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Áder János utalva Gyurcsány Fe-
renc kormányfő február 18-án
meghirdetett új programjára, ki-
emelte a megígért 200 milliárd fo-
rintos adóteher-csökkentést. Ennek

megvalósulásával kapcsolatban ko-
rábbi példát idézve adott hangot
kételyeinek: „…a 2005 júniusában
jelentette be Gyurcsány a később
elhíresült ötéves adócsökkentési

programot. A megho-
zott törvény arról
szólt, hogy mintegy
ezermilliárd forintot
hagynak majd a zse-
bünkben. Majd egy
év múlva hatályon kí-
vül helyezték az elfo-
gadott törvényt, s kö-
vetkezett a nem kis-
mértékű adóemelés.”

A továbbiakban –
ecsetelve a „riasztó
képet” – szólt az ál-
lamháztartási hiány-
ról, s közölte, hogy e
téren az immár 27 ta-
gú Európai Unióban

hazánk az utolsó helyet foglalja el.
Magyarország csupán egy százalék
növekedést tudott produkálni, míg a
környező országok öt és hat száza-
léknál tartanak, a balti államok ki-
lenc százalék fölött vannak.

– Az infláció nyolc éve nem volt
ilyen magas Magyarországon, mint
most, hiszen közelíti a nyolc száza-
lékot. A munkanélküliek száma

egy esztendő alatt negyvenezerrel
nőtt, többel, mint Szekszárd teljes
lakosságának a száma – szögezte le
Áder János, majd az egy esztendő
alatt öt százalékkal csökkent reál-
béreket és ennek drámai következ-
ményeit ecsetelte. Kiemelte, hogy
az euró bevezetésével ott tartunk,
hogy erre a kérdésre ma egyszerű-
en nincs válasz. Pedig – hangsú-
lyozta az alelnök – a parlamenti
jegyzőkönyv tanúsága szerint
2002-ben, a választásokat követően
László Csaba a költségvetési bizott-
ság ülésén a bevezetés idejét 2007-
re prognosztizálta.

Folytatás a 3. oldalon.

Kedden, kora este tartott sajtótájékoztatót városunkban Áder János,
az Országgyűlés fideszes alelnöke. Vele tartott Braun Márton, Szek-
szárd és környéke országgyűlési képviselője és Kerekes Csaba, a váro-
si közgyűlés Fidesz-frakcióvezetője. 

Áder János, Braun Márton és Kerekes Csaba a sajtótájékoztatón

NÉPSZAVAZÁS

MÁRCIUS 9-ÉN
Tisztelt 
Választópolgárok, 
Kedves Szekszárdiak!

2008. március 9-én
ügydöntő népszava-
zás lesz, melynek
eredménye az Alkot-
mány értelmében kö-
telező az Országgyű-
lésre nézve.

Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Közgyűlésé-
nek felhatalmazásá-
val, tisztelettel kérem
Önöket: március 9-én
menjenek el szavaz-
ni, és mondjanak vé-
leményt a tandíj, a vi-
zitdíj és a kórházi na-
pidíj kérdésében!

Horváth István
polgármester

Áder János reméli, hogy a
népszavazás kijózanítja a kormányt
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Szekszárdi Vasárnap 2007. január
13-i számában „Átmeneti otthon, ide-
iglenes engedéllyel” címmel a Csalá-

dok Átmeneti Otthonáról jelent meg cikk. Az íráshoz kapcsolódóan gyűj-
tést hirdettünk az intézmény elhasználódott konyhaszekrényének cseré-
jére. Nos, a probléma mára megnyugtatóan rendeződött, ám a polgár-
mesteri hivatal és a Babits Mihály művelődési ház portáján elhelyezett
edényekben azóta összegyűlt aprópénzt nem akarjuk veszni hagyni!
Az „Aprópénz, nagy segítség” elnevezésű akciót – amelyben a március-
ban kivonásra kerülő egy- és kétforintos érméket várjuk – a továbbiakban
új célért folytatjuk: a Családok Átmeneti Otthonában lakó 13 gyermek
számára  vásárolnánk képességfejlesztő játékokat. Ezekre a készséget és
kreativitást fejlesztő, ismeretet és tapasztalatot nyújtó, a gyermek szemé-
lyiségét is fejlesztő speciális játékokra, eszközökre a talpon maradásért
küzdő, nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak nem telik.
Kérjük, segítsen, hogy az otthonban lakó gyerekek a teljes családban, jó-
létben nevelkedő társaikhoz hasonló alapokkal indulhassanak.

Köszönjük!

Felhívás!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
II. sz. választókerület) 

A hónap utolsó keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (volt 2. Számú Általános
Iskola)  Szekszárd, Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
V. sz. választókerület

A hónap utolsó keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem  Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Iskolája, Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

A hónap negyedik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
V. Számú Általános Iskola

Látogatási tilalom feloldása
A szekszárdi Balassa János Kórház értesíti betegeit és hozzátarto-
zóikat, hogy mivel az influenzás megbetegedések száma a járvány-
küszöb alá esett, ezért a január 16-án az újszülött és a szülészet-nő-
gyógyászati osztályon elrendelt látogatási tilalmat a mai naptól 

(2008. február 19.) feloldja.
Egyúttal tájékoztatjuk a kismamákat, hogy a tilalomfeloldásra te-
kintettel a várandós felkészítés márciustól újraindul. 
Jelentkezni az újszülött osztályon lehet az 543-as melléken.

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X. 3.) számú
rendeletével „ÉV RENDŐRE” kitüntető címet alapított. 
A rendelet szerint:
A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.
Az „Év Rendőre” cím annak a személynek adományozható, aki 

a) hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőr-
kapitányságon teljesít szolgálatot,

b) munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi
A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen
dolgozó egy-egy személy részesíthető.
Az „Év Rendőre” cím adományozására javaslatot tehet:

a) Szekszárd Város Rendőrkapitánya
b) a közgyűlés bizottságai, illetőleg az önkormányzati képviselők
c) bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgár-
mesterhez címezve kell benyújtani. A kitüntető cím adományozását űrlap
felhasználásával kezdeményezhetik, mely letölthető Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapjáról: www.szekszard.hu, (közügyek-hírek/önkormányzati ren-
deletek/20/2005. (X. 3.) számú rendelet), illetve átvehető a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán (Szekszárd, Béla király tér 8.).
A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét
b) a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, munkásságát,

a cím adományozását megalapozó tényeket
Fentiek értelmében kérjük, hogy a kitüntető cím adományozására vonatkozó
javaslataikat írásban 2008. március 1. napjáig juttassák el a polgármes-
teri hivatalhoz.

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X. 3.) sz. ren-
deletével „ÉV TŰZOLTÓJA” kitüntető címet alapított. 

A rendelet szerint:

A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.

Az „Év Tűzoltója” cím annak a személynek adományozható, aki 

a) hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot 

b) az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a
műszaki mentés és a katasztrófa-elhárítás területén olyan kimagasló te-
vékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési terü-
letének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentésé-
hez.

Az „Év Tűzoltója” cím adományozására javaslatot tehet:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságá-
nak parancsnoka,

b) közgyűlés bizottságai,

c) önkormányzati képviselők,

d) bármely társadalmi szervezet, alapítvány és magánszemély.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgár-
mesterhez címezve kell benyújtani. A kitüntető cím adományozását űrlap
felhasználásával kezdeményezhetik, mely letölthető Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapjáról: www.szekszard.hu, (közügyek-hírek/önkormányzati ren-
deletek/20/2005. (X. 3.) számú rendelet), illetve átvehető a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán (Szekszárd, Béla király tér 8.).

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét

b) a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, munkásságát,
a cím adományozását megalapozó tényeket

Fentiek értelmében kérjük, hogy a kitüntető cím adományozására vonatkozó
javaslataikat írásban 2008. március 1. napjáig juttassák el a polgármes-
teri hivatalhoz.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesülete

következő előadását 2008. február 26-án 14 órai kezdettel tartja a szek-
szárdi kórház kultúrtermében.
Napirend: Az egyesület vezetőségének 2007. évi beszámolója és a 2008.
évi munkaterv ismertetése és elfogadása.
Minden tagot szeretettel vár a vezetőség.

A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete 

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST

TART 
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz.

alatt

Ideje: 2008. február 25-én
(hétfő) 9–10 óráig

Cziráki
János

1951–2007

M E G E M L É K E Z É S
Fájó szívvel emlékezem,
halálod 1. évfordulójára 

Szerető feleséged, Mária



Azt is kifejtette az alelnök, mi-
szerint nem lehet arra építeni,
hogy a folyamatos adóemelés és a
terhek növelése mellett, azaz ezek
révén egyszer csak létrejön egy
olyan egyensúlyi állapot, amikor
majd lehet valamit csinálni. Leszö-
gezte, hogy nem! Hozzátette, más
országok példája is azt mutatja,
hogy gazdasági növekedést ösztön-
ző, élénkítő programra van szük-
ség, pláne, ha a világban nem re-
cesszió, hanem fellendülés van.
„Ennek a hullámára rá kellett volna
ülni, de sajnos, ezen már túl va-
gyunk, s az idő kerekét nem lehet
visszaforgatni.”  

De az biztos, hogy az általunk
bevezetett Széchenyi-program ré-
vén olyan vállalkozások születtek
meg, amelyek a mai napig élnek,
önmagukat éltetik. A 2002-es vá-
lasztási program arról szólt, hogy
ezt a szocialisták folytatják és nem
verik szét. Ám sajnos, nem így tör-
tént. Ha valaki figyelmen kívül
hagyja azt az egyszerű közgazda-

sági tényt, hogy a hazai munkaerő-
piacon a kis- és középvállalkozók
biztosítják a legtöbb munkahelyet,
akkor nyilvánvalóan az ő szem-
pontjaikra is figyelemmel kell len-
ni.

Az uniós forrásokkal kapcsolat-
ban elsősorban azt nehezményez-
ték a politikusok, hogy e forrásokat
nem ésszerűen használjuk. Véle-
ményük szerint e pénzeket nem
mamutberuházásokra kellene for-
dítani, hanem helyben, a különbö-
ző településeken kellene dönteni a
legcélravezetőbb beruházásokról.   

Végezetül a közelgő szociális
népszavazással kapcsolatban Áder
János kijelentette: bízik abban,
hogy minél többen járulnak az ur-
nákhoz, de abban szintén, hogy a
referendum – ügydöntő jellegén túl
– „a kormányt kijózanító szavazás
lesz”. Braun Márton hozzátette,
hogy március 9-én arról is dönte-
nek a polgárok, hogy milyen állam-
ban akarnak élni. Az embereket
magukra hagyó, mindent felélő ál-
lamban, vagy körültekintő, törődő
és felelős államban. V.H.M.

A Wosinsky Mór Megyei Múze-
um tavaly egy minden tekintetben
modern, látványos és látogatóbarát
honlappal jelent meg az inter-
neten. A 2007-es év során a Magyar
Turizmus Zrt. és az ÖTM turiszti-
kai szakállamtitkársága által meg-
hirdetett A 2007 Vendégbarát Mú-

zeuma Program nyerteseként to-
vábbi pénzjutalomhoz jutott, s így
újabb honlap-fejlesztésre kerülhe-
tett sor. Ennek keretében a múze-
um intézményeinek – a Babits Mi-
hály Emlékháznak, az Irodalom
Háza – Mészöly Miklós Múzeum-
nak, a WMMM Megyeházi Kiállító-

helyének, valamint a
simontornyai Vármúze-
umnak – is elkészült a
weblapja a Pazirik Kft.
gondozásában.

A vendégeket a honla-
pok egységes struktúrája
segíti a könnyebb eligazo-
dásban. A belső oldalakon
az intézmények története,
kiállításaiknak, gyűjtemé-
nyeiknek érdekes leírásai
és ezekről készült látvá-
nyos képek tekinthetők
meg. A széles körű bemu-
tatók mellett nagy hang-
súlyt kapott az aktualitá-
sok naprakész megjelení-
tése. Az Aktualitások, az
Ajánló és az Esemény-ro-

vat segítségével a honlapokat láto-
gatók információt szerezhetnek a
legfrissebb múzeumi hírekről,
programokról, kiállításokról. 

A weboldalak méltó példái an-
nak, hogyan férnek meg egymással
a hagyomány, a múlt, az örökség
értékei és a modernkor elvárásai,
technikai újításai. A 21. században
már nem elegendő egy kiállítást
megálmodni, megtervezni, elkészí-
teni. Az intézményeknek minél
több csatornán keresztül meg kell
szólniuk leendő vendégeikhez, e
csatornák közül pedig mára ki-
emelkedő jelentőségűvé vált az
internet. A Wosinsky Mór Megyei
Múzeum és intézményei éltek a
technika adta legújabb lehetősé-
gekkel.

A honlapokra látogatók vala-
mennyi állandó kiállításon virtuális
sétát tehetnek. A virtuális múze-
umlátogatás során a vendégek
gömbpanoráma fotókon tekinthe-
tik meg a tárlatokat. E technika se-
gítségével a látogatók 360°-ban for-
gathatják körbe tekintetüket a ter-
meken, és nézhetnek bele a vitri-
nekbe, tárlókba, akár olyan helye-
ken is, ahova a kiállítás során nem
léphetnek be. A virtuális séta során
a tájékozódásban az épületekről,
kiállítóhelyekről készített 3D mo-
dellek segítenek. A két technikai le-
hetőségének ötvözése teszi teljessé
a virtuális múzeumlátogatás vizuá-
lis élményét.

