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AZ EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓDOT IS
NÉPSZERŰSÍTIK

A JELZÉSEK
ELÁRULJÁK
A KAMUZÁST

KITÜNTETÉS, ELŐLÉPTETÉS
A RENDŐRNAPON 4. OLDAL9. OLDAL 12. OLDAL

Negyvenegy arany- mellett egy nagy-
aranyérem is gazdára talált a borvidé-
ki borversenyen. A 10. Szent György-
napi Borünnepen – a Szekszárdi Bika-
vér Ünnepén – a „Város Bora” cím el-
sõ ízben egy kékfrankosnak jutott.

Idén a legeredményesebben a Tak-
ler Pince szerepelt, amely begyûjtötte
a legjobb vörösnek járó Champion-dí-
jat, de õk adták a legjobb bikavér és
kékfrankos bort is. A legeredménye-
sebb fiatal borásznak Gyuricza Dáni-

el bizonyult, a legjobb kadarkát a
Wekler Pince jegyezte. A verseny
egyetlen nagy aranyérmével a Fritz
Pincét jutalmazták, míg a Szekszárd
Város Bora 2009 Díj a Mészáros Pince
2007-es kékfrankosát illeti.

Kékfrankos a város bora
41 aranyérmet osztottak a borvidéki borverseny díjátadóján

A borverseny legeredményesebb pincészete Takleréké. Heimann Zoltán Takler Andrásnak ad át díjat

Visszaélnek 
a Balassa János
kórház nevével

Magánszemélyek – alapítványi képvi-
selõként bemutatkozva – adományo-
kat gyûjtenek a kórház megbízásából
egy orvosi eszköz beszerzéséhez a
gyermekosztály számára. A megyei
kórház azonban nem adott ilyen meg-
bízást! Részletek a 3. oldalon
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Magyar nap Bietigheimban
Jubileum: 20 éve kapcsolatban Szekszárd és német testvérvárosa

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata közel 40 fős dele-
gációval utazott április 16-19.
között német testvérvárosunkba,
Bietigheim-Bissingenbe, ahol a
két város között fennálló testvér-
városi kapcsolat 20 éves jubileu-
mi ünnepségét tartották.

Berlinger Attila

Szekszárd és Bietigheim-Bissingen kö-
zött már a nyolcvanas évek elején elin-
dult a kapcsolatfelvétel, majd többszö-
ri találkozás után 1989-ben a két város
akkori vezetõje, Kovács János tanácsel-
nök és Manfred List fõpolgármester
szentesítette kézjegyével a testvérvá-
rosi szerzõdést. A következõ idõszak-
ban Kocsis Imre Antal polgármester
vezetése alatt számos intézményi és
egyesületi kapcsolat alakult ki, az el-
múlt két évtizedben pedig több ezer
ember fordult meg a két város között
baráti vagy intézményi cserekapcsolat
formájában.

A jeles alkalomra Bietigheimbõl
meghívás érkezett az önkormányza-
ti képviselõk mellett a polgármeste-
ri hivatal vezetõi és azok az önkor-
mányzati intézmények és városi
szervezetek képviselõi részére is,
akik a mai napig aktív részesei a test-

vérvárosi kapcsolatrendszernek. A
szekszárdi delegációt csütörtök este
Bietigheim város képviselõ-testülete
és intézményi, illetve civil vezetõk
fogadták egy ünnepi vacsorán, majd
pénteken Stuttgart városának neve-
zetességeit tekinthették meg a ven-
dégek.

Szombaton a német vendéglátók
kérésére a szekszárdiak magyar napot
varázsoltak Bietigheim belvárosába,

ahol a standokon a jellegzetes szek-
szárdi és környékbeli termékeket kós-
tolhatták, illetve vásárolhatták meg a
helyi lakosok, és – szokás szerint – ha-
talmas sikert aratott a több bogrács-
ban fõtt gulyás és a hozzá kínált szek-
szárdi bor.

A program fénypontjaként szom-
bat este, mintegy 250 meghívott ven-
dég ünnepelte együtt a jeles évfordu-
lót. Jürgen Kessing fõpolgármester

és Horváth István polgármester ün-
nepi beszéde után a testvérvárosi
szerzõdés megerõsítésérõl szóló dip-
lomák aláírására került sor.

A két város vezetõje beszédében
hangsúlyozta, hogy ez a kapcsolat
véglegesen átlépte a felnõttkor küszö-
bét, és a két évtized alatt kiépült vi-
szonyrendszer immáron gazdasági
kapcsolatokkal is bõvült, melyekbõl a
jövõben mindkét fél profitálhat. Hor-
váth István kiemelte: Bietigheim-
Bissingen mindig is mintaként szol-
gált Szekszárd elõtt, és városunk a si-
keres városüzemeltetési „Stadtwerke-
modell” magyarországi viszonyokra
alkalmazott átvételét és kiépítését tûz-
te ki célul.

Az ünnepséget a Bartina Néptánc-
egyesület táncosainak és a helyi zene-
iskola és hagyományõrzõ csoportok
mûvészeti bemutatója zárta.

Korábbi és mai (fõ)polgármesterek a jubileumi ünnepségen: Hor-
váth István (balról) és Jürgen Kessing jelenlegi, valamint Kocsis
Imre Antal és Manfred List egykori városvezetõ

Folytatás Szekszárdon
Városunkban a Szent László-napok
keretében – június végén – kerül sor
a jubileumi ünnepség megrendezé-
sére, melyre közel 100 bietigheimi
vendég, többek között a Spillmann
utazási iroda által szervezett turista-
csoport érkezése várható.

Keresztút nélkül nincs Feltámadás
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok,
s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket.”
(Mt. 11. 28-30.)

A Zamárdiban élõ Gál Péter József kezdeményezése
2005-ben azért jött létre, „hogy a lelkes emberek kiál-
lása által hirdesse az elfásult, vagy csalódott honfitársa-
inknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket,
s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A kettõt egy-
ségbe fogva és egyszerre.” A közel 3000 km-es nem-
zeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig tart, Zamárditól
Csíksomlyóig áthalad minden Kárpát-medencei utód-
államon. A távolságot a résztvevõ közösségek 30-40
km-es szakaszokat vállalva, stafétaszerûen adják össze.
Az idén mintegy 150 stációtelepülés vesz részt a Feltá-
madási menetben, köztük Szekszárd is!

Az útvonal eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-
medencébe. A Feltámadási menet egyik ága
Zamárdiból délnyugatra indul el, s a szlovéniai ma-
gyaroktól visszafordulva az Alföldön át lép be Er-
délybe. A másik ág Tihanyból nyugat felé halad,
majd keletre fordulva Felvidéket, Kárpátalját köti
össze Csíksomlyóval.

A Feltámadási menet jelvényét, a szárnyas keresztet
úgy faragták, hogy mindkét útvonalé a teljes jelképet
mutassa. Benne rejlik húsvét (kereszt) és a pünkösd
(szárny) szimbolikája is. Nagypénteken a tihanyi kál-
vária feszületénél még egy a feltámadási jelvény, majd
ott ketté válik, s hozzák át egyik felét Zamárdiba.

„Ma, amikor nagy széthúzás tapasztalható minde-
nütt a Kárpát-medencében, csodálatos dolog, hogy

katolikusok és protestánsok, nem tekintve a múlt-
nak elválasztó történéseit, akár együtt egyszerre,
akár egymást követõ stáció gazdáiként részesei en-
nek a krisztusi magyar cselekvésnek!” – olvashatjuk
Gál Péter József gondolatait.

A szekszárdiak április 17-én, pénteken ünnepi
mûsor keretében vették át a jelvényt a sárbogárdi-
aktól, akik a megbeszélthez képest egy óra késéssel
érkeztek. A rendezvény keretében a Magyar Katoli-
kus Püspöki Karnak a trianoni békediktátum után

született imáját, Wass Albert Erdélyi hitvallás, Babits
Mihály Áldás a magyarra és Reményik Sándor Rein-
karnáció címû versét hallhattuk. Böjte Csaba, feren-
ces szerzetes december 5-rõl írott megrázó levele is
elhangzott, a Szent József Katolikus Iskola diákjai
pedig egy Mária-éneket adtak elõ. A Feltámadási jel-
vényre – melyet szentmise keretén belül Bacsmai
László plébános áldott meg - a város nevében Lemle
Béláné és dr. Balás Ákos kötött szalagot. A rendez-
vényt szeretetvendégség követte, a jelvényt pedig
másnap a Szent László-híd lábánál a sükösdieknek
adták tovább.

„A Feltámadási menet pünkösdkor úgy ér véget,
hogy a madéfalvi és a csíkszentkirályi kereszt népe
felviszi a jelvényeket a nagymisére. Az oltár elõtt
egyesítik õket, s az újra egy jelvényt a csíksomlyói
(csobotfalvi) közösség viszi le a plébániatemplom-
ba, a csángó misére. Ebben a templomban õrzik
minden esztendõ szalagjait, a feltámadási jelvények
pedig visszakerülnek a balatoni kiindulási helyre” –
írja Gál Péter József.

Végül idéznék néhány sort Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek úr levelébõl:

„Örömmel vettük tudomásul, hogy idén is meg-
szervezik, immár ötödik alkalommal a Feltámadási
menetet. A kezdeményezést a magunk részérõl jó-
nak tartjuk, és erkölcsileg támogatjuk... A jó Isten ál-
dása kísérje felelõsségteljes szolgálatukat Egyhá-
zunk és népünk javára.”

Simon Erika,
a szekszárdi stáció fõszervezõje

A mise után felkerültek a szekszárdi szala-
gok is a jelképre
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KEF-fórum lesz hétfõn
Szekszárd Megyei Jogú Város Kábító-
szerügy Egyeztetõ Fóruma 7. alka-
lommal rendez konferenciát április
27-én (hétfõ), 12.30 órától a Garay
János Gimnázium dísztermében
(Szent István tér 7-9.). Dr. Haag Éva
alpolgármester köszöntõje után a
rajzpályázat eredményhirdetését
tartják, majd elõadásokat hallgat-
hatnak meg a résztvevõk. Elõadók:
Posta János (Nemzeti Drogmegelõ-
zési Intézet, DREKEF), dr. Fazekas Ta-
más (Társaság a Szabadságjog-
okért), Simicz Ferenc és Mihaldinecz
Csaba (Leo Amici Drogterápiás Ott-
hon, Komló).

Ülést tart a Civil
Bûnmegelõzési Mûhely

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
április 28-án, kedden, 17 órától a Hu-
nyadi u. 4. földszinti nagytermében
tartja a Civil Bûnmegelõzési Mûhely
áprilisi összejövetelét, melynek témá-
ja: a Szõlõ-Szem mozgalom alapjai-
nak kidolgozása. A közös munkát
Kopasz Árpád nyá. rendõr dandártá-
bornok, a Mentálhigiénés Mûhely
Bûnmegelõzési Munkacsoportjának
vezetõje irányítja. Az összejövetelre
minden tenni akarót és érdeklõdõt
tisztelettel várnak.

HÍRSÁV

A befektetőkért folytatott ver-
senyben Szekszárd a megtelepül-
ni szándékozó cégeknek kínált
infrastruktúrával és szakképzett
munkaerővel száll ringbe.

V. M., F. L.

Hogy a lehetõ legjobb pozícióból in-
dulhasson a versenyben, csatlakozott a
Befektetésbarát Önkormányzatok
Programhoz, és együttmûködik az ITD
Hungary befektetési és kereskedelem-
fejlesztési ügynökséggel. Az ügynök-
ség ötfõs delegációja kedden Szek-
szárdra látogatott, hogy tájékozódjon a
városfejlesztési elképzelésekrõl és be-
fektetési lehetõségekrõl.