A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum és intézményei a
www.wmmm.hu címen érhetők el
az interneten.
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Folytatás az 1. oldalról.

Áder János reméli, hogy a nép-
szavazás kijózanítja a kormányt

Virtuális múzeumlátogatás
Elkészült a megyei múzeum
és intézményei új honlapja

Tervezett napirend
1. Javaslat a Krenmüller-ház (Bezerédj u. 1.)

felújítására vonatkozó pályázat benyújtásá-
ra. Előterjesztő: Szeleczki József irodave-
zető

2. Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(….)
rendelete a 2008. évi költségvetésről (terve-
zet) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

3. Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(…)
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.
21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet). 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

4. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…)
rendelete az önkormányzat fenntartásában
álló intézményeknél és az önkormányzat tu-
lajdonában lévő gazdasági társaságoknál fo-
lyó munkahelyi étkeztetés megszervezésé-
ről szóló 35/2007. (X. 1) szekszárdi ör. mó-
dosításáról (tervezet). 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

5. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (….)
rendelete a helyi jelentőségű védett termé-
szeti terület védettségének fenntartásáról
szóló 41/2007. (XII. 5) szekszárdi ör. módo-
sításáról (tervezet).
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

6. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti díjak 2008. évi emelésé-
re. Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

7. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

8. Javaslat az óvodák és általános iskolák
2008/2009. nevelési évi, illetve tanévi be-
íratási felhívásaira. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

9. Javaslat Szekszárd–Szedres Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás létrehozásának
ütemtervére. Előterjesztő: Dr. Kilián Orso-
lya jegyző

10. Javaslat a sajátos nevelési igényű tanulók
oktatásának ellátására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

11. Javaslat a Garay János Általános Művészeti
és Sportiskola Pedagógiai Szakmai Szolgál-
tató, valamint a Liszt  Ferenc Művészeti Isko-
la összevonására. 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a Római Katolikus Egyház Pécs
Egyházmegye püspökével kötött közoktatá-
si megállapodás módosítására. Előterjesz-
tő: Dr. Göttlinger István irodavezető

13. Javaslat az egyes önkormányzati tisztségvi-
selők javadalmazásának megállapítására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

14. Javaslat a REKOM Nonprofit ZRt. alapsza-
bályának közgyűlési jóváhagyására. 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala alapító okiratának jóvá-
hagyására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

16. A Szociális Központ és a Családsegítő Köz-
pont alapító okiratának módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodave-
zető

17. Javaslat a „TEUT 2007. burkolat felújítás” cí-
mű TEUT/2007.DD-065 pályázat során
megmaradt támogatás felhasználására. 
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

18. Javaslat a „TEUT 2007 burkolat felújítás” cí-
mű TEUT/2007/DD-065 pályázat során
megmaradt támogatás lemondásáról. Elő-
terjesztő: Szeleczki József irodavezető

19. Javaslat az iparosított technológiával épült
lakóépületek energiatakarékosságot célzó
2009. évi felújításának támogatására. Elő-
terjesztő: Szeleczki József irodavezető 

20. Javaslat a KESZ alapító okiratának módosí-
tására. Előterjesztő: Dr. Göttlinger István
irodavezető

21. A szekszárdi gyógyszertárak ügyeleti rend-
szere újraszabályozásának véleményezése. 
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

22. Tóthi János képviselői indítványa. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

23. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról. 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodave-
zető

24. Beszámoló a kábítószer probléma vissza-
szorítására elfogadott stratégia eredményei-
nek és a KEF munkájának tapasztalatairól.
Előterjesztő: Halmai Gáborné, a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum elnöke

25. Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-
Műszaki Tervtanács működéséről. 
Előterjesztő: Herr Teréz irodavezető

26. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési ha-
tározatok végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Tájékoztató a hétközi 16 órás központi házi-
orvosi ügyeletről (tajekoztato1)

28. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS 
29. Javaslat a MÁV Zrt.-től ingatlanrész térítés-

mentes önkormányzati tulajdonba vételére.
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodave-
zető

30. Javaslat szociális és gyermekvédelmi
ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálá-
sára. Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodave-
zető

31. Fellebbezés állattartási ügyben. Előterjesz-
tő: Dr. Faragó Ágnes irodavezető

32. Döntés forrásbevonásról
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33. Együttműködési megállapodás a MAHÍR
Cityposter Kft.-vel. Előterjesztő: Dr. Haag
Éva alpolgármester

34. Tulajdonosi felhatalmazás telephelybővítés-
re. Előterjesztő: Horváth István polgármes-
ter

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjeszté-
sei a www.szekszard.hu honlapon (Önkor-
mányzat/közgyűlés napirendjei) tekinthetők
meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
2008. február 28-án (csütörtökön) 9 órakor tartja soros ülését a

Polgármesteri Hivatal konferencia-termében
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Szekszárdon a 19. számú szavazókörben (Szek-
szárd, Garay tér 9.) szavazhatnak azok a választó-
polgárok,

• akinek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatko-
zó jogszabály értelmében csak az adott tele-
pülés megnevezését tartalmazza,

• illetőleg, akik igazolással rendelkeznek.

1. sz. szavazókör
Szekszárd Zrt. Rákóczi u. 132.
Bagóvölgy, Bodzás, Bor utca, Dűlő utca, Faddi
völgy, Fuksz völgy, Gárdonyi Géza utca, Gulyás-
völgy, Gyertyányos, Hidaspetre, Jobbparászta,
Lisztes utca, Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Malom oldal,
Martos Flóra utca, Mocfa, Német völgy, Paddi-
völgy, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Pásztor ut-
ca, Rákóczi utca p. 122/A–134/A, Rózsamáj,
Ságvári Endre utca, Sauli-völgy, Selyem utca, Sötét-
völgy, Szalai völgy, Szászipuszta, Szentmiklósi út,
Zápor utca

2. sz. szavazókör
Kadarka utcai Óvoda, Kadarka u. 110.
Balparászta, Borkút, Dr. Berze Nagy János utca,
Ezerjó köz, Ezerjó utca ptl. 17–51-ig, Ezerjó utca p.
20–66-ig, Kadarka köz, Kadarka utca ptl. 103–121-
ig, Kadarka utca p. 86–122-ig, Muskotály utca,
Parászta utca, Rákóczi utca p. 94–120-ig, Székely
Bertalan utca, Tolnai Lajos utca

3. sz. szavazókör
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Zrínyi utca 78.
Baka utca, Battyhány utca p. 26–44-ig, Battyhány
utca ptl. 25–41/C-ig, Bólyai J. utca, Halász Béla ut-
ca, József Attila utca, Kemény Sándor utca, Nyár
utca, Patak utca, Rákóczi utca ptl. 79–123-ig, Rózsa
utca, Wigand János tér, Zrínyi utca p. 80–108-ig,
Zrínyi utca ptl. 85–109-ig

4. sz. szavazókör
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Zrínyi utca 78.
Árpád utca p. 42–54-ig, Árpád utca ptl. 47–47/B-ig,
Batthyány utca p. 2–24-ig, Batthyány utca ptl. 1–23-
ig, Berzsenyi D. utca ptl. 23–25-ig, Berzsenyi utca
p. 12, Damjanich utca p. 2–40-ig, Damjanich utca
ptl. 27–31-ig, Hrabovszky utca, Kapisztrán utca,
Kiss János utca, Liszt Ferenc utca, Pázmány tér,
Pollack Mihály utca p. 70–92-ig, Pollack Mihály ut-
ca ptl 69–95-ig, Rákóczi utca ptl. 49–77-ig, Soós
Sándor utca, Szakály Testvérek utca, Zrínyi utca p.
54–78-ig, Zrínyi utca ptl. 49–83/B-ig

5. sz. szavazókör
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Zrínyi utca 78.
Aranytó utca, Bárányfok, Béketelep, Bogyiszlói út,
Borrév, Epreskert utca, Hirling-puszta, József-
puszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Korsó-
földe utca, Mátyás király utca 59-től végig, és 68-tól
végig, Nyámánd-puszta, Ózsák-puszta, Páskum ut-
ca, Sport utca, Vásártér

6. sz. szavazókör
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium Kadarka
u. 29.
Bakony utca, Bikavér utca, Bottyánhegy, Bükk ut-
ca, Előhegy, Előhegyi utca páros 6–68-ig, Esze Ta-
más utca páratlan 9–21/B-ig, Esze Tamás utca pá-
ros 24–42-ig, Ezerjó utca páros 2–18-ig, Klapka

György utca 22–44-ig, Klapka György utca 29–43-
ig, Mecsek utca

7. sz. szavazókör
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium Kadarka
u. 29.
Előhegyi utca p. 2–4-ig, Előhegyi utca ptl. 1–11-ig,
Ezerjó utca ptl. 1–15-ig, Fürt utca, Kadarka ltp., Ka-
darka utca ptl. 29–101-ig, Kadarka utca p. 62–80-ig,
Rákóczi utca p. 84–92/E-ig, Rizling utca

8. sz. szavazókör
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium Kadarka
u. 29.
Bartók Béla utca, Cserhát utca, Illyés Gyula utca,
Kodály Zoltán utca, Présház utca, Szüret utca, Ta-
nya utca, Zöldkert utca, Vendel István utca

9. sz. szavazókör
Babits Mihály Általános Iskola, Kadarka u. 17.
Csonka utca, Dorogi köz, Esze Tamás utca ptl.
1–7/C-ig, Esze Tamás utca p. 2–22-ig, Kadarka utca
ptl. 1–27-ig, Kadarka utca p. 2–50-ig, Klapka
György ltp., Klapka György utca p. 2–20-ig, Klapka
György utca ptl. 1–15-ig, Kossuth Lajos utca, Pince
utca, Rákóczi utca p. 2–82-ig, Szent László utca ptl.
5–19/B-ig, Táncsics Mihály köz, Táncsics Mihály
utca, Vak Bottyán utca

10. sz. szavazókör
Babits Mihály Általános Iskola, Kadarka u. 17.
Akácfa utca, Csapó Dániel utca, Cserfa utca, Hárs-
fa utca, Jelky András utca, Katona József utca,
Kőrösi Cs S. ll/A – ll/B, Kőrösi Cs. S. l3/A – 13/B,
Landler Jenő utca, Leopold Lajos utca, Madách ut-
ca, Nefelejcs köz, Nefelejcs utca, Semmelweis utca,
Ujfalussy Imre utca 

11. sz. szavazókör
PTE IGYFK Gyakorló Iskola, Mátyás király u. 5.
Árpád utca p. 4–40-ig, Árpád utca ptl. 9–39/B-ig,
Balassa utca, Berzsenyi Dániel utca p. 2–10/B-ig,
Berzsenyi Dániel utca ptl. 1–21-ig, Csaba utca,
Damjanich utca ptl. 3–25/A-ig, Mátyás kir. utca p.
2–64-ig, Mátyás kir. utca ptl. 1–55-ig, Petőfi Sándor
utca, Pollack Mihály ltp., Pollack Mihály utca p.
2–68-ig, Pollack Mihály utca ptl. 1–67-ig, Rákóczi
utca ptl. 1–47-ig, Szluha György utca, Tavasz utca,
Tompa utca, Tormay Béla utca, Zrínyi utca p. 4–46-
ig, Zrínyi utca ptl. 1–47-ig

12. sz. szavazókör
Szent László Középiskola és Kollégium, 
Augusz I. u. 15.
Augusz Imre utca, Kiskorzó tér, Kölcsey ltp., Liszt
tér, Tinódi utca, 

13. sz. szavazókör
Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola,
Szent László utca 8–12.
Benedek Apát utca, Erkel Ferenc utca, Kandó Kál-
mán utca, Kőrösi Cs. S. utca p. 4–32-ig, Kőrösi Cs.
S. utca ptl. 1–11-ig, 13, 15–41-ig 

14. sz. szavazókör
Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola,
Szent László utca 8–12.
Herman Ottó utca p. 2–36-ig, Herman Ottó utca ptl.
1–29-ig, Herman Ottó utca ptl. 35–37/B-ig

15. sz. szavazókör
Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola,
Szent László utca 8–12.
Fürdőház utca, Herman O. utca ptl. 3l–33-ig, Kiska-
darka utca, Mérey utca, Szent László utca 8–22-ig

16. sz. szavazókör
Babits M. Műv. Ház, Szent István tér 10.
Szent István tér 2–18-ig, Wosinsky ltp.

17. sz. szavazókör
Babits M. Műv. Ház, Szent István tér 10.
Bajcsy-Zsilinszky utca, Kinizsi utca, Luther tér,
Mészáros L. utca, Toldi utca

18. szavazókör
Szent László Középiskola
Vendéglátó Szakképző, Hunyadi u. 7. 
Ady Endre utca, Csokonai u. 17–23, Holub József
utca, Hunyadi utca, Mikes utca

19. sz. szavazókör
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Garay tér 9.
Babits Mihály utca, Bálint köz, Bartina köz, Bar-
tina utca, Eszperantó pihenő, Kablár köz, Kálvin
tér, Kisbödő, Puskás Tivadar utca, Puskás Tivadar
köz, Nagybödő, Séd köz 
Lakcím nélküli (település szintű cím) valamint
az Igazolással szavazók.