– Szekszárd önkormányzatának
határozott elképzelései vannak a vál-
ságból való kilábalásról – mondta
Horváth István, a város polgármes-
tere. – Kapcsolatunk az ITD-vel kitû-
nõ, és számítunk is a segítségükre,
mert õk a beruházó szemszögébõl
vizsgálják az önkormányzati projek-
teket. Szekszárd befektetõket keres,
ezért fontos, hogy olyan környeze-
tet ajánljon fel, amely vonzó. S nem-
csak maga a felajánlott infrastruktú-

ra, de a város kulturális, társadalmi
környezete is.

Lukácsy Gergely, az ITD osztályve-
zetõje elmondta, hogy a befektetõk
egy adott település esetében a követ-
kezõket vizsgálják: logisztikai infrast-
ruktúra, bérek, szakképzett munka-
erõ. Szekszárdon mindegyik rendel-
kezésre áll. A hagyományos szekszár-

di iparágak iránt – így az autó-, élelmi-
szer-, textil- és bútoripari területeken
– van befektetõi érdeklõdés.

Lukácsy Gergely ugyan részleteket,
s így neveket sem árult el, Horváth Ist-
ván mindazonáltal bízik abban, hogy
az M6-os autópálya 2010 elsõ negyed-
évében tervezett átadása tovább növe-
li a város tõkevonzó képességét. Mint

mondta, Szekszárd elsõsorban a kis- és
közepes vállalkozások megtelepedésé-
re számít, de természetesen az sem
lenne ellenére, ha az Austrotherm
után egy újabb multicég érkezne.

– Bár a recesszió idejét éljük, min-
dig ugrásra készen kell állni, mert a
válságnak nemcsak vesztesei, de nyer-
tesei is lesznek, és Szekszárd a nyerte-
sek közé kíván tartozni – fogalmazott
a polgármester.

Az ITD csapata dr. Kiss Gyula igazga-
tó vezetésével ellátogatott a szekszárdi
ipari parkba is. A közelmúltban lezá-
rult infrastruktúrafejlesztés után, a
már mûködõ és épülõ termelõ üze-
meknek köszönhetõen immár való-
ban betölti eredeti funkcióját az 1998-
ban alapított, de hosszú évekig csak pa-
píron létezõ ipari park. Dr. Kiss Gyula
elmondta: amennyiben igény mutat-
kozik rá, újabb területek vásárlásával
képesek bõvíteni a park befogadó ké-
pességét, a most rendelkezésre álló te-
rület ugyanis szinte teljesen elkelt.

Hamarosan felmérik a rendelkezés-
re álló ipari kapacitását (így például az
egykori TOTÉV- és TÁÉV telep terüle-
tét is), s azok is bekerülnek az ITD
naprakész adatállományába.

Szekszárd szembemegy a válsággal
A megyeszékhelyen tárgyalt, az Ipari Parkkal ismerkedett az ITD Hungary csapata

Horváth István polgármester tájékoztatta a vendégeket
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Az esélyteremtés útja
Kósa: a fogyatékosok adójára is szükség lesz

Az esélyteremtés útja Magyaror-
szágtól Brüsszelig címmel tartot-
tak fórumot csütörtökön Szek-
szárdon, a művelődési házban.

nA beszélgetésen Kósa Ádám, a Fidesz-
KDNP európai parlamenti képviselõ-
jelöltje többek között arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az elöregedõ társada-
lomnak egyre több idõs nyugdíjast kell
eltartania, ehhez pedig szükség van ar-
ra, hogy a jelenlegi hatvanezer fogyaté-
kos munkavállalónál – az összes fogya-
tékkal élõ mintegy tíz százaléka – jóval
többen dolgozzanak.

A maga is jelbe-
széddel kommuniká-
lós Kósa hozzátette:
erre az oktatási rend-
szer nincs felkészülve.
A Siketek és Nagyot-
hallók Országos Szö-
vetségének elnöke el-
mondta, ahhoz, hogy
az európai parlament-
be jutása esetén haté-
konyan képviselhesse
tizennyolcezer Tolna
megyei, illetve ötven-
millió európai uniós
sorstársát, a megyei,
országos és uniós

fogyatékos-ügyi szervezetek segítsé-
gére is szükség van.

Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP nép-
jóléti kabinetjének vezetõje szerint jó
volna, ha nemes versengés alakulna ki
a pártok között a tekintetben, hogy
minél több fogyatékkal élõt vonjanak
be a politikai életbe. A Fidesz ország-
gyûlési képviselõje ugyanakkor bírálta
a kormány azon döntését, hogy zárolt
4,2 milliárd forintot. Arról az alapról
van szó, melybe azoknak a cégeknek
kell fizetniük, melyek 20 fõ feletti al-
kalmazottal dolgoznak, de nem foglal-
koztatnak fogyatékkal élõt. B. K.

Csalók élnek
vissza a megyei
kórház nevével!

A Tolna Megyei Önkormányzat Balas-
sa János Kórháza ezúton értesíti a la-
kosságot, hogy visszajelzések szerint
magánszemélyek – alapítványi képvi-
selõként bemutatkozva – adományo-
kat gyûjtenek telefonos, illetve szemé-
lyes kapcsolatfelvétel útján, arra hivat-
kozva, hogy azt a kórház megbízásá-
ból teszik egy orvosi eszköz beszerzé-
séhez a gyermekosztály számára. A
pénzt egy általuk megadott számla-
számra, vagy utánvétes értéklevél elle-
nében a postásnak átadva kérik, ezek
az összegek azonban nem a kórház-
hoz érkeznek be.

A Balassa János Kórház egyetlen
alapítványnak sem adott megbízást,
illetve felhatalmazást arra, hogy ön-
kéntesek útján pénzt gyûjtsön!

Kérjük mindazokat, akik támogat-
ni szeretnék a betegellátást, hogy ki-
zárólag a kórház hivatalos alapítvá-
nyain keresztül tegyék, vagy fordulja-
nak közvetlenül az adott osztályhoz!

A kórház két kiemelt alapítványa a
„Betegápolásért” Alapítvány, és „A
Szekszárdi Megyei Kórház Fejleszté-
séért” Alapítvány, de szinte minden
osztály létrehozta saját alapítványát.

Az alapítványokat megismerhetik a
kórház honlapjának "alapítványok"
rovatában (www.tmkorhaz.hu).

Kósa Ádám (balról), Soltész Miklós és a házi-
gazda, Hirt Ferenc országgyûlési képviselõ
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Kitüntetések a Rendõrség Napján
„…hogy még komfortosabban érezzék magukat a szekszárdiak”

Az országos rendőrfőkapitány ün-
nepi parancsának tolmácsolását
követően csütörtökön koradél-
után a rendőrség Tartsay utcai
épületében kezdetét vette a
Rendőrség Napi megyei és a vá-
rosi ünnepség.

nDr. Kovács Zoltán ezredes, rendészeti
igazgató – akit színvonalas munkájáért
ez alkalommal dicséretben részesítette
az ORFK vezetõje – köszöntõjében a
rendõrök elkötelezettségérõl, hivatástu-
datuk fontosságáról, a szakmai szabályok
betartásáról szólt, majd egy idézettel zár-
ta mondandóját: „Védjük meg a rendet,
a rend megvéd bennünket!”.

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyû-
lés elnöke azt emelte ki, hogy a rend-
õröknek minden szükséges eszközt
meg kell kapniuk ahhoz, hogy rendet
tudjanak tartani. Ha rend van, bizton-
ságban érezhetjük magunkat – hang-
súlyozta az elnök –, s hozzáfûzte: bí-
zik benne, hogy az állam teljes mér-
tékben partnerséget vállal a közössé-
gért végzett rendõri munka feltétele-
inek biztosításában. Ezt követõen át-

adta „Az év Tolna megyei rendõre”
kitüntetõ címet dr. Szecsei Zsolt alez-
redesnek, a megyei fõkapitányság
közlekedésrendészeti osztályvezetõ-
jének, „Az év Tolna megyei polgár-
õre” címet pedig Széles Jánosnak, aki
kiemelkedõ szaktudással, lelkiismere-
tesen látja el feladatát. Végh Lajos al-
ezredes, a városi kaptányság vádelõ-

készítõ osztályvezetõje dr. Kovács
Zoltántól vehette át „Az év Tolna me-
gyei rendõre” kitüntetõ címet, s
ugyancsak az igazgató nyújtotta át
Kleinné Szontág Erzsébetnek „Az év
közalkalmazottja” megtisztelõ – és
megérdemelt – elismerést. 

Ács Rezsõ, Szekszárd alpolgármes-
tere az „Év rendõre” városi címet

nyújtotta át Szabó Zoltán õrnagynak,
a városi kapitányság Bûnügyi Techni-
kai és Helyszínelõ osztályvezetõjé-
nek, valamint Fülöp Csaba törzszász-
lósnak, aki helyszínelõ és balesetvizs-
gálói feladatokat lát el, s mellette részt
vesz fiatal kollégái képzésében is.

Több rendõr munkáját ismerték el
soron kívüli elõléptetéssel, illetve
eredményes munkájukért többen ré-
szesültek dicséretben és jutalomban.

A hivatalos ünnepséget követõen
fogadáson ünnepelték a kitüntetette-
ket, ahol Ács Rezsõ mondott pohárkö-
szöntõt. Az alpolgármester kiemelte,
hogy a város szándéka szerint tovább-
ra is biztosít anyagi forrást a városi ka-
pitányságnak – a városlakók bizton-
ságérzete további erõsödése érdeké-
ben, azaz azért, „hogy még komforto-
sabban érezhessék magukat a szek-
szárdiak”. A kitüntetettek egészségé-
re emelve poharát Ács Rezsõ, jókíván-
ságai között aláhúzta: maradjanak so-
káig a pályán, álljon elõttük hosszú és
sikeres szakmai pályafutás. V.H.M.

(Az év rendõreit következõ szá-
munkban mutatjuk be.)

Szabó Zoltán õrnagy (balról) Ács Rezsõtõl vette át az elismerést
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nEzúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki eddig részt vett
a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” prog-
ramban, s ezzel hozzájárult városunk
szépítéséhez. Bátorítani szeretnénk
mindenkit, hogy csatlakozzon hoz-
zánk. A ráfordított idõ és fáradozás
meghozza gyümölcsét, öröm lesz sé-
tálni a városban, fogadni vendégeink
dicséretét.

Ez egy egyedülálló program, sehol
az országban nincs ilyen lakossági vál-
laláson alapuló kezdeményezés. Le-
gyünk zászlóvivõk az igényes város ki-
alakításában! Az elkövetkezõ hetek-
ben a következõ feladatokat vállalták
városunk lakói:
* április 28., kedd: Bezons park (Béri
B. Á. u., a Korona Hotel elõtt) megszé-

pítése a Bezons Baráti Társasággal
* április 29., szerda: Csopak utcai er-
dõsáv kitisztítása az ott élõ emberek jó-
voltából

***
Az április 23-ára, az Alsóvárosba terve-
zett szemétgyûjtést – a Tolnatáj Televí-
zió és a Dienes Valéria Általános Isko-
la és Grundschule felajánlásával – a zu-
hogó esõ miatt egy késõbbi idõpont-
ban tartják meg.

Fontos, hogy a már megtisztított,
rendbe tett területek állapotát fenn-
tartsuk, ezért kérünk mindenkit: tart-
sák tiszteletben mások munkáját, kí-
vánságát! Használják szemeteseinket
és a város által nyújtott szolgáltatáso-
kat (lakossági hulladékszállítás, zöldjá-
rat, lomtalanítási akció)!