20. sz. szavazókör
2. sz. Óvoda, Mérey u. 37–39.
Balremete, Benedekvölgy, Bethlen Gábor utca,
Bocskai köz, Bocskai utca, Borzsák utca, Dicenty
Dezső utca, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy utca, Jobb-
remete, Kápolna tér, Kerékhegy, Kerékhegy utca,
Remete utca, Rövid völgy

21. sz. szavazókör
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Garay tér 9.
Béla király tér, Béri Balogh Á. u. 1–17, Bródy köz,
Dózsa Gy. utca, Flórián utca, Garay tér, Garay udvar,
Ibolya utca, Kálvária utca, Kilátó utca, Lehel utca,
Móricz Zs. utca, Vincellér utca, Vörösmarty utca

22. sz. szavazókör 
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7–9. 
Csokonai utca ptl. 3–13/B-ig, Jókai utca, Perczel M.
utca, Szent István tér 1–23-ig, Találka tér

23. sz. szavazókör
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7–9. 
Bezerédj utca, Halköz, Munkácsy utca, Széchenyi
utca páros 2–60-ig, Széchenyi utca páratlan 1–61-
ig, Vár köz, Ybl M. ltp., Ybl M. utca

24. sz. szavazókör
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7–9. 
Arany János utca, Bakta köz, Bem utca, Benczúr
utca, Bercsényi utca, Háry János utca, Népfront ut-
ca, Szabó Dezső utca, Dr. Szentgáli Gyula utca,
Széchenyi utca p. 62–64-ig, Wesselényi u. 2–12-ig

25. sz. szavazókör
Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája, 
Wesselényi u. 19.
Alkotmány utca p. 2–12-ig, Alkotmány utca ptl.
1–19-ig, Wesselényi utca ptl. 1–17-ig

Szavazókörök címei és utca szerinti beosztása
a 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazáson
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26. sz. szavazókör 

Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája, 
Wesselényi u. 19.
Alkotmány utca páros 14–76-ig, Alkotmány utca
páratlan 21/A–75-ig, Béri Balogh Á. u. páros 2–56-
ig, Béri Balogh Á. u. páratlan 23–37-ig, Bezons
park, Dobó utca, Vasvári utca páratlan 3–29.

27. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, 
Kecskés F. u. 6–8.
Gróf P. u. 2–20-ig, Kecskés F. u. 2–10-ig, Kecskés F.
u. 1–9-ig

28. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, 
Kecskés F. u. 6–8.
Bencze F. u. p. 32–48-ig, Bertók Róbertné utca,
Flach Imre utca, Gróf Pál u. 11–27-ig, Kisfaludy ut-
ca, Ocskó László utca, Prantner János utca, Tartsay
Vilmos ltp. p. 2–28-ig, Tartsay Vilmos ltp. ptl. 1–29-
ig, Vasvári utca p. 32–50-ig, Vasvári utca páratlan
31–51-ig

29. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, 
Kecskés F. u. 6–8.
Barát János utca, Kecskés Ferenc utca p. 12–28-ig,
Kecskés Ferenc utca ptl. 11–27-ig, Sárvíz utca,
Tartsay Vilmos ltp. p. 30–54-ig, Tartsay Vilmos ltp.
ptl. 31–53-ig, Tartsay Vilmos utca

30. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, 
Kecskés F. u. 6–8.
Alkony utca, Alpári Gyula utca, Bencze Ferenc ut-
ca ptl. 5–49-ig, Bencze Ferenc utca p. 50–64-ig, Bé-
ri Balogh Á. utca p. 58–150-ig, Csébi Fiúk utca, Ha-
lasi Andor utca, Honvéd utca, Kövendi Sándor ut-
ca, Kürt utca

31. sz. szavazókör
5. Számú Általános Iskola, Béri Balogh Á. u. 89.
Allende utca , Béri Balogh Ádám utca ptl. 39–89.,
Fáy András utca

32. sz. szavazókör
5. Számú Általános Iskola, Béri Balogh Á. u. 89.
Béri Balogh Ádám utca ptl. 91–125-ig

33. sz. szavazókör
5. Számú Általános Iskola, Béri Balogh Á. u. 89.
Alisca u. páratlan 1–7-ig, Alisca u. páros 44–46-ig,
Május l. utca, Cseri János utca

34 sz. szavazókör
5. Számú Általános Iskola, Béri Balogh Á. u. 89.
Alisca utca p. 2–28-ig, Barátság utca, Bródy Sándor
utca, Kurta utca

35. sz. szavazókör
5. Számú Általános Iskola, Béri Balogh Á. u. 89.
Alisca utca p. 30–42-ig, Alisca utca ptl. 9–19-ig,
Holdfény utca, Rozsnyai Mátyás utca

36. sz. szavazókör
5. Számú Általános Iskola, Béri Balogh Á. u. 89.
Bakta, Csalogány utca, Dr. Hirling Ádám utca, Nap-
fény utca

37. sz. szavazókör
Gyermekorvosi rendelő, Csatári u. l
Árok utca, Baranya-völgy, Bátaszéki út, Cinka,
Cinka utca Csobolyó utca, Csatári u. teljes, Csatár,
Csötönyi völgy, Faluhely, Gesztenyés, Gyűszű-
völgy, Hébér utca Ivánvölgy, Istifángödre utca, Ka-
cor utca, Kalász utca, Kisbaranya, Nagybaranya,
Levendula utca, Porkolábvölgy, Sárköz utca, Va-
dász utca, Vitéz utca

38. sz. szavazókör
Felnőtt Orvosi Rendelő, Csatári u. l.
Árnyas utca, Bátaszéki út, Csap utca, Csopak utca,
Dr. Nagy István utca, Dr. Tóth Lajos, Ebes,
Ebespuszta, Gemenc utca, Kerámia utca, Kuruc ut-
ca, Lajos király utca, Magyar Sándor utca, Otthon
utca, Puttonyos utca, Tüzér utca

39. sz. szavazókör
Gyermeklánc Óvoda, Óvoda u. 5.
Almás, Barázda utca, Domb utca, Fagyöngy utca,
Görögszó, Gubacor, Gurovica, Harang utca, Har-
mat utca, Hegyalja utca, Hollós László utca, Ker-
tész utca, Liget utca, Lugas utca, Major utca, Mes-
ter utca, Muskátli utca, Óvoda utca, Szekér utca,
Szérű utca, Szilas utca, Szilfadűlő, Szőlő köz, Sző-
lő utca, Szőlőhegy, Szőlőhegy utca, Szőlőhegy Új-
telep, Tóth-völgy, Tüske utca, Venyige utca, Vessző
utca, Völgy utca, Zengő utca, Zöldfa.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy
aki még nem kapta meg az értesítőjét, azt a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján átveheti. 
Felhívom a figyelmet, hogy az értesítő hiánya
nem akadálya a szavazásnak, 2008. március 9-én
a választópolgároknak csupán érvényes személy-
azonosító okmányt kell magukkal vinni, és azon
szavazókörben megjelenni, amely szavazókör név-
jegyzékében szerepelnek. 
A névjegyzékeket 2008. február 20-tól, február 27-
én 16.00 óráig tesszük közszemlére a szekszárdi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(Szekszárd, Béla király tér 8.). 
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés
vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt ezen idő-
tartam alatt lehet kifogást benyújtani a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetőjéhez. 
2008. február 27-ét követően a kifogások elbírálá-
sára már nincs törvényes lehetőség, ezért kérjük a
határidőt szíveskedjenek betartani!

Dr. Kilián Orsolya
Helyi Választási Iroda vezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA 

ÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÓ
SZERVEZETE 

PÁLYÁZATOT
HIRDET

gazdasági
ügyintézői
munkakör
betöltésére

A munkakör betöltésére a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXXIII. tv. alapján kerül sor. 
A kinevezés teljes munkaidőben, határo-
zatlan időre szól, három hónap próbaidő
kikötésével.
Pályázati feltételek:

– Büntetlen előélet
– Középiskolai végzettség és közgazdasá-

gi vagy pénzügyi és számviteli szakké-
pesítés

– Felhasználói szintű számítógépes isme-
ret

Előnyt jelent:
– Költségvetési szervnél szerzett pénz-

ügyi és számviteli gyakorlat
– Mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot
– Iskolai végzettséget igazoló okiratok

másolatát
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítványt
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítás kérhető Bay Attilától a 74/411-423-
as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje a Ma-
gyar Közlöny mellékleteként megjelenő
Hivatalos Értesítőben történő megjelenést
követő 15. nap.
A pályázatokat SZMJV Önkormányzata
Költségvetési Elszámoló Szervezetéhez
kell benyújtani „Gazdasági ügyintéző pá-
lyázat” megjelöléssel, 7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 10. 
A munkakör elbírálás után azonnal betölt-
hető.

P A S I N S Z K I
AUTÓSISKOLA

Gyorsított és
hagyományos
tanfolyamok

HETENTE!
RÉSZLETFIZETÉS!

TAVASZI KEDVEZMÉNYEK! 
TANSEGÉDLETET BIZTOSÍTUNK.

Szekszárd, Batthyány u. 44/A
30/304-52-16

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

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

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

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

Telefon/fax: 06-1/2001-882, 392-5498, 392-5499
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–17 óra, péntek: 9–15 óra
Éjjel-nappal postaláda és üzenetrögzítő!
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Február 15-én tartotta meg beszá-
molóját a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság 2007-es évi tevé-
kenységéről dr. Soczó László r.
dandártábornok, megyei rendőr-
főkapitány. Mint azt elmondta, az
elmúlt évi rendőri munkát repre-
zentáló mutatók szinte minden
területen javultak, az országos
átlagoknál kedvezőbbek. A bűn-
cselekmények száma több mint
20%-kal csökkent, ami ellentétes
folyamat az országos tendenciá-
val…

A dandártábornok szerint 2007-
ben a fő célkitűzések alapvetően
teljesültek: a lakosság biztonságér-
zete nem romlott, s a megfelelő
színvonalú közterületi jelenlétet –
bár egyre nagyobb erőfeszítésekkel
ugyan, de – biztosítani tudta. A
munkát – a lakosság és az önkor-
mányzatok megelégedettsége és el-
ismerése mellett – megfelelően
szervezte és végezte.

A végrehajtott intézkedések ha-
tására az állomány reagáló készsé-
ge javult. A rendőri munka szak-
mai és etikai elvárásai során a fellé-
pések egyre hatékonyabban érvé-
nyesültek – tette hozzá. A rendőr-
ség együttműködése a társadalmi
szervekkel, szervezetekkel, az

ügyészségekkel és a bíróságokkal
hagyományosan korrekt, kiegyen-
súlyozott, feszültségektől mentes-
nek volt mondható.

Dr. Soczó László külön kiemelte
a megye polgárőr szervezeteivel az
együttműködés egyre hatéko-
nyabb, s a közös szolgálatellátás je-
lentős mértékben segítette a rend-
őrség munkáját. A polgárőrök,
mint azt hozzátette, egyre nagyobb
mértékben és eredményességgel
vettek részt a megye közrendjének,
közbiztonságának fenntartásában.
Ezt elismerendő a tárgyidőszakban
került először átadásra „Az év pol-
gárőre” kitüntető cím, melyet a me-
gyei önkormányzattal közösen
adományozott a rendőrség.

Az elmúlt és az azt megelőző
időszakban bekövetkezett vezető-
cserék tovább erősítették a megye
működésének hatékonyságát. A
fiatal vezetői gárda véleménye sze-
rint megfelelően magas szintű kép-
zettséggel, hivatástudattal és tenni
akarással rendelkezik, a kor és a jö-
vő követelményeinek egyaránt
megfelelve. 

Az anyagi-pénzügyi-technikai el-
látottság az elmúlt időszakban kel-
lően biztosított volt. Hosszú idő
után Tolna megye az évet adósság-
mentesen zárta, a megfelelő finan-

szírozás és az igen szigorú takaré-
kossági intézkedések bevezetése és
megkövetelése eredményeként.

Tolna megyében az összes is-
mertté vált bűncselekmény több
mint 20%-kal csökkent, ami szinte
példa nélküli az ország rendőri
szervei között – mutatott rá a főka-
pitány. A megye fertőzöttsége, az
adott lakosságra jutó bűncselek-
mény szám – pozitív értelemben –
magasan az országos átlag feletti-
nek mondható.

Felderítési eredményességük
49,7%, mely kis mértékben romlott
az elmúlt évhez képest, ugyanak-
kor így is az országos átlag feletti: a
rangsorban 9. helyet jelent az el-
múlt év 11. helyéhez!

A bűncselekmények összetétele
alapvetően nem változott, továbbra
is meghatározó a vagyon elleniek
részaránya. Az emberölések száma
az elmúlt évben 4 volt, ami a ko-
rábbi időszak fele. Az emberölési
kísérletek száma a megelőző évvel
megegyező arányt mutat. A testi
sértések száma nőtt, ezen belül a
könnyű testi sértések mutatója
emelkedett jelentősebb mérték-
ben, a súlyos testi sértések száma
viszont minimálisan csökkent. 

A garázdaságok mértéke csökke-
nő tendenciát mutat, s ugyancsak

ezt láthatjuk a „kábítószerrel való
visszaélés” minősítésű bűncselek-
mények tekintetében is.

A betöréses lopások számaránya
csökkent (787), ugyanígy a lakás-
betörések száma is. Az üdülő–ví-
kendház-betörések ellenben mint-
egy 50%-kal emelkedtek! A rablá-
sok, zsarolások és az államigazga-
tás elleni bűncselekmények száma
jelentősen csökkent.

A bűnügyi állomány tevékenysé-
géhez kapcsolódóan az elmúlt idő-
szakot – a bűnmegelőzés területén
– növekvő színvonal és eredmé-
nyesség jellemezte. 