Május hónap elsõ hetében (4-10.) a
Kilátó környékét és az oda vezetõ túra-
ösvényt tisztítjuk meg. A munkára to-
vábbi önkéntesek jelentkezését várjuk.

***
Csikkszedõ akciónapot is szervezünk,
amelyre a város dohányzó lakosságát
várjuk. Célunk, hogy a városban eldo-

bott csikkeket összeszedjük, közszem-
lére tegyük, s ezáltal tegyük kézzel fog-
hatóvá az eldobott csikkek okozta
probléma nagyságát. A program véd-
nöke Soczó László dandártábornok,
megyei rendõrkapitány.

Kérdésükkel, érdeklõdésükkel for-
duljanak Páll Laurához, a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program koordi-
nátorához a 30 494-8028-as telefon-
számon, vagy a laura@szekszard.hu 
e-mail címen.

Tartsuk tiszteletben mások munkáját!
„Szépítsük együtt Szekszárdot!”: újabb helyszíneken folytatódik a program

Németül mondtak
verset és prózát a

katolikus iskolások
A Mohácsi Boldog Gizella Általános
Iskola és Óvoda második alkalommal
rendezett német nyelvû vers- és próza-
mondó versenyt, amelyre a Katolikus
Egyház fenntartásában mûködõ Tol-
na és Baranya megyei iskolákból vár-
tak diákokat. A szekszárdi Szent József
Katolikus Általános Iskola és óvoda
diákjait Fodor Mihályné, az intézmény
német szakos igazgatóhelyettese
készítette fel és kísérte el a versenyre.
Villány, Bóly, Pécs, Mohács és Szek-
szárd általános iskoláiból összesen 50
tanuló mérte össze felkészültségét. A
III. osztályosok korcsoportjában 19
tanuló lépett a zsûri elé, s a szekszár-
diak közül Sabo Ramóna második,
Kocsis Kata harmadik, míg Guld Csen-
ge ötödik helyezést ért el. - s -

Tudja Ön, hogy…
Cikksorozatunk második részében az
ingatlantulajdonosok közterületre vo-
natkozó kötelességeit tesszük közhír-
ré. A köztisztaság fenntartásáról szóló
34/2003.(XII.19.) önkormányzati ren-
delet III. fejezet 5. §-a az ingatlanok és
közterületek tisztántartását taglalja. Az
ingatlantulajdonos közterület tisztán-
tartásával kapcsolatos feladatai a kö-
vetkezõk:

– az ingatlan közterülettel érintke-
zõ (járda hiányában 2 m széles terü-
letsáv, illetõleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedõ terület,
legfeljebb azonban az épület 5 méte-
res körzetén belüli) terület – beleért-
ve a közúttal párhuzamos nyílt csapa-
dékvíz-elvezetõ útárkok és a kapube-
járóknál épített átereszek, valamint a
gépkocsibejárók területét is – tisztán-
tartása, a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok és más hul-
ladékok eltávolítása, hó- és síkosság-
mentesítése.

– Tömbtelken a külön tulajdon-
ban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület, valamint az épületek
alatti átjárók, árkádok tisztántartásá-
ról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok és más hulla-
dékok eltávolítása, hó- és síkosság-
mentesítése.

A Polgármesteri Hivatal jogosult a
munkát a kötelezettséget elmulasztó
költségére elvégezni, illetve elvégez-
tetni, és szabálysértési eljárást kezde-
ményezni a mulasztóval szemben.

Májusban újra a Kilátón és környékén lesz szemétgyûjtés
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,,A vasút már megvan, csak a megálló-
kat, s a sebességet nem tudjuk még!”
– mutatott rá a magyar nyelv mûködé-
se alapelveinek újszerû kutatásaira a
Clevelandtõl Svédországig elismert író,
költõ, mûfordító, õsnyelvkutató Kiss
Dénes szekszárdi elõadásán.

Az író elmondta, nyelvünk alapja
egyértelmûen a logikára és a matema-
tikai rendszerekre épül, s a világ leg-
korábban beszélt nyelvei közé tarto-
zik. A kutató úgy látja, a magyar alig
kölcsönzött más nyelvekbõl szavakat,
mint ahogy azt a hivatalos Történeti
Etimológiai Szótárunk állítja. Leszö-
gezte: a magyar szavak szerkezete cso-
dálatra méltóan a világ minden táján
fellelhetõ. A kecsuák, az Andokban
élõ inka indiánok utódainál a nyelv
ugyanúgy ragozó, mint nálunk, s dala-
ik pentaton dallamokból állnak.

Több mint 200 ezer rendszerezett
népdallal miénk a világ legnagyobb
dallamgyûjteménye. Az õsi dallamok
az emberiség életében mindig fontos
helyet foglaltak el, hiszen többek kö-
zött bennük van a csillagokról alko-
tott értelem, valamint, hogy a világgal
milyen kapcsolatban állt az adott kor
embere.

A magyar nyelv vagy egyenes leszár-
mazottja egy õsi nyelvnek, vagy maga
az õsi nyelv – vélekedett Kiss Dénes.
Szavaink mélyebb értelmûek látszóla-
gos jelentésüknél. A szakember erre a
„fázom” szót hozta példaként, melyrõl
mindenkinek a hidegérzet jut elsõként
eszébe, pedig mögötte legalább ezer-
éves gyakorlatiasság búvik meg. A fá-
zik, fázom kifejezés maga a „fa után né-
zés” cselevésébõl ered, benne a „fa ke-
resése” rejlik, mely a tûz ismerete óta
alapvetõ szükséglet volt. Csupán ná-
lunk õrzik a szavak az õsi tapasztalat, a
valóság elemeit. Például a „fej”, mely-
bõl ered a fõnök, fejedelem kifejezés.

Nyelvünkben minden jelentésnek
oka van, s ez mûködõ ok-okozati folya-
matosságot mutat, melyben a termé-
szeti törvények érvényesülnek. Belsõ
matematikai rendszerek mûködnek,
melyek egyetlen más nyelvben sem ta-
lálhatóak meg. Ez a nyelv az agymûkö-
dés párhuzamos valója, és kapcsolat-
rendszereivel rámutat, mi történik
agyunkban. Nyelvünk válasz a világ-
nak, mely a különbözõ ingerekre ér-
kezik, melynél jobb technikát adat-
közlésre nem találtak ki.

Gyimóthy Levente

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes eddig elért hazai és
nemzetközi eredményei alapján a kö-
zelmúltban a 12. Budapesti Nemzetkö-
zi Kórusversenyen szerepelt.

n Az énekkar vegyes kategóriában in-
dult, ahol a versenykiírás szerint há-
rom különbözõ korszak szerzõjétõl
származó alkotást szólaltatott meg. A
Gárdonyi kórus a romantika idõszaká-
ból Mendelssohn: Jagdlied címû kom-
pozícióját, a bécsi klasszika idõszaká-
ból Mozart: Laudate Dominum címû

mûvét mutatta be – szólót énekelt
Tillai Tímea énekmûvész, zongorán kí-
sért Lozsányi Tamás mûvésztanár –,
míg a kortárs darabok közül Orbán
György: Daemon irrepit callidus címû
alkotását választotta.

A Mûvészetek Palotájában felcsen-
dülõ rendkívül igényes, nagy ívû mû-
sort öttagú nemzetközi zsûri minõsí-
tette. Az amerikai, olasz, angol és ma-
gyar bírák a Naszladi Judit karnagy ve-
zényelte Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes produkcióját
bronz diplomával jutalmazták.

Bronzdiplomás a Gárdonyi

A Gárdonyi kórus a Mûvészetek Palotájában

Nem mások ellen,
hanem önmagukért

Hétfõn este a Léleképítõ elõadás-sorozat keretében
dr. Tóth Csaba Attila vendégei Szentesi Zöldi László
újságíró, szerkesztõ-riporter és Dippold Pál újságíró,
író, a Magyar Hírlap fõszerkesztõ-helyettesei voltak.
Az elõadók közéleti, politikai és magánéleti élmé-
nyeiket osztották meg a teltházas est közönségével.

A hétfõi Léleképítõ népes publikuma megle-
põdve és némi csalódottsággal vehette tudomásul,
hogy az elõzetesen meghirdetettekkel ellentétben
nem Bayer Zsolt újságírót hallgathatja az orosz cá-
ri család történetének fordulatairól, hanem a Ma-
gyar Hírlap két fõszerkesztõ-helyettesét, Szentesi
Zöldi László egykori Panoráma-riportert és
Dippold Pált, a Hitel folyóirat korábbi szerkesztõ-
jét, amint saját élettörténetük morzsáiból szemez-
getve elõadásszerûséget rögtönöznek. Az est alatt
szinte folyamatos volt az érkezõk és a távozók
okozta zaj és zavar – részben a vendégek személye,
részben egy, a kezdési idõponttal kapcsolatos, té-
ves információ okán. Hozzá kell tennünk: maga az
alkalom és a két elõadó többre volt érdemes...

Szentesi Zöldi többek között írországi élménye-
irõl mesélt, vázolva a magyarság és az írek közti ha-
sonlóságokat és eltéréseket, szigetországi barátja
szavaival rámutatva, hogy a határainkon kívülre
szakadt magyarságnak nem muszáj harcolnia az
anyanyelvéért és az iskoláiért; ám ha nem teszi,
azon sem csodálkozhat, ha pár évtized múltán ma-
gyarul egy szót sem fog kiejteni. Dippold társa szó-
noki képességei mögött messze elmaradva, olykor
a szavakat keresgélve sorolta emléktöredékeit, fel-
elevenítve egyebek mellett a rendszerváltás idõsza-
kának nagyjait. Az elõadók hangsúlyozták: elen-
gedhetetlen a magyarságunk felvállalása és ápolása.
Nem mások ellen, hanem önmagunkért. 

Kosztolányi

n A nemzetközi hírû tudós temetésén sem a város,
sem az akadémia nem képviseltette magát. Ez a szo-
morú adalék is elhangzott egy hétfõi kiállítás-megnyi-
tón, a Babits Mihály Mûvelõdési Ház üvegtermében.
Pálfalvi György, a Magyar Gombász címû folyóirat fõ-
szerkesztõ-helyettese méltatta a 150 éve Szekszárdon
született Hollós László munkásságát A gombák vilá-
ga címû tárlaton.

Hollós elsõsorban a gombákkal, azon belül a föld
alatti gombákkal kapcsolatos kutatásairól, publiká-
cióiról ismert világszerte. Mintegy 480 gombafajt
írt le, könyveit maga illusztrálta. Élete derekán a
kecskeméti fõreáliskola tanára volt, késõbb vissza-
tért Szekszárdra. Gyûjtött növényeket, lepkéket és
érmeket is.

Az április 30-ig megtekinthetõ kiállításon, a drez-
dai mûvészeti fõiskola magyartanára, Aquin fémbõl
készült gombaszobrai, és Zsoldos Márton gombák-
kal kapcsolatos grafikái, festményei is láthatók.

A gyerekekre, a témával kapcsolatos kirakó- és
társasjátékok várnak, továbbá lehetõségük van kü-
lönféle gombametszetek mikroszkóp alatti tanul-
mányozására. W. G.

***
A Hollós-László emlékév következõ eseménye:

Május 1., péntek, 10 óra: Ismerkedés a pörbölyi
arborétum õshonos növénygyûjteményével.

Helyszín: Ökoturisztikai Központ, Pörböly.
Információ: Szatmáriné Sükösdi Julianna (Ge-

menc Zrt.), telefon: 30/740-3747.

Feltárul a gombák rejtett világa

Gombametszetek mikroszkóp alatti tanulmányozására is van lehetõség

Nyelvünk a logikára épül?