Tolna megyében bekövetkezett
baleset (476 személyi sérüléses)
5%-kal kevesebb volt, mint az el-
múlt évben. A halálosoké valame-
lyest csökkent: 29 balesetben 35 fő
vesztette életét. Az összes baleset-
ből 80 esetben a balesetet okozó
személy ittas állapotban vezette
gépjárművét.

Legfőbb baleseti oknak – a ko-
rábbi évihez hasonlóan – továbbra
is a gyorshajtást tekinthetjük. 

A hivatásos állomány átlagélet-
kora évről évre tovább csökken. Az
állomány 30%-ban 30 év alatti,
50%-ban 40 év alatti, s csupán 20%
a 40 év felettiek arányszáma.

Az iskolákkal történő kapcsolat-

Javuló bűnügy-felderítési mutatók Tolna megyében 
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„…Ha csupán külsőnk miatt ta-
lálnak minket megfélemlítőnek, és
ezért hátrányosan megkülönböz-
tetnek, akkor mi vádoljuk az Or-
szágos Cigány Önkormányzatot
rasszizmussal. Ez esetben mi fo-
gunk aláírásgyűjtésbe kezdeni,
majd a képviselők elé terjeszteni,
hogy ezt az állami pénzekből mű-
ködő rasszista, kirekesztő szerve-
zetet azonnal oszlassa föl a parla-
ment…” – hangzottak el többek kö-
zött e mondatok hétfőn délelőtt a
Garay téren, ahol a Magyar Gárda
Tolna Megyei Vitéz Gömbös Gyula
zászlóalja tartott sajtótájékoztatót.
Ily módon akartak reagálni a ro-
mák korábbi gárda elleni aláírás-
gyűjtést kezdeményező tájékozta-
tójára, valamint a  televízióban el-
hangzott nyilatkozatukra. 

A gárda sajtószóvivője, Tóth
Endre szólt arról a gyűlöletkam-
pányról, „amelyet a hatalmi elit,
különösen a kormányon levő libe-
rális politika folytat minden létező
csatornán a gárda ellen”. 

Fölemlegette Sárközi Károly, az
Országos Cigány Önkormányzat el-
nökhelyettesének szavait, aki sze-
rinte úgy fogalmazott, hogy a gárda
„a cigányságot genetikai hulladék-
nak nevezi, és őket tartja a bűnö-
zés forrásának is”. Közölte, hogy
ezt ők nem mondták, tehát „hazug-
ság”. Amennyiben Sárközi nem kér
tőlük nyilvánosan bocsánatot, pert
helyezett kilátása a rágalmazásért.
Amúgy Tóth egyebek között azt is
mondta, hogy a „társadalmi béké-
nek a bűnözés visszaszorítása is
szerves része, ezért már tettünk és

tenni fogunk”. Ezzel a romák sza-
vaira utalt, miszerint társadalmi
békére, létbiztonságra és munka-
helyekre lenne szükség. 

Ám a szóvivő megjegyezte, hogy
mindezért „dolgozni kell, uszítás-
sal nem fogják ezeket megteremte-
ni. Végezetül leszögezte, hogy a
gárda a hazáért dolgozik, vérüket
adják a jövőért, ezért a Garay térről
csoportban masíroztak el vért ad-
ni.

Horváth Anita, a Garay tériek –
hétfőn az 518. estén demonstráltak
a téren – egyik szervezője kifejtet-
te, felháborítónak tartják a gárdát
és a Garay térieket ért rágalmakat,
a fenyegetést és az alaptalan vádas-
kodást, noha sem az egyenruhás-
ok, sem a rendre összejövő civil
polgárok nem tettek törvénybe üt-
közőt. Közölte, hogy a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapján,
február 25-én a Garay tér vendége
lesz Kalmár László, azaz Kroko ta-
nár úr. Beszédét azzal fejezte be,
„minél nagyobb a betartás, annál
nagyobb a kitartás”.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy
hétfőn a téren mintegy tíz-tizenöt
fős csoport gyűlt össze – láthatóan
a gárda szimpatizánsai. Közel eny-
nyi roma származású polgár is
megjelent – külön csoportot alkot-
va. Sárközi Károly kérdésünkre el-
mondta, nincs miért bocsánatot
kérnie a gárdától, s felhívta a figyel-
met arra, „hogy ebben az ország-
ban, illetve Európában volt olyan
törvényesen működő szervezet,
ami világégést okozott”. Leszögez-
te, hogy Tolna megye a gárda által

képviselt szélsőséges megnyilvá-
nulásokból nem kér, a megválasz-
tott roma vezetők mindezt megpró-
bálják megakadályozni. Ezután
idézett a gárda honlapjáról, ahol a
sajtótájékoztatójuk helyét „putri-
sornak” titulálják, sőt azt is idézte,
hogy a gárda szerint ez az ország
nem a romáké, hiszen csak a szoci-
ális segélyek tartják őket itt, tehát
nyugodtan továbbállhatnak.

Sárközi János József, a Tolna
megyei etnikai és kisebbségi terü-
leti koordinátor arról szólt, hogy
nem egy hagyományőrző egyesület
feladata megoldani a maga, vagyis
a gárda által cigánybűnözésnek ne-
vezett gondot.

Dr. Tóth Csaba Attila, a Szekszár-
di Védegylet városi képviselője így
fogalmazott:

– Javaslatom azt, hogy Szekszár-
don és Tolna megyében a Magyar
Gárda és a Cigány Önkormányzat
szorosan működjön együtt a közös
célokért. Például a romaközössé-
gek a kulturális felemelkedéséért, a
bűnözés és a munkakerülés bizo-
nyos színtű csökkentése érdeké-
ben. – Majd hozzátette, ahogyan
Sárközi János József heteken ke-
resztül föllépett a Garay téren a
kormánnyal szemben, úgy a kor-
mányzatot és önkormányzatot kell
nyomás alá helyezni ahhoz, hogy
megfelelő programok induljanak
be a cigányság felemelése és mun-
kahelyhez jutása érdekében.
Ugyanez vonatkozzon a nem ci-
gányszármazásúakra is – fejezte be
a képviselő. 

V. Horváth Mária

Kesztyűt dobott a gárda a romáknak
„A társadalmi békének a bűnözés visszaszorítása is szerves része”

tartás megyénkben 2007-ben is fo-
lyamatos volt.  A kollégák rendsze-
resen tartottak különböző témájú
bűnmegelőzési előadásokat általá-
nos-, és középiskolás tanulók ré-
szére. 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság
2007-ben indította útjára „Nyaraló-
kártya” elnevezésű komplex bűn-
megelőzési programját, melynek
célja elsősorban – a lakosságot
rendkívüli módon irritáló – magán-
lakások sérelmére elkövetett betö-
réses lopások számának visszaszo-
rítása volt.

A program menetében a rendőr-
kapitányság járőrei naponta több
alkalommal – de sosem ugyanab-
ban az időben – ellenőrizték az
üresen álló lakásokat, s betörés
esetén azonnal értesítették a tulaj-
donost, megkímélve ezáltal a nya-
raló állampolgárt szabadsága, pi-
henése megszakításának kellemet-
lenségétől. A program ideje alatt a
2006-os év hasonló időszakához
képest közel 60%-kal csökkentek a
betöréses lopások – emelte ki évér-
tékelő beszámolójában a Tolna me-
gyei rendőrfőkapitány.

Gyimóthy Levente

Megoldják
a létszámhiányt

Dr. Dobozi József dandártábor-
nok, a Köztársasági Őrezred pa-
rancsnoka a sajtótájékoztatón ki-
fejtette, hogy megyénkben rendkí-
vül harmonikus és kiegyensúlyo-
zott bűnügyi és közbiztonsági tevé-
kenységet végzett a rendőrség, s jól
hasznosította a helyi erőforrásokat.
Hozzátette, hogy Tolnában tavaly
is nagy hangsúlyt fektettek az ál-
lampolgárok biztonságérzetét leg-
inkább befolyásoló bűncselekmé-
nyek felszámolására. Elismeréssel
szólt az állománygyűlésen érzékelt
családias légkörről, ami általában
is jó hatást gyakorol a rendőri mun-
kára.

Mint ismeretes, megyénkben ko-
moly, 10–15 százalék körüli, s már
állandósult létszámhiánnyal küzd
a rendőrség. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy nyolcszáz helyett csu-
pán 700 rendőr dolgozik a megyé-
ben. Dobozi dandártábornok kö-
zölte, hogy öt olyan megye – köz-
tük Tolna is – van az országban,
amelyeket nem érintett a határőr-
séggel való integráció. Ígéretet tett
arra, hogy feletteseinek jelzi me-
gyénk rendőrhiányát. De elmondta
azt is, hogy az ORFK létszámhiány-
nyal foglalkozó bizottsága hamaro-
san kidolgozza – a közbiztonsági
mutatók tükrében és a lakos-
ság–rendőri létszám arányában –
minden megyére a mutatószámo-
kat. Ám hozzáfűzte, hogy pár év
kell ahhoz, hogy az országban ki-
egyenlítődjenek a szükséges rend-
őri létszámok. – h – 

FAZEKAS
ZOLTÁNNÉ

HALÁLÁNAK
6. ÉVFORDULÓJÁRA

FÉRJÉTŐL

Aranyszínű hold ragyog az égen
Mintha hajad lobogna a szélben.
Gyönyörű vagy de már sajnos

hideg
Felmelegít az érzés, mind amit

tőlem kértél.

Sokáig fogunk siratni
Hogy tudtál minket itthagyni
Most már nem sírunk, néha

nevetünk
Mert tudjuk, hogy itt vagy velünk!

Fagyott a föld mélybe zár
Bennünk örökké élsz tovább.

Egyetlen lányára emlékező Édesanyád!
Fájó hiányodat érző lányod Anikó és fiad Balázs!
Könnyes szemmel emlékező férjed Zoli!

GARAY TÉRI
HÍREK

Mindenkit
szeretettel várunk

FEBRUÁR 25-ÉN 
a kommunizmus

áldozatainak emléknapján

Vendég:
Kalmár László

„Kroko” tanár úr

Kezdés: 19 óra

A kommunizmus és
szocializmus minden más,

a világtörténelemben
eddig előfordult „izmusnál”

több embert pusztított el
vagy nyomorított meg.

Bővebb információ:
www.sbd.hu/garayterinfo
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Az I. Béla Gimnázium a közelmúlt-
ban sikeresen pályázott és elnyerte a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatását. A pályázat hivatalos cél-
ja a helyi közösségi színtereken zajló
drogprevenciós és egészségfejlesztési
tevékenység elősegítése volt. Lefordít-
va ez annyit jelent: olyan értelmes el-
foglaltságokat teremteni a fiatalok
számára, amelyek elterelik a figyel-
met a haszontalan időtöltésről. 

A szervezők elmondták, hogy a pá-
lyázat keretében működő helyi kö-
zösségek kialakulásának elősegítése
a céljuk, jelenlétük növelése és meg-
erősítése a helyi és iskolai életben.
Olyan alternatívák nyújtása a tanórán
kívüli, délutáni és esti programok
szervezésével, amely a helyi közössé-
gi résztvevők együttműködésen ala-
pul. A szórakozási lehetőségek növe-
lésével az unatkozást, a passzív idő-
töltést hasznos és figyelemfelkeltő al-
ternatívák kínálatával kívánják felszá-
molni. A klubformában megjelenő
komplex programokkal a kábítószer-
fogyasztás megelőzéséhez, pozitív
minták nyújtásához adnak segítséget.
A programsorozat az ártalomcsök-
kentő szemléletet kívánja megerősíte-
ni. Szerintük esélyt kell teremteni ar-
ra, hogy a fiatalok képessé válhassa-
nak egy pozitív életstílus kialakításá-
ra és ezáltal képesek legyenek a szen-
vedélybetegségeket okozó szerek
visszautasítására.

A klubrendezvények helyszíne
részben az I. Béla Gimnázium terüle-
te, amely az adott program idején nyi-
tott máshonnan érkező fiatalok szá-
mára is. Jó néhány programelem
azonban máshol kerül megrendezés-
re. Ezáltal is hangsúlyozni szeretnék
a rendezvények nyitottságát.
A programsorozat legfőbb alkotó-
elemei:

Zóna Klub: Tánc, színházi és moz-
gásművészeti irodalmi előadások,
művészeti bemutatók, filmklub, is-
meretterjesztő előadások, kézműves
foglalkozások. A rendezvények után
fontos programelem a beszélgetés az
alkotókkal. 

Tánc és mozgásszínházi klub: Ez
a fajta tevékenység sportnak, moz-
gásnak és tartalmas szellemi tevé-

kenységnek egyaránt tekinthető. A
klubban olyan fiatalok jelentkezését
várják, akik érdeklődnek a mozgás-
sal, tánccal megjeleníthető új, alter-
natív színházi formák iránt. Az érdek-
lődők különféle tánc- és mozgásszín-
házi technikákkal ismerkedhetnek
meg: modern tánc, contact improvi-
záció, meridiánok, lazítógyakorlatok
mellett koreográfiát és színházi ala-
pokat is tanulhatnak. Keresni fogják a
kapcsolatot színjátszó csoportokkal,
táncegyüttesekkel, vagy bárkivel, akit
érdekel a tánc, a mozgás és a színház
bármely ága. A klub szoros együtt-
működésben fog dolgozni a szekszár-
di Art Contact Mozgásszínházzal.