2009. április 26. 7
MOZAIK

Harmincéves a városi bölcsõde
A kormány megszorító intézkedései nyomán az igények további növekedése várható

„Szekszárd életében mindig is
fontos szerepet betöltő intéz-
mény volt a városi bölcsőde” –
mondta köszöntőjében Ács Rezső
az idén 30 éves városi bölcsőde
szakmai napján, a főiskola dísz-
termében rendezett ünnepségen.

F. L.

Az alpolgármester hozzátette: a bölcsõ-
de már most is 120 százalékon mûkö-
dik, ám fel kell készülnünk, hogy a kor-
mány megszorító intézkedései miatt
(a GYES és GYED idõtartamát három
évrõl kettõre csökkentették – A szer-
zõ.) még több család veszi majd igény-
be a bölcsõdei szolgáltatás, s mi minél
több kisgyereknek szeretnénk megad-
ni ennek lehetõségét.

– Nyolc csoportban jelenleg 97
gyermek jár hozzánk – ezt már
Kaltenecker Andrásné, az 1979-ben
épült városi bölcsõde igazgatója teszi
hozzá. Az intézményvezetõ szerint a
80 fõsre tervezett bölcsi folyamato-
san „túlteljesít”, de a létszám soha
nem mehet az ellátás minõségének
rovására. Ezért, no meg az egyre nö-
vekvõ igények miatt kénytelenek
évente 20-30 gyermek felvételét el-
utasítani, illetve a legkisebbek eseté-
ben fél-egy évvel késõbbre halaszta-
ni. Az intézményben 18 szakember
felsõfokú végzettséggel és nagy ta-
pasztalattal végzi munkáját, és két,
óvodapedagógusi diplomával rendel-

kezõ pályakezdõ munkatárs is dolgo-
zik. A városi bölcsõde szakmai prog-
ramja magába foglalja a különleges
bánásmódot igénylõ gyermekek
gondozását, nevelését 6 éves korig, a
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
javaslata alapján, egészséges csoport-
ban. Fejlesztésüket gyógypedagógus
irányításával gondozónõk végzik
csoportos és egyéni foglalkozások
formájában.

– Sajnos egyre több olyan család
van, amely a megélhetés, munka-

helymegtartás miatt kéri gyermeke
felvételét, s néhány százalékban
akad olyan eset, amikor védõnõi ja-
vaslatra veszünk fel szociálisan rossz
körülmények között élõ kicsiket –
mondja Kalteneckerné, majd hozzá-
teszi: örömteli lenne, ha a kisgyer-
mekes anyákat rövidített, 4-6 órás
munkarendben foglalkoztatnák, így
többet lehetnének együtt gyerme-
kükkel.

A határértéken mozgó gyermeklét-
szám miatt mihamarabb szükség len-

ne fejlesztésre. Tervek már készültek
három újabb foglalkoztató szoba és a
hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló terek
építésére, az önkormányzat most a fi-
nanciális háttér megteremtésén fára-
dozik. Addig „csak”" az elodázhatatlan
felújításokra futja: 2008-ban két pavi-
lon nyílászáróit cserélték korszerûbb-
re, alapítványi támogatással pedig
uniós szabványoknak megfelelõen
alakították át a játszóteret. Az idén to-
vábbi két pavilon ablakait cserélik,
továbbá felújítanak, illetve kialakíta-
nak négy fürdõt.

– Szeretnénk létrehozni egy korai
fejlesztõt és egy tornaszobát, vala-
mint a fõiskolás képzéshez egy elõa-
dótermet is – sorolja az intézmény-
vezetõ –, természetesen a lehetõsé-
geinkhez igazítva.

Gyermeknapokon a Csurgó zenekarral, játékos formában, mozgás-
sal kísért énekkel ismerkednek a kicsik a népdalokkal

Kakaó-parti
A városi bölcsõde a szakmai napon
túl is szervez programokat. Gyer-
meknap alkalmából, május 22-én
például Kakaó-partit rendeznek,
amelyre szeretettel várnak minden-
kit, aki a közeli, vagy a távolabbi
múltban az idén 30 éves intézmény-
be jártak. A szervezõk kérik, a
résztvevõk hozzanak magukkal a
bölcsõdében készült régi képeket.
Jelentkezni április 30-ig lehet a
74/512-061-es, vagy az 512-062-
es telefonszámokon.

Holland evangélikus
kórus koncertje
Dick Troost kántor-
orgonista és a hol-
landiai Ede városá-
nak evangélikus
kórusa ad koncer-
tet április 26-án, va-
sárnap, 16 órától a
szekszárdi evangé-
likus templomban. A belépés ingye-
nes, a szervezõk minden érdeklõdõt
örömmel várnak.

Virágpalánta-vásár
kedvezményes áron
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a lakosság részére
kedvezményes áron virágpalánta-
vásárt szervez közterületi, illetve elõ-
kerti kiültetésre, valamint épület-
homlokzat díszítésére május 6-7-én
7-14 óráig a Kisiparos udvarban. Tá-
jékoztatásul közöljük, hogy a virá-
gosítási akcióban részt vevõk nevét
és címét a késõbbi zsûri-bejárások
megtekintéséhez rögzítik.

HÍRSÁV Színjátékkal emlékeztek Koch Valériára
Kisebbségi létben is megõrizhetõ az identitás

Április 22-én lett volna hatvanéves
Koch Valéria, a szederkényi születésû
magyarországi német író, költõ, mû-
fordító, pedagógus, filozófus. A kor-
társ magyar és német irodalom ki-
emelkedõ alakjának születésnapja al-
kalmából immár hatodszor rendezett
emléknapot a Magyarországi Német
Színház.

Most elõször érkeztek önálló, leg-
feljebb 10 perces mûsorral a meghí-
vott kéttannyelvû gimnáziumok
négyfõs „társulatai”. A készülõdés iz-
galma is nagyobb volt, mint az elõzõ 5
évben, amikor minden gimnázium-
ból egy-egy versmondó és zenész ér-
kezett, akik együtt állították össze az
elõadást egy délelõtt alatt. Ezek szín-
vonala változó volt – mondta el kérdé-
sünkre Frank Ildikó, a színház igazga-
tónõje –, ezért döntöttek a változtatás
mellett, és hogy elkerüljék a túl hosz-
szú elõadásokat.

A pécsi Koch Valéria Gimnázium
diákjai valóságos rockkoncertet vará-
zsoltak a színpadra, a szintén a bara-

nyai megyeszékhelyrõl érkezett
Leöwey Klára Gimnázium csoportja
ötletes árnyjátékkal színesítette a jele-
netekbe helyezett költeményeket. A
veszprémi Lovassy László Gimnázium
tanulói a 11 éve elhunyt Koch Valéria

sokoldalúságát mutatták be életébõl
vett drámai jelenetekben. Az alkalmi
színjátszók a német nyelvet részesítet-
ték elõnyben a németül és magyarul
egyaránt alkotó, német irodalmi dí-
jakkal is elismert költõnõre emlékez-
ve, de magyar nyelven is elhangzott
néhány verse.

Az elõadásokat háromtagú zsûri:
Koch Gabriella, Koch Valéria testvére,
Dragomér Imola, a Koch Valéria Gim-
názium kovásznai partneriskolájának
a tanára és Erdei Ferenc, a Fejér Me-
gyei Német Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke értékelte. Dragomér Imola
örömmel fogadta a színvonalas pro-
dukciókat, amelyek megmutatták,
hogy a német nyelv, kultúra és identi-
tás megtartása a kisebbségi létben is
lehetséges. Mindhárom elõadás az
emberi értékekrõl, és a legfõbb hajtó-
erõrõl, a szeretetrõl szólt. A zsûri egy-
öntetûen döntött úgy, hogy mind
nyelvileg, mind mûvészileg a Koch
Valéria Gimnázium elõadása volt a
legmagasabb színvonalú. K. E.

Jelenet a veszprémi Lovassy
gimnázium mûsorából
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„Nem érhetjük el a bölcs öregkort egy
másik ember útját járva.” (Mark
Twain)

Alexander Oakwood neve sokak
számára ismert, még többen vannak,
akik eddig nem találkoztak a pszicho-
lógus és pedagógus végzettségû író-
val. Könyvei, tanulmányai a törzs-
anyag részét képezik kommunikáció
és pszichológia szakos, vendéglátó-
ipari, kereskedelmi, valamint közgaz-
dasági fõiskolai, egyetemi képzésben.
Miként is kapcsolódik személye fönti
sorainkhoz?

Akinek nincs munkája, célja, egész-
sége, társa, az nyilvánvalóan nem re-
pes az örömtõl reggeltõl lefekvésig.
Miért is tenné? Érthetõ módon sze-
rencsétlenségével van elfoglalva,
szenvedésre szánt kiválasztottnak érzi
és tekinti magát, akinek semmi irányí-
tása sorsa fölött. Amennyiben való-
ban efféléket gondol, úgy bármily
meglepõ, de természetfölötti hata-
lommal próbálja felruházni magát. El-
zárkózik attól a lehetõségtõl: nem
egymaga felelõs pillanatnyi állapotá-
ért és helyzetéért. Kényelmesebb pél-
dául a tehetetlen, gyámolításra szoru-
ló férfi vagy nõ szerepét játszani nagy
szorgalommal, semmint szembenéz-
ni azzal: hibásan választottunk bará-
tot, társat, pályát, célt, életformát. Sen-
ki nem felelõs egymagában sérelmei-
ért! Erre mutatnak rá az Oakwood Mi-
kor mondjunk NEMet és hogyan cí-
mû kötetében szereplõ tanulmányok.
(Még azt is mondhatnánk, alanyi jo-
gon járna a becsülés, szeretet, tiszte-
letteljes segítségnyújtás és -kapás vala-
mennyiünktõl valamennyiünknek.) S
ez éppen önnön felelõsségünkre mu-
tat rá! Mert itt leledzik a kulcsa

mindennek. Választásainkban! A dön-
téseink mutatják érettségünk fokát,
tanúskodnak aktuális erõnkrõl, ön-
tiszteletünkrõl, ám legalább ennyire
árulkodnak arról, merre járunk a ta-
pasztalatszerzés rögös útján, egyúttal
elkötelezõdések is.

Választásunk felelõsségéhez vissza-
térve vizsgáljunk meg egy példát.
Rossz párkapcsolatban él valaki, kedé-
lye rányomja bélyegét munkavégzé-
sére, már ha képes rá, hiszen mind
gyakrabban döntik le lábáról a beteg-
ségek, netán komoly kór támadja
meg szervezetét. Amit külsõ szemlé-
lõk látnak fõszereplõnk személyiségé-
bõl e helyzetben, az a bizonytalanság,
rosszkedv, nehézkes munkavégzés,
gyenge idegek és még gyengébb im-
munrendszer. Sajnos, akik ennyit lát-
nak, általában ennyi elég is számukra
egy felületes vélemény kialakításához,
mintha bárki is kérte volna õket ilyes-
mire. Kasztba helyeznek, rosszabb
esetben hangot adnak ostoba és hiá-

nyos ismereteken alapuló vélemé-
nyüknek. Oakwood ehelyett azt java-
solja: nézzük egyenként a tényezõket!
Rossz kapcsolat: többnyire függésen,
éretlen és/vagy mentálisan beteg sze-
mélyek találkozásán alapuló, mint a
másik gúzsba kötésére, megtörésére,
irányítására, ellenõrzésére és folyto-
nos felülbírálására törekvõ viselkedés.
Csatlakozhat ehhez verbális és fizikai
bántalmazás. Köztiszteletnek örven-
dõ értelmiségiek körében éppúgy
elõfordul, mint bármely más társadal-
mi közegben. Minthogy az elszenve-
dõk jobbára nem dicsekszenek az át-
éltekkel, még õket bélyegzik finnyás-
nak, túlérzékenynek ismerõseik. Cso-
dálkoznak, miért nem megy a munka,
miért nem talál magának értelmes el-
foglaltságot végre az illetõ.

Nem nehéz belátni, egy függelmi
helyzetben tartónak érdeke, hogy tár-
sa ne találjon oly elfoglaltságot, ami
esetleg eltávolíthatná „áldozatát” föld-
rajzilag, anyagilag tõle. Oda lenne

ugyanis a diktatúra. Ha ez mégis be-
következne, hát „te úgysem leszel ké-
pes ezt végezni, nem neked való, ne-
ked most pihenni kell az egészséged
érdekében” mondatokkal bombázza
társát, már ha nem akadályozza meg
személyesen annak munkavégzését.
Harmadik lépcsõfok: bizony az egész-
séget kikezdi az állandó, olykor éve-
ken át tartó stressz, a destruktív szán-
dékok, megjegyzések, humornak álcá-
zott fricskák, amik mindenkor elkö-
vetõjük sekélyes érzelmi világára, lelki
és szellemi nyomorékságára mutat-
nak, sosem a célszemélyre!  

Sarkítva és nagyot ugorva: amint ki-
iktatjuk életünkbõl a manipuláló,
irigy, hozzánk méltatlan személyeket,
átlátjuk az efféle viselkedés mozgató-
rugóit, mechanizmusát, és megismer-
jük ezek kezelési, hatékony visszauta-
sítási technikáit, azonnal gyökeresen
megváltozik életünk. Fölszabadultan
lépünk vissza utunkra, s nem tragédi-
ának, csak hibának ítéljük a korábbi
szakaszt, hibázni pedig mindenkinek
jogában áll.

Zárszóként álljon itt Oakwood két
tézise.

1. „Jogod van arra, hogy tévedj,
hogy hibát véts, és viseld azok követ-
kezményeit. Nincs joga másnak elvi-
tatni, hogy tévedéseidre úgy tekints,
mint tevékenységed természetes kísé-
rõire, ne érezz miattuk bûntudatot.”

2. „Jogod van ahhoz, hogy önbecsü-
lésed és méltóságod megõrzése érde-
kében megfelelõen eljárj, még akkor
is, ha ezt valaki sérelmesnek találja –
feltéve, ha ezt nem agresszíven teszed.”

A legközelebb a már említett kom-
munikációs technikákról olvashat-
nak a Test és lélek rovatban, és szem-
ügyre veszünk még néhány Oak-
wood-féle jogot: sajátunkat, másokét.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az illatos tavasz beköszöntével rendhagyó írást nyújtunk át rovatunk olvasóinak.
Ezúttal a lélek rejtekérõl formáló történések felé fordulunk. Nem kérdezünk or-
vost, nem tarkítjuk a bekezdéseket komor, kiejtve is hosszú szakkifejezésekkel.
Ehelyett egy csodálatos tanulmány egyszerû mondatait vesszük górcsõ alá, el-
játszunk a tanulságokkal: magunkra és környezetünkben élõ szeretteinkre, kol-
légáinkra, ismerõseinkre vonatkoztathatjuk õket. Tréfásan, s a felelõsségvállalás
összes komolyságával. Közhellyel élve: a tavasz a megújhodás idõszaka. Ismét

csak ráébredünk életerõnkre, pulzálása átjár minket. Emberek, akik átölelnek,
lelkükkel és szellemükkel simogatva gazdagítanak, hiszen mi is õket! A kölcsö-
nösség és arányosság harmóniája hatja át szeretet-kapcsolataink, állatokkal va-
ló barátságunkat, munkánkhoz, kollégáinkhoz való viszonyunk. Paradicsomi álla-
pot átélni ezt! Legtöbbünk úgy gondol rá, mint kétes igazságossággal osztott
szerencsére: vagy megadatik, vagy nem. Ha utóbbi, hát bánjuk, ám vajmi kevés
eszköz áll rendelkezésünkre, hogy változtassunk. Valóban így van ez?

Szembe kell néznünk problémáinkkal, hogy megoldhassuk õket
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A kulcs a választásainkban van
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A jelzések elárulják a „kamuzást”
Kitanics Márk: „Ragaszkodással szeretem szülõvárosomat, Szekszárdot”

A munkája iránt elkötelezett, a
családját nagyon szerető Molnár
Gábor őrnagy, a megyei kapitány-
ság felderítő osztályának vezető-
je egy olyan fiatalembernek adta
át a jelképes stafétabotot, aki
hozzá hasonlóan vélekedik a vi-
lág dolgairól. Tiszteletre méltó lo-
kálpatriótaként képes volt lemon-
dani szőlőskertjéről az ország kü-
lönböző részeiben végzett munká-
ja miatt. Kitanics Márk igazság-
ügyi pszichológus szakértő.

V. Horváth Mária

– Mi befolyásolta döntésében, hogy
pszichológus legyen? 

– Biológia-földrajz szakon kezdtem
az egyetemet, valószínû azért, mert
édesapám földrajz-, édesanyám bioló-
giatanár, az általános és a középiskolai
osztályfõnököm is biológia-földrajz
szakos volt. A Pécsi Tudományegye-
temre jártam, s közben természetesen
én is tanultam pszichológiát. Egyre
jobban érdekelt, igyekeztem hozzáol-
vasni a tanultakhoz, majd a következõ
évben felvételiztem a pszichológia
szakra. A maximális 120 pontból
„csak” 114-et sikerült szereznem, de
azért sikerült bejutnom.

– Akkor már konkrét szakterület-
tel is kacérkodott? 

– Az egyetem ideje alatt errõl még
fogalmam sem volt. Ez a szak Pécsett
éppen akkor indult, így oktatóink sem
tudták ellátni a hallgatókat az elhelyez-
kedési lehetõségeket illetõ javaslatok-
kal. Szerencsés voltam, mert ötödéves-
ként már iskola-pszichológusként dol-
gozhattam Szekszárdon, a Rózsa kollé-
giumban. Mivel a kilencvenes évek vé-
ge felé még hiány volt pszichológusok-
ból, számos ajánlatot kaptam.

– Jól emlékszem, hogy késõbb át-
ment a rendõr-fõkapitányságra?

– Igen, így volt. Hat évig ott dolgoz-
tam. Eközben dr. Fehér István elindí-
tott a szakértõi pályán. Letettem a kli-
nikai szakpszichológusi vizsgát, majd
szintén Fehér doktor kért fel közre-
mûködni bizonyos ügyek eseti szak-
értõjeként. Annyira vonzott ez a terü-
let, hogy otthagytam a rendõrséget.

– Gyakran összekeverik a pszicho-
lógust a pszichiáterrel. Mik a leg-
alapvetõbb különbségek?

– A pszichiáter orvos, aki elsõsor-
ban a patológiás lelki dolgokkal foglal-
kozik, szakterülete a klinikum. A pszi-
chológus tevékenységi területe igen
széleskörû: a reklám-pszichológiától a
katonai pszichológián át a munkalé-
lektanig minden. A kis átfedési terület
a klinikum.

– Önök azonban nem gyógyszeres
kezelést alkalmaznak…

– Nem, hanem többek között ver-
bális pszichoterápiát.

– A verbális említése okán kérde-
zem, hogy akár tudatosan, akár
csak rutinból, a testbeszédet is fel-
használja?

– A mindennapokban nem iga-
zán, bár az emberben folytonosan
mûködik a szakmája. Azt szoktam
mondani, hogy az asztalosban sem
egy jó kisszekrény elkészítésének
lehetõsége merül fel egy út menti fa
láttán. Az ember alapvetõen akkor
szakmázik, amikor arra van szüksé-
ge. Hozzáteszem, amikor vizsgálok
valakit, szakmailag mindent figye-
lembe veszek.

– Fõállású szakértõ?
– Vállalkozóként az ország egész te-

rületére kirendelhetõ igazságügyi
szakértõ vagyok, mellette a Gyõri Jog-
tudományi Egyetemen tanítok kri-
minálpszichológiát, és az ELTE-n is
óraadó vagyok.

– Úgy hallom, hogy a legfelkapot-
tabb szakértõk egyike.

– Tény, hogy sok munkát kapok,
aminek a hátterében meghúzódik az
is, hogy elég kevesen, mintegy hat-
van-nyolcvanan mûködünk e szakte-
rületen. Jómagam havonta akár öt-
vennél több üggyel is foglalkozom.

– Ötven ember alapos vizsgálata,
az anyagok elkészítése és a sok-sok
utazás rengeteg idõ.

– Ez így van. Szerencsémre kicsi az
alvásigényem, beérem napi négy-öt
órával.

– Milyen típusúak az ügyei?  
– Vannak a polgári peres – elsõsor-

ban kártérítési – ügyek, büntetõ
ügyek, mellettük az egyéni megkere-
sések.

– Van szíve-csücske az ügyek sorá-
ban? 

– Persze, a büntetõ ügyek. Feltehe-
tõen azért is, mert azok környékérõl
indult a pályám.

– Páciensei gyakran próbálkoz-
nak olyan viselkedést produkálni,
amivel meg akarják téveszteni a
pszichológust?

– Mielõtt válaszolnék, a szakmaiság
okán elmondom: nincsenek pácien-
seim, mivel abbahagytam a magán-
rendelést. Igazságügyi szakértõként
„vizsgálati személyekkel” foglalko-
zom. Szóval, próbálkoznak, de a szak-
ember számára az úgynevezett non
verbális és más jelzések egyértelmû-
en elárulják a „kamuzást”. Másrészt
pedig a teszteket sem lehet átverni.

– Az emberi akarat képes-e bizo-
nyos kórságok megfékezésére, ön-
gyógyításra, mondjuk pszicholó-
gus segítségével?

– Öngyógyítás? Abszolút belefér. A
lényeg, hogy a beteg meggyógyul-
jon… Gondot jelentenek viszont azok
a személyiségzavarok, amit az illetõ
önmaga nem ismer föl, viszont a kör-
nyezete szenved tõle. Más: mostaná-

ban gyakori betegség a pánikzavar,
ami könnyen gyógyítható. A nagyon
mély, analitikusan orientált verbális
pszichoterápia kifejezetten alkalmas
erre. Az évekig tartó gyógyszeres te-
rápia viszont kevésbé sikeres. Ami-
kor valaki pszichológushoz kerül, az
elõször elküldi egy kivizsgálásra,
hogy kizárhassa az organikus hátte-
ret – például a magas vagy alacsony
vérnyomást –, és csak azután foglal-
kozik a pszichés okkal. 

– Régen a szakemberek nem talál-
koztak pánikzavarral, és sok más,
napjainkban diagnosztizált beteg-
séggel? 

– A „divatbetegségeket” mindig az
adott társadalmi struktúra, a gazda-
ság, a kultúra, illetve szubkultúra ter-
meli ki. Freud idejében a hisztéria
volt az a tipikus megbetegedés, ami
nem véletlenül azoknál a nõknél je-
lentkezett, akik egyedül voltak ott-
hon. Nyilván a következõ idõszak ter-
mészetes módon újabb betegséget
termel majd ki.

– Felteszem, az emberek sokasá-
ga úgy hiszi, nem lehet könnyû
együtt élni egy „vesébe látó” pszi-
chológussal.

– Csakhogy ez nagy tévedés. Tudja
kikkel nehéz együtt élni? Azokkal,
akik nem beszélgetnek, akik nem kér-
deznek rá a dolgokra, akik eldöntik,
mit gondol a másik. Szóval a kommu-
nikációs zavarok sok rossz okozói.