Rajzpályázat és kiállítás: Rajzpá-
lyázat írnak ki a szenvedélybetegsé-
gek témakörben, amelyre diákjain-
kon kívül más fiatalok is pályázhat-
nak. A fiatalokban rejlő kreatív alko-
tóerő mind teljesebb kibontakoztatá-
sa a cél.

Kiadványkészítés: Az információs
és művészeti kiadvány médiaese-
ményként is felfogható az iskolában.
A kiadvány a tervek szerint tartal-
mazni fog a szenvedélybetegségek té-
makörében tényfeltárásokat, de
egyéb írásokat, verseket is. A kiad-
ványban helyet fognak kapni a rajz-
pályázat alkotásai, és fotók is. Elké-
szítésére szakemberek vezetésével
egy szerkesztőség alakul. A megter-
vezésében, szerkesztésében, nyom-
dai kivitelezésének megszervezésé-
ben és a terjesztésben is szoros
együttműködés alakul majd ki az al-
kotó fiatalok között.

Táblajátékos játszó klub: Táblajá-
tékok és egyéb társasjátékok megis-
merése, a játékok stratégiájának, tak-
tikájának megfogalmazása a cél.

A Természetjáró klubban pedig
különféle túrákon vehetnek részt az
érdeklődők, ahol szép tájakat ismer-
hetnek meg. 

A ZÓNA február 29-én, pénteken
nyílik 19 órakor a KÖSZI-ben, Szek-
szárdon, a Béla király tér 6-ban. A
megnyitó programja már olvasható, a
programsorozat eseményei pedig
rendszeresen olvashatóak lesznek a
Szekszárdi Vasárnap programajánló-
jában.  Sárvári János

ZÓNA – a drogmentes övezet
Az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola pro-
gramsorozata nemcsak saját diákjainak, hanem Szekszárd
és környéke fiataljainak

TÁNC – SZÍNHÁZ – MOZGÁSSZÍNHÁZ – FILM – ZENE – IRODALOM
ISMERETTERJESZTÉS – MÉDIA – KÉZMŰVESSÉG – KÉPZŐMŰVÉSZET

TÁRSASJÁTÉK – TERMÉSZETJÁRÁS
A Léleképítő előadás-sorozat feb-
ruári estjének vendége Dózsa
László színművész, rendező volt.
Dózsa artista szülők gyermeke-
ként a Népligetben töltötte ifjú-
korát; ezek az évek később is je-
lentős mértékben határozták
meg életútját, világszemléletét és
tevékenységét. Bohóc vérben és
vasban című, Borbély Lászlóval
közösen megírt könyve (Kairosz,
2007) remek alapot szolgáltatott
előadásához, amely ugyanezt a
mottót viselte, és jórészt afféle
párbeszéd volt közte és az est há-
zigazdája, dr. Tóth Csaba Attila
között.

Dózsa László 1942-ben született;
az ’56-os szabadságharc esemé-
nyeiben kamaszként vett tehát
részt: utcai har-
cokban igyeke-
zett megállni a
helyét, míg no-
vember 5-én tár-
saival együtt el
nem fogták és ki-
végzőosztag elé
nem állították. A
nyílt utcán került
sor a kivégzésre,
melynek során
Dózsát a nyakán
találták, majd
több repeszdarab
is érte. Rabkór-
házba vitték a
Mosonyi úton,
ahol vallatni kezdték. Kikérdezte-
tése eredményeképpen a klinikai
halál állapotába került, és vallatói,
azt hívén, hogy meghalt, tömegsír-
ba dobták. Életét egy sírásó men-
tette meg, aki észrevette, hogy a
fiú mozog – a Szabolcs utcai kór-
házban többórás műtéttel tudták
csak életben tartani.

Dózsa elvégezte a színművésze-
ti főiskolát, és az Amerikai Elektrá-
ban játszotta első főszerepét. 

Ezt követően számos szerepben
láthatta játékát a nagyérdemű:
Steinbeck Egerek és emberek-
jében Lennie-t, Tennesse Williams
A vágy villamosá-ban Stanley-t,
vagy éppen a Tartuffe, a 80 huszár,
a Napsugár fiúk, továbbá sok ma-
gyar játékfilm és tévésorozat egy-
egy szereplőjét formálta meg.
Ezenkívül gyakran szinkronizált
is: több ízben szolgáltatta például
Jean-Paul Belmondo magyar hang-
ját. 

Érdemeiért a Hűség a Hazához
Érdemrend Nagykeresztjét adomá-
nyozták Dózsának 2005-ben.

Előadása során Dózsa László jó-
részt az ’56-os eseményekről, illet-
ve az azokhoz kapcsolható élmé-

nyeiről, tapasztalatairól beszélt.
Először részletet olvasott fel a Bo-
hóc vérben és vasban című köny-
vükből, majd felolvasta Pozsgai
Zsoltnak a Dózsa László szenvedé-
sei ürügyén írt versét is. 

Leszögezte: azoknak, akik már
átélték a halál közelségét, hitük
kell, hogy legyen ahhoz, hogy a
többieket megnyugtassák és felvi-
lágosítsák a halál mibenlétéről –
küldetésük van tehát; így neki is.
Ebben a tudatban el is mondta:
„Ne féljetek! Nézzétek meg a ha-
lottak arcát: mosoly van az arco-
kon, még azokén is, akik talán
szenvedtek.”

Dózsa, aki több alkalommal csi-
kart ki hallgatóságából szórványos
tapsot „Hú, de szépeket mondok!”
megjegyzéseivel, hangsúlyozta:

majdnem-halála időszakában átél-
te a világ összes fájdalmát, de az
összes boldogságát is – talán ilyen
lehet a megváltás, gondolta. 

Elmondta, hogy nem volt előtte
lehetetlen azokban a pillanatok-
ban, melyekben a testén kívülről
érzékelte a világot: éppen emiatt
volt lehetséges, hogy porhüvelyé-
be visszatérjen, mikor hallotta
anyja „Hol vagy, Laci fiam?” kérdé-
sét. Aláhúzta, hogy a nagy törté-
nelmi szőttes végső kialakulásá-
hoz mindannyian hozzájárulha-
tunk: ezzel mozdítjuk előbbre a vi-
lágot. Az álmok kérdéskörét érint-
ve pedig úgy vélekedett: amennyi-
re csodálatosak, annyira szörnyű-
ek is lehetnek az álmaink.

Dózsa Lászlót március 17-én
láthatják újra az érdeklődők,
mikor is Harsányi Gáborral
(Dózsa rendezésében) Neil Si-
mon Napsugár fiúk című, a
megöregedésről, az együvé tar-
tozásról és a megrögzöttségről
szóló darabjának előadását te-
kinthetjük meg a Babitsban.

Kosztolányi

’56-os hős vér és vas nélkül
„Akik nem voltak ott, elképzelni sem tudják,

milyen volt…” – vallja Dózsa László
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EVANGÉLIUM

Ne élj vissza hatalmaddal!
„Aki közöttetek első akar lenni,

az legyen a ti szolgátok.”
Máté evangéliuma 20. fejezet 27. verse

Hatalmi pozícióban vagy? Ha igen, ennek egyetlen célja van: hogy
másokat szolgálj! Ezt könnyű elfelejteni, mert a hatalom csábító.
John Adams, az Amerikai Egyesült Államok második elnöke mondta:
„Egyetlen ember sem elég bölcs, vagy elég jó ahhoz, hogy korlátlan
hatalommal meg lehessen bízni.” Ha hozzászoksz a hatalomhoz, és
nem vagy elég óvatos és imádkozó, vissza fogsz élni vele; akár még a
jellemeddel is megalkuszol, hogy megtartsd.

Azok az emberek, akik visszaélnek a hatalmukkal, nagyrészt úgy
látják a dolgokat, ahogy azt róluk Robert Greene, a The 48 Laws of
Power (A hatalom 48 törvénye) című könyv szerzője írja: „Tartsd az
embereket bizonytalanságban és sötétben azáltal, hogy sose tudasd
velük a tetteid mögötti indítékokat. Ha fogalmuk sincs arról, amire ké-
szülsz, nem is tudnak felkészülni a védekezésre. Hagyd, hogy jó so-
káig tévúton járjanak, ködösíts, így mire felismerik szándékaidat,
már túl késő lesz ellene bármit tenni. A hatalom szegletköve a hír-
név. Puszta hírnévvel megfélemlíthetsz és nyerhetsz; de ha elvesz-
ted hírneved, sebezhető leszel, és minden oldalról támadások fognak
érni. Ezért tedd feddhetetlenné hírnevedet.”

Az ilyen gondolkodás halálos – és szégyent hoz Istenre!
Ha hosszú távú sikert szeretnél elérni, ne aggódj a hírneved mi-

att; a jellemed Isten előtti feddhetetlenségén dolgozz!
És még egy gondolat: ha arra fordítasz időt, hogy hatalmadat őrzöd,

és saját magadat próbálod előnyösebb helyzetbe hozni, vizsgáld meg
a szívedet! Jézus megmosta a tanítványai lábát (ez a legalsó testrész).
Ha Isten tekintéllyel rendelkező helyre tett téged, ne felejtsd el ki he-
lyezett oda, és kinek van hatalma téged onnan kimozdítani – és min-
dig hajolj olyan mélyre, ahogy azt Krisztus várja tőled, hogy másokat
szolgálhass, és áldás lehess!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

* * * * *
Vasárnapi, 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön a 8. parancsolat-
ról („Ne lopj”) hallhatnak bibliai tanítást Szekszárdon, a Lehel utca 6.
szám alatti baptista imaházban.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Február 18-án este, az immár hu-
szonkilenc éve működő Szek-
szárd Big Band koncertjét hall-
hattuk a Babits művelődési ház
színháztermében. Ennyi év eltelte
után is telt házas koncertet adtak
kitűnő szólistákkal – közülük
többen a Liszt Ferenc Művészeti
Iskola tanárai –, nagyszerű han-
gulatban, színvonalas műsorral.

A változatos programot Pecze Ist-
ván művészeti vezető állította ösz-
sze; örökzöldek s a műfaj ritkaságai
egyaránt szerepeltek a hangverseny
keretében. 

A teljesség igénye nélkül, csak
néhányat kiemelve a művek
közül… Örömmel hallgattuk a La
Meer című világhírű slágert, mely a
hatvanas években indexen volt, s
nemigen merte senki műsorra tűz-
ni. Szép, kiegyenlített hangzással
mutatta be a zenekar. Virtuozitásu-
kat bizonyították az Almost being
in love című darabban, melyet kife-
jezetten számukra hangszerelt dr.
Bagi Dániel a tavalyi évben.

Kiemelkedő volt a L.O.V.E. című
szerzemény, Pecze Zsófia igényes,
stílusos előadásában. Igazi ritkaság-
nak számít a „Mit kezdesz a hátra-
lévő életeddel?” című darab, mely-
ben Kovács Péter érzelmes, megha-
tó zongoraszólóját hallottuk. Gráf

Ádám a Night in Tunisia-ban mutat-
kozott be; magabiztos, kristályos
trombitaszóval örvendeztette meg a
közönséget.

A Szekszárd Big Band elmarad-
hatatlan, kiváló szólistái még:
Csepregi Péter, Parrag Tibor – ének,
Radics Miroslav – altszaxofon, akik
magas színvonalú zenei tudásukkal
segítik az együttes munkáját, ezzel
is példát mutatva a leendő zenész
generációnak. Ezen a koncerten is
hallhattuk őket; néhány igen szere-
tett jazz-standardet mutattak be.

Az együttes a közeljövőben fellép
Keszthelyen, a Filharmónia szerve-
zésében, tervezik Schóber Tamás
Miséjének bemutatását Pécsett és
Szekszárdon is egy pécsi gyermek-
karral együtt, s valószínű, hogy CD-
felvételt is készítenek a produkció-
ból. Nagy örömmel mondtak igent
a szekszárdi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat felkérésére, így játsza-
ni fognak a Pünkösdi fesztivál jazz-
kocsmájában.

Már idén elkezdődik a készülő-
dés a jövő évi jubileumi koncertre,
hiszen a zenekar 1979-ben alakult.
Több mint száz ember mondhatja
el magáról, hogy az eltelt évek alatt
rövidebb-hosszabb ideig tagja volt a
Szekszárd Big Bandnek. Pecze Ist-
ván elmondta, hogy több régi tagot
is szeretne meghívni a következő
koncertre, együtt emlékezni, ünne-
pelni, muzsikálni.

Köszönjük a szép zenei élményt,
gratulálunk! Lo

Big band-
koncert

Boszporusz felett a híd
Tolvaly Ferenc író, filmrendező

szekszárdi bemutatója
Csütörtökön délután három órától a Gyermek-
könyvtárban vendégünk lesz TOLVALY FERENC
író, filmrendező. Az 1974-et követő esztendőket
külföldön, főleg Németországban megélt, erdélyi
születésű alkotó közgazdasági tanulmányait Nürn-
bergben és Erlangenben, a Filmfőiskolát Mün-
chenben végezte. A rendszerváltás éveiben komoly diplomáciai munkát
végzett országunk NATO- és európai csatlakozásának érdekében. 

Irodalmi lapokban 17 éves kora óta publikál. Első könyve a Benső vég-
telen, amelynek címe akár ars poeticának is felfogható. Az értékközpon-
tú élet szemlélete regényeinek, filmjeinek a magva, amely jelen korunk
szétziláltságában, álságos törekvései között keresi helyét. Igaz ez azokra
a műveire, amelyek életrajzi ihletésűek, amelyek a vallások világában
mozognak vagy amelyek a hétköznapok viszonylatai között játszódnak.
A Magányos évszázad trilógia vagy az El Camino című „zarándokregény”
a XX. századi ember vergődéseinek és lelki törekvéseinek tükre. Filmjei
hasonló témakörben, gyönyörű képi megfogalmazásban tárják elénk az
értékkereső lény útjának stációit. 