– Ön és a családja?
– Tízéves kislányom, Maya a Dienes

iskolába jár, ahol öcsémmel együtt ma-
gam is tanultam, szüleim pedig ott ta-
nítottak. Maya számos dologban jeles-
kedik, remekül szerepel a tanulmányi
versenyeken, jól énekel… Párom, Már-
ta szintén pszichológus, jelenleg PhD
hallgató, a Semmelweis Tudomány-
egyetem Magatartástudományi Inté-
zetében az evészavarokat (anorexia,
bulimia) kutatja. 

– Lokálpatriotizmusáról már alig
eshet szó.

– Ragaszkodással szeretem szülõvá-
rosomat, Szekszárdot. Munkám miatt
gyakran vagyok a fõvárosban, s ami-
kor késõ este jövök haza, alig várom,
hogy meglássam a város fényeit,
amint felfutnak a domboldalra. Már
ez is melegséggel tölt el, de szeretek
néhány öreg fát, egy-egy kis utcát…
Erõs szálakkal kötõdöm a családom-
hoz, a barátaimhoz.

– Várom a javaslatát.
– Szeretném, ha dr. Takács Attila

ügyvéd az ország jelenlegi és várható
kriminológiai helyzetét ecsetelné.

Kitanics Márk pszichológus, igazságügyi szakértõ
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AVasárnapi Ujság 1874. április
26-án Longfellow amerikai köl-
tõ fenti címû versét hozta a

Szekszárdon élõ Dömötör János fordí-
tásában. Két héttel elõbb Mi kisvárosi-
ak címmel örülhettek eleink leírásá-
nak, s így talán akkor és azóta sem ér-
tik, miért e kettõsség…

Az 1843. december 20-án Duna-
szentgyörgyön született költõ, kriti-
kus, aki Gyönkön, majd Arany tanít-
ványaként Nagykõrösön, s egy évet
Edinburghban tanult, a „pesti refor-
mátus gimnázium tanára lett, s a teo-
lógián is adott elõ filozófiai tárgyakat.
A filozófiával való foglalkozás melan-
kóliára hajló kedélyére nagyon kárté-
kony hatással volt, azért remélvén,
hogy így életkedve visszatér, lett 1873-
ban Tolna és Baranya vármegyék 
tanfelügyelõje” – írja róla a korabeli
életrajz.

A leírás szerzõje elfelejti, hogy Dö-
mötör már 12 éves korára szüleit el-
veszti, súlyos betegség (valószínûleg
epilepszia) gyötri, idegi bántalmait
magába fojtja. A korban búskomor-
ságnak nevezett depressziót minél
több munkával próbálta elnyomni.
Erre valóban kellõ lehetõséget adott
neki a tanfelügyelõség. Már 1873 au-
gusztusában a helyi lap tudósít arról:
„az újonnan kinevezett tanfelügyelõ
megérkezvén Szegzárdon végleg
megtelepedett”. Októberben az ifjú-
ság jövõjéért aggódott, hozzátehet-
jük, volt miért. Sajtónk négy folytatás-
ban, vezércikként hozza programbe-
szédét. Itt olvassuk: „már 52 község-
ben 95 iskolában és 153 tanteremben
fordultam meg”.

Mit látott? Bátán 380 gyermeket ta-
nít egy tanító, de sok más helyen is

kétszáz fölötti e szám. Szekszárdon
(ahol az újvárosi iskolában 160 nebu-
lót õriz egy tanerõ) és Dunaföldváron
még Szilveszter napján is tízesével
jönnek azok a tanulók, akiket tanító-
juk elõször lát abban az évben (addig
ugyanis dolgoztak). Simontornyán
egyetlen leány sem járt iskolába. A
frissen végzett pedagógusok egy ré-
sze olyan, „mint azok a régi »iskola-
mesterek«, kik mindenféle más pályá-
kon tett kísérletek után végre is a nép-
iskolába menekültek megpihenni”.

Ehhez járulnak
még a zugisko-
lák és tudatlan
tanítóik, „kik a
népiskolai kö-
teles tantár-
gyakkal nem
terhelik a tudat-
lan szülõk gyer-
mekeit”.

S bármilyen hihetetlen, ekkor érzi
magát kiegyensúlyozottnak, sõt az
amerikai romantikus költõ gondolata-
it tolmácsoló El nem végzett teendõ
szerint még többet óhajtana tenni:
„Bármi buzgón fáradál, / Mindig ma-
rad valamid, / A mi félbe hagyva áll…”
Pedig az elõzõ héten sikerült meg-
gyõznie a szekszárdiakat, hogy létesít-
senek polgári iskolát.

„Saját megyéjében megnyerõ, sze-
retetreméltó modorával mindenkit a
maga részére hódított, lefegyverzett;
fõként Szegzárdon, a hol lakása volt,
az ottani társas élet legkedveltebb sze-
mélyévé lõn, de a fõvárosba visszatért
1875-ben” – olvassuk életrajzában. 

Menekülésszerûen távozik. Ma már
tudjuk, az emlékek s egy új, de beteg-
sége miatt vállalhatatlan szerelem elõl.
Aztán még két év gyötrõdõ önhajszo-
lás, melynek végén a Vasárnapi Ujság
szerkesztõségével szomszédos szobá-
jában a falról leakasztja a Goethe-ké-
pet, s magát függeszti helyébe 1878.
január 8-án. Longfellow és Arany is
négy évvel élte túl… Babits Mihály sze-

rint „jó költõ, minden szava mélyen
jött lelkébõl”. Dr. Töttõs Gábor

MESÉLÕ EMLÉKEINK 75. Ódon időben

ÁPRILIS 27-ÉN

135 éve, 1874-ben bátor juhászok
farkasokkal küzdöttek meg a ge-
menci út közelében. 125 éve,
1884-ben egy bájos népi szóma-
gyarázat a galuskából származtatta
Alisca nevét. 
ÁPRILIS 28-ÁN

225 éve, 1784-ben eleink kérték:
latint is tanulhassanak gyermekeik. 
ÁPRILIS 29-ÉN

135 éve, 1874-ben a hõmérséklet
fagypontra zuhant, havazott, s hat
völgyben a szõlõk fele elfagyott.
100 éve, 1909-ben Becsey Antal
fõvárosi mérnök vállalta vízvezeték-
tervünk elkészítését.
ÁPRILIS 30-ÁN

160 éve, 1849-ben szülöttünk,
Diczenty Pál, a késõbbi orvos hon-
védhadnagyi rangot kapott. 
MÁJUS 1-JÉN

125 éve, 1884-ben állami kezelésbe
vették postahivatalunkat. 105 éve,
1904-ben Kallivoda Katinka festõ-
mûvésznõ 15 napos iparmûvészeti
tanfolyamot hirdetett a múzeumban.
MÁJUS 2-ÁN

120 éve, 1889-ben kifogásolták a
városi dutyi állapotát: csak az nem
szökött meg, aki nem akart.
MÁJUS 3-ÁN

80 éve, 1929-ben a MÁV bejelen-
tette: a tervezett 400 000 pengõ
negyedéért építi meg új váróter-
münket.

Amire az Istenhit elég:
rettegés felsőfokon!
„Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól
teszed. Az ördögök is hiszik, és ret-
tegnek.” (Jakab levele 2, 19)

Az ördög a világ leghívõbb lénye, és
a legkiválóbb teológusa (az Istenrõl
szóló tudomány tudósa), mégis fél
és retteg. Attól, hogy valaki nagyon
ismeri Istent, vagy hisz a létezésé-
ben, az még nincs biztonságban.
Épp az ellenkezõje érvényes rá: el
kell kezdenie félni és rettegni! Mitõl
is? Isten igazságosságától! Isten
igazságossága pedig az, hogy gyû-
löli és bünteti a bûnt. Aki tehát Isten-
ben hisz, ebben kell hinnie.
Márpedig az a lény, aki bûnben él,
az félelemben és rettegésben él, te-
hát az megkötözött, ezért befolyá-
solható és tönkretehetõ. Pedig isteni
küldetés, erõnket meghaladó nagy
dolgok vannak ránk bízva, de ebben
az állapotban legfeljebb beszélni tu-
dunk róla, véghezvinni már aligha.

Miért? Mert a gát a megkötözöttség.
„Istenhited 'mitsem ér, ha nem cse-
lekszik, csak beszél!”
Nem hitelesek azok az emberek,
akik Istenben hisznek és boldogok.
Aki félelemben tartható, az nem le-
het boldog. Viszont hitelesek azok,
akik Jézus Krisztusban hisznek és
boldogok, mert õk szeretnek, és hi-
szik, hogy Isten igazságossága Jé-
zus váltsághalálával kegyelemre for-
dult az Õt választó és követõ ember-
ben. A János elsõ levele 4,18 mond-
ja: „A szeretetben nincs félelem, sõt
a teljes szeretet kiûzi a félelmet, mert
a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig
fél, abban nem lett teljessé a szere-
tet.” Tíz verssel korábban pedig:
„Mert Isten szeretet.”
Az Istenhit nagyon kényelmes, sen-
kit sem állít választás elé, mert rette-
gésben tart. De a Szeretet Istene
már válaszút elé állítja az embert: Jé-
zus Krisztust választod, vagy a féle-
lemmel teli gyötrõdést?
Ember, fogd már fel végre: Nincs
harmadik út!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

E V A N G É L I U M

Az el nem végzett teendõ

A vers hasonmása

1887 tavaszán-nyarán a Szekszárd Vi-
déke kétszer is cikkezett egy különle-
ges fénykép keletkezésérõl. E szerint
Baumgarten Ignác fényképész „a vas-
úti indóház” felõl egy százhúsz centi-
méteres látképet készített a városról. A
felvételt a fotográfus tíz részre vágta, s
a képekbõl Ferencz Gyula helybeli
könyvkötõ albumot készített. A kötet
lila bársonyborítást kapott, s rajta
ezüst betûkkel a város neve. Az így el-
készített mûvet a könyvkötõ öt forin-
tért (1887-et írunk!) árusította.

Az egykori tudósításokból nem
derül ki, hogy az album hány pél-

dányban került forgalomba. Csak re-
mélni lehet, hogy maradt fenn pél-
dány, feltehetõleg egy (vagy több)
szekszárdi család birtokában. Egy je-
lenleg folyó fotótörténeti kutatáshoz
fontos lenne megismerni a Baum-
garten-féle fényképkötetet. Kérem,
ha valaki tud ilyen albumba foglalt,
tíz részbõl álló Szekszárd látkép léte-
zésérõl, szíveskedjen értesítést kül-
deni a következõ elektronikus cím-
re: a.bela@freemail.hu. A megtalálás
nagy segítséget jelentene Szekszárd
múltjának jobb megismeréséhez.

Albertini Béla fotótörténész

H. W. Longfellow

Egy régi szekszárdi látkép 

K
É

P
Ü

N
K

 I
LL

U
SZ

T
R

Á
C

IÓ



JEGYZET

„Kell egy barát, 
mindig kell egy barát”

112009. április 26. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. május 5-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Április 12-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Hullj le te zápor, égi virágpor, égen nyíló bodzavirágból”
(Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhõk).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Nyúl Zoltán, Kecskés F. u. 6/B. és Makrai Gyula, Remete u. 71.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Csak mostanában jöttem rá igazán, hogy miért van
meg minden emberben kisgyermek kora óta ösztö-

nösen az a vágy, hogy legyen egy biztos, titkos búvóhelye,
ahol idõnként eltûnhet a szülei, a környezete, „a világ” sze-
me elõl. Persze, ennek az elbúvásnak csak akkor van iga-
zán boldogító, megnyugtató hatása, ha azon a titkos he-
lyen nem egymagában gubbaszt, hanem egy olyan barát-
jával van együtt, akivel szavak nélkül is megértik egymást.