Szakmai elismerésképpen tavaly a Magyar Pen Club alelnökévé válasz-
tották.

Csütörtökön 15 órától Tolvaly Ferenc BOSZPORUSZ FELETT A HÍD cí-
mű filmjét mutatjuk be, majd a közönség találkozik az alkotóval. A ren-
dezvényre mindenkit szeretettel várunk az Augusz utcai Gyermekkönyv-
tárba. G. J.

március 9. vasárnap

a jövõ igennel kezdõdik
„A BÁRÁNYOK HALLGATNAK”
DE MI EMBEREK VAGYUNK

Mondjunk véleményt március 9-én arról, hogy a mosta-
ni, mindent felélő, az embereket magukra hagyó, avagy
egy felelős, gondoskodó államban kívánunk-e élni!

TARLÓS ISTVÁNNAL
várom Önöket

2008. február 29-én, pénteken 18 órakor
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN.

VEGYÜK KEZÜNKBE 
A SORSUNK IRÁNYÍTÁSÁT!

DR. BRAUN MÁRTON
Szekszárd és környéke

országgyűlési képviselője 3 igen
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A „Varázstükör Rendezvényszer-
vező Iroda az országban egyedül-
álló tanfolyam szervezésére vál-
lalkozott. Felkészíteni a meny-
asszonyokat életük legszebb
napjára, hogy tündökölhesse-
nek, hogy érezzék azon a napon
ők a királynők. A rendezők – fia-
tal szép hölgyek lévén – jól tud-
ják, hogy minden menyasszony-
nak az az álma, hogy tetőtől tal-
pig tökéletes legyen, amikor ki-
mondja az igent. Az iroda egyik
tulajdonosával Pogrányi Györgyi-
vel a menyasszonyképzőről be-
szélgettünk.  

– Honnan jött az ötlet, hogy elin-
dítsatok egy ilyen tanfolyamot?

– Azoktól a menyasszonyoktól,
akik hónapokon keresztül készül-
tek életük nagy napjára, s elmesél-
ték, hogy mennyi szervezéssel,
utánjárással, stresszel járt az eskü-
vői előkészület, s mindemellett
mégis mennyi kérdés maradt szá-
mukra megválaszolatlanul. A tan-
folyam ebben fog a menyasszo-
nyoknak segíteni. 

– Melyek azok a témák, amelyek-
kel ezen a tanfolyamon megismer-
kedhetnek, s választ kaphatnak
kérdéseikre? 

– Az alábbi témákról valószínű

sok menyasszony már olvasott,
hallott, de ennek ellenére bizony-
talan. Ezt a bizonytalanságot osz-
latják el azok a kiváló szakembe-
rek, akik az előadásokat tartják.
Talán fel is sorolnám, hogy kik ők,
így a menyasszonyok is választ
kapnak arra, miért megnyugtató
számukra, ha elvégzik ezt a tanfo-
lyamot. Minden menyasszony
szép, mert a szerelem megszépíti,
ennek ellenére, nem árt, ha egy
sminkmester, személyre szabott
sminket ajánl. A haj egyébként is a

nők ékessége, ezen a tanfolyamon
az éppen aktuális trend mellett, a
szakember elmondja, hogy kinek
mi áll jól, milyen hajból milyen fri-
zurát lehet készíteni – rövid, hosz-
szú haj, konty – valamint a frizu-
rákhoz milyen fejdísz illik. A
menyasszonyi ruha minden meny-
asszony nagy dilemmája. Mi áll
jól? Fidres-fodros, habos-babos,
egyszerű vonalvezetésű? Személy-
re szóló tanácsokkal itt képzett
stylist ad tanácsot, s tájékoztat az
árakról is. Mennyasszonyi csokor,
milyen ruhához mi illik, mi a ked-
venc virág, milyen formája legyen
a csokornak? Különböző stílusú
meghívók kerülnek bemutatásra,
idézetekkel, menükártyával, ültető

kártyával és egyéb prakti-
kus ötlettel. A nagy ese-
mény megörökítése kivel
történjen, fotós, videós,
mire kell figyelni a kivá-
lasztásuknál, s milyen
áron dolgoznak. S végül,
ahol a nagy esemény zaj-
lik. Hol legyen az esküvő,
és a vendéglátás? A lehe-
tőségekről és hasznos
tudnivalókról ebben a té-
mában is szakemberek
előadását, véleményét, se-
gítségét hallhatják. 

– Mikor lesz az első
menyasszonyképző tanfo-
lyam, és hol lehet jelent-
kezni? 

– Az első tanfolyamot a fent fel-
sorolt szakemberek előadásával
2008. május 29-én (szombaton)
10–18 óráig tartjuk, irodánk tárgya-
lóhelyiségében. Jelentkezni lehet a
06-20/96-68-660, 06-30/95-91-075,
valamint e-mail címünkön varazs-
tukor@freemail.hu és szeretettel
ajánljuk a menyasszonyoknak,
hogy tájékozódjanak a
www.menyasszonyképző.hu hon-
lapunkon is. Reméljük és kíván-
juk, hogy a tanfolyam résztvevői –
miután egy cipőben járnak – kö-
zött majd barátságok szövődnek, s
az előadókkal olyan közvetlen
kapcsolatba kerülnek, hogy min-
den kérdésükre, problémájukra
választ kapnak. Velünk pedig az
esküvőig, folyamatosan tarthatják
a kapcsolatot, „végigkísérjük” őket
az előkészületekben s annak bár-
melyik fázisában bármi történik
tanácsot adunk, segítséget nyúj-
tunk. Irodánk az ország első
menyasszonyképző tanfolyamá-
nak elvégzése után névre szóló
emléklappal, asztali ajándékkal,
az esküvőimeghívó-ötletekkel, és
más ajándékokkal lepi meg a tan-
folyam résztvevőit. Szeretettel vá-
runk minden menyasszonyt azzal
a nem titkolt célunkkal, amit sze-
retnénk minden rendezvényünkön
megvalósítani, s amely így hang-
zik: Az Ön ünnepe a mi ünne-
pünk.

Sas Erzsébet

Elmaradt a finálé az odáig majd-
nem teljesen rendben lezajlott
szekszárdi téli teremlabdarúgó baj-
nokság, a Már-ker–Horváth-Sport
téli teremlabdarúgó torna. A maga
nemében egyedülálló eset, a sport-
csarnok 1989 május elsejei átadása
után ilyenre nem volt példa még. A
18 csapat három hónapon át tartó
hagyományos bajnokságának dön-
tőjére csak úgy uk-fuk-muk nem
jött el a Hermes együttese. Helyet-
tük egy levél érkezett a döntő
szombati öt órai kezdési időpontja
előtt öt perccel. A levél nem pub-
likus, a versenybizottság elolvasása
után úgy döntött: akkor okoz ki-
sebb kárt, ha a média nem kapja fel
az indokként leírt mondatokat.
Nincs finálé és kész, ennyi az
egész. Meg különben is: minden
csapatnak jogában áll háromszor –
igaz kellőképpen alátámasztott in-
dokok alapján – nem kiállni a torna
során. Ha éppen ezt öt perccel a
kezdés előtt tudatják, mert ekkor
derül ki például az, hogy nem ér-
tek rá öten eljönni a csapatból, még
ez is belefér a szabályzatba.

De itt nem erről van szó, nem is
valamelyik csoportmeccsről, ha-
nem a döntőről. Erről nem szoktak

lemaradni a magukat oda beküz-
dők. Most ez is megtörtént, a ma-
gukat sportembereknek tartók
megdöbbenésére (ennek háttér-
mozzanataival a Kulisszában fog-
lalkozunk). Az előzmény nem sej-
tett ilyen botrányt: a Dankó-főnök
Kovács Ferenc úgy gondolta, hogy
az játssza a döntőt, aki pályán
nyert. Vagyis eltekintett attól, hogy
óvásukat, az ellenfél a Hermes egy
játékosának jogosulatlan szereplé-
se miatt elfogadta a versenybizott-
ság, így a Hermes nem lehetne

finalista. De egy Kis-Dankó–Nagy
Dankó döntőnek a semleges néző
szempontjából nincs különösebb
sportértéke, így Kovács lépése min-
denképpen közérdekeket szolgált.
Mert egy Hermes–Kis Dankó illett a
képbe, a változatos nagy csata igé-
zetében, ahol a fiatalság, a velejáró
gyorsaság, dinamika, a másik olda-
lon a rutinnal, a csapategységgel, a
céltudatossággal meccselt volna.
Nem lehet tudni, mi vagy ki dönt
egyik vagy a másik csapat javára –
ezáltal a bojkott garantáltan sport-

élménytől fosztotta meg a sport-
csarnokba gyanútlanul kilátogató
nézőket.

Az új focista romageneráció
– Félreértés, vagy késői tájékoz-

tatás nem állhat a háttérben – je-
gyezte meg a tanácstalanul állók
előtt a Dankó együttesek csapatve-
zetője Kovács Ferenc. – Én azelőtt
már meghoztam a döntést, hogy a
Hermes a finálé résztvevője, mie-
lőtt a versenybizottság ismertette
volna a határozatát. Egy héttel még
a döntő előtt. Közben a Kis Dankó
befejezte a fölöslegesnek bizonyu-
ló bemelegítést, a furcsa atmoszfé-
rájú eredményhirdetésen átvették a

„ÖN ÜNNEPEL, MI SZERVEZÜNK” 

Menyasszonyszemmel

IV. Márker–Horváth-Sport téli teremlabdarúgó torna

Nem így akart nyerni a Kisdankó...

A dobogós csapat díjak közül a 3. helyezettnek járó –
Ennyi – oklevél, serleg és sportszervásárlási utalvány
díjakat, valamint a legsportszerűbb csapatnak –
Argentína – járó oklevél és serleg díjakat Dárdai
Ferenc úr a versenybizottság elnöke, a 2.
helyezettnek – Hermes – járó oklevél, serleg és sport-
szervásárlási utalvány díjakat, és a kupa legjobb
kapusának – Dobra Richárd, Kisdankó – járó
oklevél, sportszervásárlási utalvány és kapus figura
emléktárgy díjakat Hamvas Ferencné úrhölgy, a
Szekszárd Város Polgármesteri Hivatalának sportre-
ferense, az 1. helyezettnek járó – Kisdankó – oklevél,
serleg és sportszervásárlási utalvány díjakat, a leg-
balszerencsésebb csapatnak – Perfect-Phone – járó
oklevél és lyukas labda díjakat, valamint a gólkirály-
nak – Vida Tamás – Agro-Tipp – járó oklevél, sport-

szer vásárlási utalvány és cipő és labda emléktárgy
díjakat Takács László úr, a Szekszárd Városi Sport-
és Szabadidőközpont igazgatója adta át. 
A kupa búcsúzó játékvezetője Lubastyik István úr
részére – mind az eddigi 15 évi kiírásban vezetett
mérkőzéseket – az oklevél és játékvezető figurás ser-
leg díjakat Bogos Márton úr, a versenybizottság alel-
nöke adta át. 
A versenybizottság köszöni a Szekszárd Városi Sport-
és Szabadidőközpont rendező munkáját, a névadó
támogatók segítségét, a csapatvezetők szervező
munkáját.
Köszönet a csapatok kitartó, sportszerű maga-
tartásáért, a felkért játékvezetők működéséért.
Folytatás 2008 novemberében a XVI. téli teremlab-
darúgó kupán.

Folytatás a 12. oldalon.
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IDŐBEN

Február 25-én 100 éve, 1908-ban
elhunyt Szekszárdon
Szeremley Lajos kúriai bíró, az
osztrák Lipót-rend lovagja.

Február 26-án 115 éve, 1893-ban
a Tolnavármegye színikritiku-
sa írta: „a közönség méltán
pártfogolta Balog Árpád társu-
latát, de a díszletek nem a
legszínesebbek…”

Február 27-én 165 éve, 1843-ban
született Fraknói Vilmos, Szek-
szárd címzetes apátja és törté-
netírója. 105 éve, 1903-ban dr.
Hirling Nándort, bölcsész- és
teológiai doktor szülöttünket
kinevezték görcsönyi plébá-
nosnak.

Február 28-án 115 éve, 1893-ban
első havi működését fejezte be
az először üzemeltetett nép-
konyha.

Február 29-én 120 éve, 1888-ban
egy madocsai férfi a gemenci
Bárány-foknál elcsigázott ma-
dárrajt lepett meg, s véresre
verve bár, puszta kézzel fogott
túzokot.

Március 1-jén 110 éve, 1898-ban
hunyt el városunk fia, Lőrinczi
Ferenc orvos, szakíró, a Má-
tyás Deák szerkesztője.

Március 2-án 50 éve, 1958-ban
hunyt el Virág Ferenc volt plé-
bánosunk, majd pécsi püspök,
több könyv szerzője.

Szekszárd szerencsésnek mond-
hatja magát az itt hosszabb-rövi-
debb ideig élt vagy vele kapcsolat-
ba került egyházi személyekkel.
Nem kivétel ez alól két német csa-
ládban született főpap sem.