Mostanában egyre gyakrabban gondolok arra,
hogy egy hosszabb idõre el kellene utaznom, el

kellene tûnnöm valahová. Egy olyan helyre, ahol újra úgy
érezhetném, hogy nem csupán naivitás, ifjonci álmodo-
zás volt az a magától értetõdõ, megkérdõjelezhetetlen hit,
hogy a mûvészetek, a tudomány és a technika egyre ma-
gasabb szintû fejlettségének köszönhetõen – remélhetõ-
leg még az én életemben – az emberiségnek nem okoz-
hat különösebb gondot, az „élni és másokat is élni hagy-
ni” elvének megvalósítása. A jelenlegi állapotok az egész
világon alaposan rácáfoltak fiatalkori jövõképemre, hi-
szen a tudomány és a technika rohamos fejlõdésével egye-
nes arányban nõtt a globális elhülyülés, és az emberek túl-
nyomó többségének gondjai nemhogy csökkentek volna,
hanem meghatványozódtak. Napról napra egyre éle-
sebben rajzolódnak ki egy ijesztõ méreteket öltõ, kezelhe-
tetlen káosz körvonalai. Pedig – ahogy mondani szokták
–, nem kell ahhoz semmiféle iskolai végzettség, hogy bár-
ki tisztában legyen a szomorú ténnyel: ha továbbra is
csak a környezetünk (a Föld) és egymás gátlástalan ki-
fosztása, tönkretétele árán vagyunk képesek mûködtet-
ni a világ gazdasági életét – az erõsebb kutya elvét alkal-
mazva –, akkor hosszú távú terveket senki se szõjön,
mert – bármennyire hihetetlen – a Föld nem kimeríthe-
tetlen kincsesbánya. Így aztán nincs sok választásunk:
vagy sikerül valami különös csoda folytán homo sapiens-
hez méltó módon élnünk, vagy bele kell törõdnünk abba,
hogy képességeinket meghaladja, hogy minden ember
számára lehetõvé tegyük az alapvetõ létfeltételeket, ami-
nek következtében jobb híján – akár az éhezõ hajótöröt-
tek – az emberiség idõvel kénytelen lesz felfalni önmagát.
Az utolsó életben maradót a svábbogarak és a skorpiók
fogják felfalni, azokat ugyanis még a radioaktív sugár-
zás sem képes kipusztítani...

Pesszimista képzelgésem közepette dédelgetett utazá-
si tervemrõl majdnem megfeledkeztem. Nos, meg-

hitt, számomra is megfizethetõ távoli kis üdülõhely még
csak-csak akadna valahol, de egy igazi jó barát, ebben a
kegyetlen és önzõ világban már megfizethetetlenül drága,
kedves barátaim.   Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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Futók „szállják meg” meg a belvárost
Egészséges életmód, chipes idõmérés és márkás sportcikkek a Garay téren

Akik május 2-án, szombaton ki-
látogatnak a Garay térre, a III.
Domaine Gróf Zichy futóver-
senyre, a futás és a szurkolás
mellett különféle egészségszint
felméréseken is részt vehetnek.

n Lesz testsúly-, és testzsírmérés,
BMI-számítás, termékismertetés, sõt
a rajtszámmal a sorsoláson az egész-
séges életmódot szolgáló termékeket
is nyerhetnek a távot teljesítõk. A vi-
lág egyik legnagyobb sportszergyár-
tó cége is felvonul a Garay téren.

A váltó futamban, majd az ama-
tõr és profi futamokban chipes
idõmérés lesz, amihez a kis szerke-
zeteket egy hollandiai központban
élesítik be. Országunkban egyre
többen vannak, akiknek saját
chipjük van, természetesen õk hoz-
hatják a magukét, de nekik is re-
gisztrálniuk kell 60 perccel a rajt
elõtt. A célba érkezés után a ver-
senyzõk sms-ben értesítést kaphat-
nak az idõeredményükrõl. A jelent-
kezésnél nem kell feltétlenül a saját
telefonszámot megadni, hiszena
legtöbb futó méri idejét. A produk-
cióról lehet értesíteni egy családta-
got, vagy egy ismerõst, akár egy ba-
rátot. Ezt a szolgáltatást a nevezési
díj magába foglalja. Az ezekben a
futamokban indulók úgy készülje-
nek, hogy a chipért 1000 Ft kauciót

kell letenni. Az általános iskolások
futamában és az integrált futam-
ban kézi idõmérés lesz, itt nevezési
díjat sem kell fizetni. Az I-IV. kor-
csoport futamaiban a legtöbb tanu-
lót indító általános iskola több tíz-
ezer forintos jutalomban részesül.

A szervezõk a rendõrséggel
együttmûködve május 2-án 12 órá-
tól lezárják a belvárost. A Széchenyi
utca a volt Skála áruháztól a

Szentgáli Gyula utcáig lesz lezárva,
továbbá a Szent István tér teljes egé-
szében a megyei múzeumig. A
Holub utcáról lehet a Mészáros Lá-
zár utca felé és vissza is három sávon
közlekedni, a szervezõk a Mészáros
Lázár utcán csak a múzeum felõli
legszélsõ sávot veszik igénybe a pá-
lya kialakításakor. A városlakók és
közlekedõk türelmét és szíves meg-
értését köszönjük!

A hölgyek versenye idén is nagy csatát ígér
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Buszközlekedés
A Gemenc Volán értesíti az utazóközön-
séget, hogy a május 2-ai utcai futóver-
seny útlezárása alatt a helyijáratok az
alábbi útvonalon közlekednek:
1-es, 4-es, 7-es, 7A vonal: Aut. állo-
más-Zrínyi u.-Damjanich u.-Rákóczi u.-
Szent László u. Vissza: Szent László u.-
Mátyás király u.-Aut. állomás az útvonal.
4A vonal: TESCO Áruház-Bencze F.
u.-Mészáros L. u.-Damjanich u.-Szent
László u.-Bottyán-hegy. Vissza: Szent
László u.-Mátyás király u.-Mészáros L.
u.-Bencze F. u.-TESCO Áruház az út-
vonal.
5-ös, 6-os, 6Y vonal: Aut. állomás-
Holub J. u.-Wesselényi u.-Kórház, s
ugyanezen az útvonalon vissza.
88-as, 89-es vonal: TESCO Áruház-
Kórház-Wesselényi u.-Holub J. u.-Zrínyi
u.-Damjanich u.-Rákóczi u.-Újvárosi
templom-Jobbparászta-Mûszergyár, il-
letve Palánk. Vissza: a Damjanich utca
helyett a Mátyás király utcán.
9-es vonal: TESCO Áruház-Alisca u.-
Fûtõmû-Munkácsy u.-Béla király tér-
Kadarka u.-Jobbparászta, s ugyanezen
az útvonalon vissza.
A járatok a terelõ útvonalon található
megállóhelyeken megállnak.
A forgalomkorlátozás okozta esetleges
kellemetlenségekért szíves elnézésüket
kérjük.

Aquatlon Szekszárdon
Az elmúlt vasárnap elõször rendeztek aquatlon ver-
senyt Szekszárdon.

A Szekszárdi Dynamic Triatlon Club a Tolna Megyei
Triatlon Szövetséggel karöltve szervezte meg a triatlon
két versenyszámából: úszásból és futásból álló sportág
megyei bajnokságát nyolc korosztályban. A vizes szá-
mot a városi uszodában bonyolították le, a futást pedig
a városi sporttelepen. Megyénken kívülrõl is szép
számmal érkeztek nevezõk, még nyíregyházi induló is
akadt. Azon legfeljebb 15 éves sportolók, aki ezen,
vagy más megye aquatlon bajnokságán részt vettek, in-
dulhatnak április 26-án Debrecenben az országos
NUPI (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet) bajnoksá-
gon, amelyre a Dynamic TC nyolc fiatalt nevezett be.

A szekszárdi verseny célja volt a város megmozga-
tása is, ezért hirdették meg idõsebb korosztályokban
is. A Dynamic Triatlon Club szívesen fogadja a spor-
tolni vágyókat, akik kedden, szerdán és csütörtökön
13-17 óra között jelentkezhetnek a városi uszodában,
Sáthy István edzõnél.

A Dynamic TC és a szekszárdi szabadidõs
versenyzõk dobogós helyezései: Újonc A, lány:1.
Samai Zsuzsanna. Gyermek, fiú: 2. Bódai Márkó.
Lány: 2. Zákányi Eszter. Serdülõ, fiú: 2. Tumpek Péter.
Lány: 2. Frei Tímea. Ifi, fiú: 1. Csankó Géza, 2. Szél Bá-
lint, 3. Csankó Dávid. Lány: 1. Arató Csilla, 2. Rigó
Boglárka, 3. Kaszpari Dorisz. Junior, fiú: 1. Rigó Atti-
la, 2. Gyányi András. Felnõtt, férfi: 1. Czencz Péter, 2.
Sóvári Gábor (szabadidõs). Szenior, férfi: 1. Klem
Zsolt, 2. Klézli József, 3. Zákányi József. K. E.

Visszapillantó tükör

KOSÁRLABDA. A kilencedik helyen zárta a
2008/2OO9-es szezont az Atomerõmû-KSC
Szekszárd NB I A-csoportos együttese, miután a
helyosztó visszavágó mérkõzésén másodszor is
legyõzte (68-62) – ezúttal idegenben – a Balogh
Judit irányította BEAC-Újbuda együttesét. A csapat
legeredményesebbje a 16 pontig jutó Wilson volt.
A Nyíregyháza kétszeri legyõzésével a KSC ser-
dülõ csapata bejutott az országos bajnokság nyol-
cas döntõjébe, ahol az A-csoportban a Vasassal,
a Miskolccal és a BSE-vel mérkõznek Harsányi
Mária tanítványai.

KOSÁRLABDA. A Kaposvár II számú csapatának
otthonában mindössze öt játékossal lépett pályá-
ra a Marley FKSE Szekszárd. A maximum közeli
teljesítmény is csak huszonhét pontos vereségre
volt elegendõ az NB II-es szinten erõs gárdának
számító somogyiak ellen (100-73). A szekszárdi-
ak legeredményesebb játékosa a huszonhárom
pontig jutó Tóth volt.

LABDARÚGÁS. Megszakadt a Szekszárdi UFC
hatmérkõzéses tavaszi gyõzelmi sorozata. Kniesz
Mátyás együttese az NB III Dráva-csoportjának
22. fordulójában a hatodik Nagykanizsát fogadta,
s a találkozó gólnélküli döntetlennel zárult. A két
csapat között megmaradt a hatpontos különbség,
az UFC továbbra is második a tabellán.

ATLÉTIKA. A Budapesten megrendezett Vivicitta
elnevezésû országos városvédõ futáson a férfiak
mezõnyében a leghosszabb, 12 km-es távon az
AC Szekszárd atlétája, Csillag Balázs az etióp
Ashenafi és a pécsi Ott Balázs mögött a harmadik
helyen végzett.

KÉZILABDA. Második félidei játékával biztosan
nyert (28-21) az UKSE Szekszárd az utolsó elõt-
ti helyen álló VKL SE Gyõr otthonában, és õrzi a
harmadik helyét az NB I/B Nyugati-csoportjá-
ban. Az UKSE gárdájából ezúttal az öt gólig jutó,
a csapatot összefogó Horváth Szimonetta nyúj-
totta a legértékesebb teljesítményt. A szekszár-
diaknak a negyedik Érdi VSE-vel szemben mind-
össze egy, míg az ötödik Siófok elõtt két pont az
elõnyük.