„Fraknói Vilmos, bölcseleti dok-
tor, arbei címzetes püspök, váradi
kanonok, apostoli protonotárius,
az Akadémia igazgató-tanácsának
tagja, született 1843. február 27-én
Ürményben, Nyitra megyében, hol
atyja Frankl Sándor uradalmi or-
vos volt” – kezdi életrajzát Sziny-
nyei József.

Tőle tudjuk: a tudósként jeleske-
dő Faknóinak első jelentős egyházi
elismerése velünk kapcsolatos:
1879-ben, alig pár hónappal meg-
tiszteltetése után megjelentette 92
oldalon A szekszárdi apátság törté-
netét ’címzetes apáttá való kine-
veztetése alkalmából’. Ebben az el-
ső tudományos igénnyel és felké-
szültséggel Szekszárdról szóló
műben olvassuk: „A katolikus egy-
ház mindenkor kegyelettel őrizé
múltjának emlékeit és hagyomá-
nyait; mindenkor áhítattal vonzó-
dott azon helyekhez, melyeket
apostolai és hittérítői buzgó mun-
kásságukkal vagy hatásukkal meg-
szenteltek.”

Önálló munkái sorában e mű a
27., melyet még életében 60 (!) kö-
vet, pedig nem kereste a közönség
kegyét. A Mohács előtti időkről ír-
ta: „Leplezetlenül állítom elő a sö-
tét képet. A történetíró, aki komo-

lyan veszi hivatása főszabályát:
semmi hamisat ne mondj el, sem-
mi igazat ne hallgass el, lemond
ugyan a népszerűség kedvezései-
ről, de számíthat a komoly és elfo-
gulatlan olvasó méltányos ítéleté-
re. A nemzet dicsőségét hirdetni
bizonyára lélekemelőbb föladat,
mint a gyásznapok történetét adni
elő. De azt hiszem, hogy a gyász-
napok tanulságait nem nélkülöz-
hetik a nemzetek. És az emberi
szellemben talán nagyobb a fogé-
konyság az erkölcsi hanyatlás kö-
vetkezményeinek elrettentő hatása

iránt, mint a készség az önfeláldo-
zó lelkesedés nemes tényeinek
utánzására!”

E ponthoz kapcsolódik az ötven
éve elhunyt Virág Ferenc gondolat-
sora. A Blum családba Bonyhádon
született, hozzánk káplánként,
utóbb plébánosként került Virág
innét indult pécsi püspöki széké-
be. Böjti levelében arról a család-
védelemről szól, amelynek napja-
inkban egyházi felelőse – városunk
püspök fia.

Nem véletlenül hangzanak egy-
be gondolataik: „Amint a gazdasá-
gi és politikai életben a szinte gyó-
gyíthatatlan betegségek és bajok
végképp veszélyeztetik a népek
békéjét és életét, úgy emésztik a
bűnös nyavalyák a családok és
egyesek erkölcsi erőit és életét…

Figyeljétek csak meg a Jó Szűz-
anyát... Ő az, aki észreveszi a bajt,
a lakodalmas nép zavarát; ő az, aki
kéretlenül is szól Szent Fiához:
»Nincs boruk«; ő az, aki azt mond-
ja a szolgáknak: »Amit nektek
mond, cselekedjétek«. Szót fogad-
tak neki. Ha ezt a bibliai történetet
magunkra vonatkoztatjuk és alkal-
mazzuk, nekünk szól a figyelmez-
tetés. Ha akarjuk, hogy segítsé-
günkre legyen a családvédelem ér-
dekében folytatott és talán erőnket
is felülmúló nagy munkánkban,
küzdelmünkben, ha akarjuk a ke-
resztény családi élet tisztaságát,
bensőségét, és zavartalan bizton-
ságát helyreállítani, a családi élet

züllését, bomlását megállítani, fo-
gadjunk szót égi Anyánknak és
cselekedjünk, tegyük meg, amit
Szent Fia nekünk mond.”

Dr. Töttős Gábor

MESÉLŐ EMLÉKEINK 56.

Két főpapunk gondolatai

Virág Ferenc pécsi püspök

Fraknói Vilmos szekszárdi
címzetes apát

Felhívás javaslattételre
SZEKSZÁRD VÁROS

ARANYKÖNYVÉBE TÖRTÉNŐ
BEJEGYZÉSRE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2001-
ben módosított 29/1994. (VIII. 22.) KT. számú rendele-
tére hivatkozva (olvasható a polgármesteri hivatal hon-
lapján) a következő módon és az itt jelzett határidőre
várja a város polgárainak, civil szervezeteinek, intézmé-
nyeinek, vállalatainak javaslatait a 2007-es naptári év
megörökítésre érdemes eseményeire vonatkozóan .
Az Aranykönyvbe való bejegyzés lehet:
• kiemelkedően fontos pozitív, Szekszárdot érintő ese-

mény, amely méltó arra, hogy a város történetének ré-
szévé váljon,

• kiemelkedő – szekszárdi személyhez, közösséghez,
intézményhez kötődő – teljesítmény, ezt elismerő Tol-
na megyei, Szekszárd városi képviselő-testületi, illetve
országos szervtől kapott kitüntetés,

• neves személyiség látogatása,
• természeti jelenség, amelynek jelentős kihatása volt a

város életére,
• események és teljesítmények – a reál és a humán szfé-

rában – amelyek új értéket teremtettek, illetve a város
hírnevét jelentősen emelték, vagy a városban lakók
életminőségét pozitívan befolyásolták,

• kitüntetéseknél: Azok a szekszárdi polgárok javasol-
hatók, akik Tolna Megye- vagy Szekszárd város köz-

gyűlése által alapított, a Köztársasági Elnök, illetve or-
szágos hatáskörű szervek kitüntetettjei,

• a rendszeresen ismétlődő események, megemlékezé-
sek, nagyrendezvények esetén a javaslatban a jubileu-
mi alkalmakon kívül felterjeszthető az adott évben
különösen kitűnt rendezvény (illetve annak eleme) is, 

• az általános- és a középiskolák diákjainak tanulmá-
nyi, sport, művészeti, kulturális versenyein az orszá-
gos I–III. helyezettek, illetve az arany-, ezüst-,
bronzéremmel kitüntetettek, az OKTV és az OSZTV
versenyeken az I–X.  helyezettek, valamint a nemzet-
közi versenyek helyezettjei,

• sportszervezetek esetében  az MB., az OB., az NB.
bajnokságok I–III., valamint a Nemzetközi versenyek
I–X. helyezettje.

A bejegyzésre javaslatot tehetnek szekszárdi polgárok,
közösségek, intézmények, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezetek.
A javaslathoz szükséges űrlap letölthető a polgármes-
teri hivatal honlapjáról, illetve hivatali időben átvehe-
tő az ügyfélszolgálati irodában.
Kérjük, éljenek a javaslattételi lehetőségükkel és Alapító
okirat követelményeinek megfelelő eseményekről, telje-
sítményekről, személyekről küldjenek kellően indokolt
javaslatokat az előírt határidőre. 
A beadás határideje: 2008. március 31.
Címek: Postai: Dr. Dobos Gyula igazgató, Tolna Megyei
Levéltár  (A borítékon: Aranykönyvi javaslat)
E-mail: dob6612@mail.iif.hu
A közgyűlés által jóváhagyott Aranykönyv a Szekszárdi
Vasárnap 2008. augusztusi számában jelenik meg.



győztesnek járó díjakat, összeáll-
tak egy csapatképre, övéikkel ün-
nepeltették magukat, aztán vissza-
mentek átöltözni.

– Felettébb sajnálom a dolgot –
mondta indulatok nélkül, kellő hig-
gadtsággal és megfontoltsággal
Gyarmati Gábor, a Kisdankó tor-
nagyőztes együttesének vezetője. –
Egy több hónapon át tartó nagysze-
rű teljesítmény érhetett volna be a
döntőben. Noha sokan három esé-
lyesnek tartották a meccs kimene-
telét, de én azért annyira hadd le-
gyek elfogult, hogy azt mondjam:
megnyertük volna a döntőt. Egy-
szer kaptunk ki a 13 meccsünk so-
rán, de annak már nem volt tétje.

– Mit kell tudni erről a csapatról,
amely már teljesen nélkülözi azo-
kat az idősebb arcokat, akiket a
Tolna megyei roma foci kapcsán az
elmúlt évtizedekben megszokhat-
tunk?

– Két éve vannak együtt, a nagy-
pályán is futballozó roma fiatalok-
ról van szó, akik a megye különbö-
ző utánpótlás és felnőtt csapatai-
ban szerepelnek. Van több játéko-
sunk is, akik az UFC-ben nevelked-
nek, kiemelkedő játékosunk Dobra
Benjamin Pakson, az NB I-es csa-
pat utánpótlás korosztályának
edzéseit látogatja. Végre összejött
egy jó szellemű, a csapatérdeket
maximálisan figyelembe vevő a já-
tékban is fegyelmezett társaság.
Remélem, még lesz alkalom arra,
hogy ez az együttes bizonyítson,
igazi döntőt is játsszon, és azon
nyerjen. Ez a jövő csapata, bízom
benne, hogy sokáig együtt marad-

hat ez a társaság, és a teremtorná-
kon, vagy a nagypályán, mint ro-
macsapat újrabizonyíthat.

Ami az idei terembajnokságot il-
leti, az elmaradt döntő és le nem
játszott helyosztóval együtt a 18
csapat a lejátszott 125 mérkőzésen
1761 gólt termelt a nyújtott kapuk-
ra. A fegyelmezettség is megfelelő
volt, mindössze két játékos jutott a
végleges kiállítás sorsára. A harma-
dik helyért rendezett gólgazdag
mérkőzésen 14-9-re nyert az „Eny-
nyi csapata” a Nagydankó ellen. A
torna gólkirálya 62 góllal megint,
immáron harmadszor Vida Tamás
lett, a legjobb kapusnak Dobra Mi-
hályt választották a Kisdankóból.

B. Gy.
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Nem így akart nyerni a
Kisdankó...

Folytatás a 10. oldalról.

Alisca-Bau XXXIV. Gemenci Nagydíj 
Hosstes-választás

Az Ifjúsági Unio Szekszárd szervező bizottsága a 2008. július 9–12-én
megrendezésre kerülő Alisca Bau XXXIV. Gemenci Nagydíj díjátadó
ünnepségére hosstes-választást hirdet.
Várjuk mindazon csinos, magabiztos, sportos 17 év feletti lányok és
hölgyek jelentkezését, akik szívesen részt vennének az ország egyik
legjelentősebb kerékpáros sporteseményének lebonyolításában. A
legtöbb szavazatot kapott hölgyek valamennyi díjátadáson, protokoll
rendezvényen részt vesznek. A díjátadón viselt öltözékeket, ter-
mészetesen, a hölgyek megtarthatják. 
Jelentkezni lehet rövid bemutatkozó levéllel, és egy darab minimum
8×10-es méretű színes egész alakos fényképpel. 
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Beküldési cím: Ifjúsági Unió Szekszárd

GGP Szervező Iroda
7100 Szekszárd, Szent László u. 19. fsz. 2.

Jelentkezési határidő: március 12.
További felvilágosítás: 74/512-073
Jelentkezéseket személyesen vagy postán lehet eljuttatni a fenti címre. 

Szekszárd Amatőr Öregfiúk nagypályás egyfordulós
labdarúgó bajnokság 2008. évi felhívása

A bajnokság ideje: a tavaszi idény 2008. március 22-től június 30-ig tart.
A bajnokság résztvevői nevezéstől függően körzetenként 6–8 csapat.
Korhatár: 1973. március 1. előtt született férfiak, kivéve: 

– a 30. életévét betöltött, nem igazolt játékos 2 fő csapatonként
– aktív, igazolt játékos 38. életévét betöltött kor felett, korlátlan létszámban.

Nevezések végső befogadási határideje 2008. február 25. 16.30 óra
A nevezéseket Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sport Osztályára kell beküldeni, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A nevezés akkor fogadható el, ha az írásban a nevezés határidőre beérkezik a 2.
számú névjegyzék melléklettel, illetve, ha ahhoz mellékelve van a költségtérítés –
7000 Ft –  befizetésének igazoló szelvénye.
A nevezéshez szükséges nyomtatvány, csekk, a fent megjelölt osztályon átvehető.