KERÉKPÁR. Szekszárdi sikerekkel zárult a 32.
KSI Kupa. A Szekszárdi Szabadidõs KE verseny-
zõi közül Gyenes Dávid a 15 évesek között 44
km-en második, az 5 km-es versenyben pedig el-
sõ lett. A Szekszárdi Kerékpáros SE versenyzõi
közül Kiss Máté mindkét távon a harmadik helyet
szerezte meg. A hosszabb távon Frey Tamás
(SZSZKSE) és Kiss Ákos (SZKSE) révén a negye-
dik és az ötödik hely is szekszárdi versenyzõé lett.
Az összetett gyõzelmet Gyenes Dávid szerezte
meg, Kiss Máté a harmadik, Molnár Gábor
(SZSZKSE) a 10., klubtársa, Balogh Tamás a 11.
helyen végzett.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

KIÁLLÍTÁS:
Április 20-30.
„A Gombák Világa” Interaktív

Kiállítás Hollós László életmûve je-
gyében a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház Üvegtermében.

A tárlat ingyenesen látogatható na-
ponta 9-19 óráig.

KONCERT:
ZORÁN április 27., hétfõ, 19 óra.

Minden jegy:elkelt!
ADAGIO együttes május 20.

szerda. Jegy: 2200 Ft. Színházi jegy-
pénztár nyitva munkanapokon 14 és
18 óra között.

Színházi elõzetes!
Április 28-án, kedden, 14 óra-

kor Gyermekbérlet 4. elõadása:
Andersen: Pöttöm Panna (Leánder
és Lenszirom helyett) – zenés mesejá-
ték A „Száguldó Orfeum” elõadása
Jegy: 650 Ft

Május 4-én 19 órakor Hegedûs
Bérlet 4. elõadása: Marcel Achard:
Dominó - vígjáték 2 részben a Buda-
pesti Karinthy Színház elõadása

Május 8-án, pénteken, 18.30
órakor a színházteremben „Orgo-
navirágos tavasz éjszakákon”
címmel Magyarnóta és Operett est
B. Tóth Magda nótaénekes vendégsze-
replésével

Közremûködnek: Badacsonyi Mi-
hály, Hauszer Beáta, Németi Pál, Szily
Lajos dalénekesek valamint a Magyar-
nóta Kedvelõk Baráti Körének kóru-
sa és szólistái Kísér: Csicsó Gyõzõ ci-
gányzenekara.

Jegyek 1000 Ft-os áron válthatók a
Mûvelõdési Ház színházi jegypénztá-
ránál, munkanapokon 14- 18 óráig.

Május 9-én, szombaton, 19 óra-
kor Sárdy bérlet 4. elõadása: Gá-
bor Andor: Dollárpapa – a pénz ko-
médiája 2 részben a Budapesti Karin-
thy Színház elõadása

Színházjegy: 2000 Ft

Május 9-én, szombaton, 10.30
órakor Hangszervarázs: Ismerke-
dés a rézfúvós hangszerekkel

Helyszínváltozás! 5. sz. Általános
Iskola, Béri Balog Ádám u. 89. Belépõ-
jegy: 500 Ft Információ: Mûvészetek
Háza 74/511-247.

MAJÁLIS 2009
Május 1., péntek, a városi sport-
csarnok és környéke
10.00: A Szekszárdi Ifjúsági Fúvós-
zenekar koncertje
10.30: A Garay János iskola és AMI
„Kisgadra” színjátszó csoportja Áp-
rilisi tréfa c. zenés produkciója
10.45: Tréfás ügyességi és kvízjá-
tékok gyerekeknek
11.00: A Bartina Néptánc Egyesü-
let bemutatója
13,30: A Szekszárdi Mozgásmûvé-
szeti Stúdió bemutatója
14.10: A Garay János Általános Is-
kola és AMI „Nagygadra” Színjátszó
csoportja La Fontaine nyomán c.
mesejátéka
14.30: A PTE IGYFK Gyakorló Álta-
lános Iskolája tanulóinak balett és
modern tánc bemutatója
14.45: A Garay János iskola és AMI
„Borbolya” színjátszó csoportja
Szamóca c. elõadása
15.00: Az Ifjú Szív Német Nemzeti-
ségi Táncegyesület mûsora
15.20: Tréfás ügyességi és kvízjá-
tékok gyerekeknek
16.00: A Trambulin Színház Tüske
papa majálisa c. bohócmûsora
17.00: A Junior Stars koncertje
18.00: A Fittline SE fittball, taposó-
gépes, és Hot Iron súlyzórudas be-
mutatója
18.30: A Tücsök Zenés Színpad
elõadása
19.30: Utcabál
Kapcsolódó programok: kerékpár
bemutató és vásár, kézmûves prog-
ramok, logikai és készségfejlesztõ já-
tékok, Vöröskeresztes sátor, légvár-
csúszda, ugrálóvár és játszókamion
Kirakodóvásár és vendéglátás a
rendezvény körül.

Szabadegyetem – a 25 éves
Mûvészetek Háza társrendez-
vénye a Székely Bertalan-kiál-
lításhoz.

Elõadások:
Május 7. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan kortár-

sai
Elõadó: dr. Boros Judit mû-

vészettörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria munkatársa

Május 14. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan életmûve

festményeinek tükrében
Elõadó: dr. Bakó Zsuzsanna mûvé-

szettörténész, a Magyar Nemzeti Ga-
léria fõosztályvezetõje

Május 21. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan falkép festészete
Elõadó: dr. Dománszky Gabriella

mûvészettörténész, a Budapesti Tör-

téneti Múzeum
munkatársa

Az elõadások
helyszíne: a Babits
Mihály Mûvelõdési
Ház üvegterme

Az elõadássoro-
zatra bérlet váltható,
mellyel a Székely
Bertalan-kiállítás
tárlatvezetéssel, egy-
szer, ingyenesen
megtekinthetõ.

Bérlet ára: 2000
Ft, jegyár: 600 Ft.

Információ: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza

7100 Szekszárd, Szent István tér 28.
Tel: 74/511-247; 06/30/582-1509,
www.babitsmuvhaz.hu, e-mail:

szemuha@szemuha.t-online.hu 
Médiatámogató: Rádió Antritt,

Szekszárdi Vasárnap.

Székely Bertalan Szabadegyetem 

Székely Bertalan

(1835-1910) festõmûvész kiál-
lítása a Mûvészetek Házában áp-
rilis 4 – június 28. között a Ma-
gyar Nemzeti Ga-
léria válogatásá-
ból.
A kiállítás hétfõ ki-
vételével naponta
9-19 óráig, szom-
batonként 9-13
óráig látogatható.

Filmklub a Polippal
■ Április 27-én (hétfõ) 17.30 órától a
„Coraline és a titkos ajtó”-t nézhetik meg
az érdeklõdõk a Polip Filmkklubban. A
kedvezményes jegyár: 450 Ft. A kedvez-
ményre feljogosító kupont a Polip Ifjúsá-
gi Irodában veheted át.

Diabetes elõadás
■ A Tolna megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása ápri-
lis 28-án 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében, a Lila épület-
ben. Patai Klára dietetikus elõadásának
címe: Cukorbetegen egészségesen? Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!

Nyugdíjas elõadás
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata május 5-
én (kedd) 14 órakor elõadást tart a
Mûvelõdési Ház földszinti termében.
Elõadó: Dr. Nagy József, szülész-nõgyó-
gyász fõorvos. Az elõadás elõtt anyák-
napi mûsor.

PROGRAMOK PROGRAMOK

„Táncol a város!”
A Tánc Világnapja: április 29., szerda, 17-19 óra, a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház termeiben. Akiket láthatnak:
* Aerobic: Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stúdió Közhasznú Egyesület. A
fellépõ csapatok rendszeres szereplõi a megye és a város rendezvényeinek.
* Break dance: Highlife Squad és a Mohácsi Brigád. A gravitációnak ellent-
mondó mozdulatsorokat mutatnak be a Tánc Világnapja alkalmából.
* Standard és latin táncok: Gemenc TáncSport Egyesület. Orbán Ferenc
táncpedagógus kezdeményezésére 2006. nyarán alakult az együttes.
* Mozgásszínház: Art Contact. Elõadásaik érdekes határfelületei a tánc, a
mozgás és az új színházi törekvéseknek.
* Német nemzetiségi táncok: „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetisé-
gi Táncegyüttes. Az 1989 óta mûködõ „Ifjú Szív” a magyarországi német tánc-
hagyományokat dolgozza fel, és õrzi meg koreográfiáiban.
* Magyar táncok: Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület – Ifjúsági csoport
Az Ifjúsági csoportban 13-16 éves korú fiatalok táncolnak. Repertoárjuk sok-
színûsége önálló mûsor adását is lehetõvé teszi.
* Hastánc: Leila Tatevoszjan hastánc csoportja.

Halfõzõ verseny
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör és a Német Nemzetiségi
Egyesület május 1-jén 9 órától rendezi
immár hagyományossá vált halfõzõ
versenyét a Szent István Házban (Rá-
kóczi u. 69.). Nevezési díj nincs, a fõ-
zéshez szükséges eszközökrõl és alap-
anyagokról a versenyzõk gondoskod-
nak. Jelentkezni Horváth Editnél lehet
a 74/313-175-ös, vagy 20/524-6820-as
telefonszámon.

Alapítványi est
Tolna megye szakellátásban élõ gyer-
mekeiért, fiataljaiért közhasznú alapít-
vány hagyományteremtõ szándékkal
alapítványi estet rendez május 8-án a
szekszárdi Szent László középiskola
(korábbi Ady) éttermében. Az est házi-
asszonya Barabás Éva lesz, a zenét a
bonyhádi Hangulat Zenekar biztosítja.
Belépõ, illetve támogatói jegy: 1000-
5000 Ft/fõ. Jegyek igényelhetõk a
74/318-903-as telefonszámon.
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KÖZLEMÉNYEK

KÖZGYÛLÉS

Április 27-én 17.30 órai kezdettel tart-
ja 2009. évi közgyûlését a Szek-
szárd-alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület a Béla király tér
9. alatti székhelyén (Plébánia).

FÜSTÖLTÁRUVÁSÁR

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy április 27-én, hét-
fõn, 6.30-tól 10 óráig – illetve a a kész-
let erejéig – kedvezményes füstölt-
áruvásárt tartanak a Hunyadi u. 4.
szám alatt. Ugyanitt száraztészta, étolaj,
ételízesítõ és õrölt paprika is kapható.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Április 29. (szerda) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Április 28. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület
A képviselő úr áprilisban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület
Április 14. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület
Április 6. (hétfő) 17-18 óráig

Április 20. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
ÁPRILISI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • 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. Felelõs vezetõ:  Futó Imre • Tördelés: Fazekas András
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BIZTOS FOGYÁS, plusz kiadás nélkül!
Telefon: 30/374-11-76.
www.brigittalife.hu

FELHÍVÁS
A Tolna Megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatósága felhívja az alma-,
körte-, birsfák tulajdonosainak figyel-
mét, hogy az almatermésûek tûzel-
halása (Erwinia amylovora) baktériu-
mos betegség elleni védekezés az élel-
miszerláncról és hatósági felügyeleté-
rõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§
(1) bekezdés a) pontja értelmében
kötelezõ.

A kórokozó terjedésének megfe-
lelõ idõjárási viszonyok alakultak ki,
ezért az Igazgatóság az alma, körte,
birs kultúrákban, virágzásban elvég-
zett kötelezõ védekezést rendel el.

A védekezés kötelezõ jellegû, ame-
lyet a növényvédelmi hatóság ellen-
õrizni fog, elmulasztása esetén pedig
növényvédelmi bírsággal szankcio-
nálhat. A védekezésekkel kapcsola-
tos további információk az Igazgató-
ság telefonszámán (74/528-030)
vagy a www.ontsz.hu internetes
honlapon hozzáférhetõek.
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