VÉGSŐ SORREND
1. Kisdankó
2. Hermes
3. Ennyi
4. Dankó
5. Comp-Gold
6. Szalon Büfé
7. Kakasd SE.
8. Mindszentek
9. Argentína
10. Balassa Művek
11. Margaréta Panzió
12. Szedres SE
13. Tetőfok
14. Perfect-Phone
15. Pr-Trans
16. Sebi-Fornetti 
17. Agro-Tipp
18. Iso-Komplex

Góllövőverseny végeredménye:
1. Vida Tamás (Agro-Tipp) 62 gól
2. Kész Gábor (Pr-Trans) 40 gól
3. Lizák Péter (Comp-Gold) 37 gól

Egy levél, aminek nagyon nem kellett
volna, hogy megíródjon. Nagyon nem
kéne összekeverni a politikai színeze-

tű magánvéleményeket és a sportot ily módon, ahogy a Hermesz csapata tette.
Éppen Szekszárdon, ahol a magyarok és romák békés egymás mellett élését –
gondolom nem ok nélkül – a mindenkori kisebbségi ombudsmanok is orszá-
gos példaként szokták emlegetni. Nos attól, hogy a kiszivárogtatott hírek sze-
rint ez a rasszista beállítódású iromány a döntő lemondásának okaként meg-
íródott, nos emiatt ez az alaphelyzet aligha változna, csupán tucatnyi ember
nyilvánított véleményt szubjektív tapasztalatai, negatív érzelmei alapján elég-
gé el nem ítélhető módon. Mit gondolhattak magukban, hogyan dolgozhatták
fel ezt a magatartást azok a 17–18 éves roma gyerekek a Kisdankóból, akiknek
eddig sikerélményeik voltak a pályán és a civil életben, akik közül többen – te-
hetségük okán – kitörési pontnak tekintik a focit? Akik olyan közegben és oly
módon élnek, hogy a diszkriminációt legföljebb a napi sajtóból ismerik. Nos,
ők ott az elmúlt szombat délutánján öt óra magasságában értetetlenül álltak a
történtek előtt, hogy nem óhajt velük, ellenük focizni a másik finalista.
Mi közük nekik, ezeknek a még gyerekeknek, Olaszliszkához. A cigányság,
mint etnikum asszimilációs problematikájához, a bűnügyi statisztikákhoz?
Semmi az ég adta egy világon. Ők csak focizni akartak – és a döntőben is nyer-
ni! De elvették a játékukat, s látszott rajtuk, hogy nem papíron akarták meg-
nyerni a városi téli teremlabdarúgó tornát.
A szekszárdi teremlabdarúgó tornákra kilátogató olvasóink emlékében talán
ott él a mostani Karácsony Kupák előtti, a rendszerváltozás utáni években
megrendezésre kerülő, hazai sztárokat fölvonultató Dankó Kupa. 
Való igaz, ezekre a rendező-szponzor Kovács Ferenc minden alkalomra össze-
vásárolt a hazai futball elitből egy nagy nevekből álló roma színekben szerep-
lő Dankó csapatot. Annak reményében, hogy elsősorban önmaguknak, de leg-
főképpen a cigányságnak örömet okozva győzzenek, megnyerjék a tornát.
Persze, voltak mindig nagy riválisok is, a labda meg gömbölyű, a teremben
sokszor elmosódnak a különbségek. Így nem mindig teljesült az az óhaj, hogy
nyerjen a Dankó. Feszültségteliek voltak ezek a tornák. A pályán és a lelátón
egyaránt. Foci okán fel-felizzott az ellentéteknek, a nézetkülönbségeknek,
szubjektív véleményeknek, olykor a gyűlöletbeszédnek is a szunnyadó para-
zsa. Levegőben volt a balhé, a legutolsó döntő nem tudott befejeződni egy, a né-
zőtérről is provokált verekedés miatt. A következmény az lett, hogy a szokásos
év végi új szervezésű tornán mindmáig nem indulhat roma csapat, mert a
meghívott együttesek ezt kérték, a részvétel feltételéül szabták. Akkor senki
sem beszélt rasszizmusról, mert a kialakult helyzetért természetesen a Dankó
együttesének is megvolt a maga felelőssége. Például nem tudták földolgozni
azt, hogy a teltházas csarnok kétharmada nem nekik szurkol... Azt meg főkép-
pen, hogy egyesek az ellenük szóló bekiabálásokkal tényleg túlmentek a jó
ízlés határán. De aki valamiféle tornán vesz részt, amely nézői érdeklődést is
vonz, annak számolnia kell a lelátó szeszélyességével, a túlkapásokkal, ennek
elviselésére is fölvértezettnek kell lennie, különben a meccsek jelentős része
nem fejeződne be, ha a játékvezető minden esetben közbeszólna, ha valakit a
személyiségi jogában, akár a pályán vagy a nézőtéren megsértenének. 
Az azóta eltelt idő sok mindent helyrehozott. A városi téli terembajnokságokon
induló, közülük verbuválódó romacsapatok játékukkal, magatartásukkal,
sportszerűségükkel elismerést vívtak ki maguknak. Azt mondja a negyedik
Már-ker Horváth-Sport Kupa versenybizottságának elnöke, ha lett volna olyan
díj, amely a legsportszerűbb csapatnak jár, erre is jó eséllyel pályázott volna –
akár a Nagydankó, akár a Kisdankó. Fair play díjasnak is beillő volt, ahogy a
Nagydankó lemondott arról, hogy jogi úton ő is döntős legyen, mint az újgene-
rációs együttese. Mert nem a könnyen megszerezhető győzelem volt a fontos ne-
kik, hanem a pályán megharcolt siker... A torna remek happy endjének ígérke-
zett volna a 17–18 éves roma tehetségekből álló Kisdankó és remek kispályás
specialistákat fölvonultató Hermesz fináléja. Ennek akartunk nagyobb teret
biztosítani a sportoldalon. Erre lett volna kíváncsi a csúnyán becsapott leg-
alább kétszáz néző. De a foci helyett jött egy levél, ami ugyan titkos, de tartal-
mának így-úgy történő kiszivárogtatása fölöttébb árt az amúgy itt helyben
tényleg konszolidáltnak mondható magyar–roma viszonynak.

KULISSZA
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A rejtvény megfejtését 2008. március 4-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A február 10-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Fusz György, Elbukó anygyal.
Nyerteseink: Rotkay Zsuzsanna, Napfény u. 66. és Köbli Elemérné, Jókai. u. 6.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Egyáltalán nem
különös házasság

Manapság az számít különös házasságnak, ha az egy-
másba kölcsönösen halálosan szerelmes házasulandó
férfi és nő 1 hónapnál nem régebbi APEH vagyonosodá-
si vizsgálatának kézhezvétele után ül le megkötni a há-
zassági szerződést, amelyet aztán ügyvédeik jelenlét-
ében egy közjegyző és egy anyakönyvvezető hitelesít a
házasságkötésük napján. Mit tartalmaz egy ilyen szerző-
dés? Mindent. A leendő férj és feleség (természetesen
teljesen meztelen) testének méreteit mm-es pontosság-
gal, nyugalmi és izgalmi állapotban, 4 oldalról felvett
életnagyságú fényképfelvétellel igazolva. Mindkét fél a
saját fényképfelvételei hátuljára saját kezűleg írja rá a ne-
vét, születési dátumát stb., és azt is, hogy házassági
szerződésük aláírása előtt hányszor próbálták ki, hogy
szexuálisan tökéletesen megfelelnek-e egymásnak. Ha
egyszer sem, akkor a házasságkötés napjától számított 3
hónapon belül bármelyik fél indoklás nélkül semmisnek
tekintheti a megállapodásukat. Az örök szerelem és hű-
ség nem lehet tárgya a házassági szerződésnek, mert az
már eleve kizárná a szerződés betarthatóságát. A házas-
sággal együtt járó közös költségekhez való hozzájárulás
mértékét ügyvédek és közgazdászok állapítanák meg
egy teljesen elfogulatlan bírósági szakértő jóváhagyásá-
val hitelesítve. A szexuális együttlétek számát (hónapok-
ra, hetekre, napokra lebontva) szakmailag elismert sze-
xológusok, belgyógyászok, nőgyógyászok, urológusok
konzíliuma határozza meg. (Ezt a konzíliumot ajánlatos
félévente megismételni, mert a felülvizsgálat elmulasztá-
sa esetleg egészségre káros következményekkel is jár-
hat! Mindezeken kívül a házasfelek 2 hónaponként kö-
telesek egy AIDS-szűrővizsgálaton közösen megjelenni.
(A nemi úton történő többi kóreseteket a házasfelek al-
kalom adtán maguktól is képesek diagnosztizálni.) A kö-
zös háztartáshoz elengedhetetlenül szükséges háztartá-
si munkák egymás közti megosztásának kérdésében a
területileg illetékes munkaügyi bíróság jogerős ítélete a
mérvadó. A szexuális együttlétek során megfogant mag-
zat ügyeiben a törvényi előírásokon kívül egy külön e
célra készült ’11 szerződésben foglaltak az irányadók.

– Ezek után kérdezem az előttem megjelent házasu-
landó feleket, hogy összeházasodnak-e? Igen vagy nem?
Nem hallom... Tudják mit, egyszerűbb, ha ezt is 15 na-
pon belül közjegyző által hitelesített formában juttatják
el hozzám. Megcsókolhatják egymást... csak addig tür-
tőztessék magukat, amíg én gyorsan kimegyek.

A szegények? Szegénykékért a szívem szakad meg, de
ők egyelőre ilyen szép esküvőről még csak nem is álmo-
dozhatnak. A konvergencia program sikere után? ... ta-
lán. Bálint György Lajos
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
Február 26-án, kedden 19.30 órakor 
FILHARMÓNIA–RAIFFEISEN BÉRLET

FIATAL MAGYAR TEHETSÉGEK 
SZEKSZÁRDI
KAMARAZENEKAR
Hangversenymester: Földesi Lajos
Szólójegy ára: 1000 Ft

Március 1-jén, szombaton 11 órakor 
STILLER-LUZSICZA ÁGNES
képzőművész
LUZSICZA LAJOS ÁRPÁD
grafikusművész
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNY-
ITÓJA

Március 6-án, csütörtökön 
19.30 órakor 

KLASSZIKUS GITÁRMUZSIKA A
RENESZÁNSZTÓL NAPJAINKIG
OROSZI CECÍLIA
SZÓLÓKONCERTJE
Belépőjegy: 1000 Ft
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Február 21–27-ig 17.30 és 20 órakor 

ALIENS VS. PREDATOR
A Halál a Ragadozó ellen 2. (16)
Színes, szinkronizált amerikai akciófilm

Február 28.–március 5-ig 
17.30 órakor 
CHARLIE WILSON HÁBORÚJA
(16) Szinkronizált amerikai film  

20 órakor 
A KIRÁLY NEVÉBEN(12)
Szinkronizált német film  

KISTEREM
Február 21–27-ig  17 órakor 

4 HÓNAP, 3 HÉT, 2 NAP (16)
Színes feliratos román filmdráma

19 órakor 
A VELENCEI KALMÁR (12)
Színes feliratos amerikai–olasz–luxembur-
gi–angol filmdráma

Február 28.–március 5-ig 
17 órakor 
MESTERDETEKTÍV (16) 
Feliratos amerikai krimi  
19 órakor 
VÁGY ÉS VEZEKLÉS (12)
Színes szöveg nélküli angol-francia film  

KIÁLLÍTÁS
Az I. emeleti folyosógalérián 
HAÁS MÁRIA (Tamási) akvarell
tájképei, csendéletei láthatóak.

SZÍNHÁZ
Február 28-án, csütörtökön 19 órakor
Garay-bérlet III. előadása 

ZSÁKBAMACSKA 
zenés vígjáték, 
a Turay Ida Színház előadása 
Jegy: 2000 Ft

Február 29-én, pénteken 19 órakor
bérletszünetes előadás 

BÉKEFFI–STELLA: JANIKA 
vígjáték, a Turay Ida Színház és a 
soproni Petőfi Színház előadásában
Rendező: Cseke Péter 
Jegy: 2000 Ft

EGYÉB AJÁNLATUNK
Március 4-én, kedden 18 órakor 

Dr. Csernus Imre pszichiáter
előadása az önbizalomhiányról, a
félelmekről és a gyávaságról
...BEVÁLLALJA? címmel
Belépőjegy: 1700 Ft 

Február 26-án, kedden 
Kezünk nyomán  
címmel a Szekszárdi Szociális
Központ gyermekeinek kézműves
alkotásaiból nyílik kiállítás 
az üvegteremben. 
Megtekinthető: március 1-jéig,
naponta 10–18 óráig

Március 8-án, szombaton 16 órakor 
A MÁRVÁNYTEREMBEN
ALISCA BRASS BAND
KONCERT 
Belépés díjtalan 

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB Kezdés: 20 órakor
26. Sörgyári capriccio

R.: Jiri Menzel
JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
27. Jazz Classical Masters
KOMOLYZENEI KLUB 16 órakor
28. Vivaldi
KONCERTEK, 
RENDEZVÉNYEK Kezdés: 21 órakor
29. Vismajor Egyesület rendezvénye
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Február 25. (hétfő) 15 óra
ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Polgári szomorújáték
MAGYAR SZINKRONNAL!

Február 25. (hétfő) 18 óra
FILMKLUB Kortárs német filmek

GARAYS DÉLUTÁNOK
rendezvénysorozat előadása

A génbankok szerepe 
a Kárpát-medence termesztett

növényeinek sokféleségében
(agrobiodiverzitás)

Előadó:
Dr. Holly László, 

Agrobotanikai Központ vezetője

Helyszín: a Garay János Gimnázium
díszterme

Időpont:
2008 február 26-án 14.30 óra

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

ÚJRA 4×5 ÓRÁS
INTERNET-

TANFOLYAMOK
A KÖNYVTÁRBAN!

KEZDÉS: MÁRCIUS 3-ÁN (hétfőn)
és 6-ÁN (csütörtökön)

9–13 ÓRÁIG

RÉSZVÉTELI DÍJ 3000 Ft

A SZEKSZÁRDI LISZT FERENC
TÁRSASÁG

február 27-én, szerdán
17.30 órakor

tartja következő klubestjét 
a Művészeti Iskola

nagytermében.
Az est előadója

ECKHARDT MÁRIA
zenetörténész, a budapesti Liszt

Ferenc Emlékmúzeum igazgatója.

Előadásának címe:
A bölcsőtől a sírig. 

A belépés ingyenes, minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Õrületes HIGH SCHOOL MUSICAL buli a JETIX-szel!
SZEKSZÁRD, VÁROSI SPORTCSARNOK

2008. március 7. (péntek) 17 óra
Sztárvendég: MARK

Teljes High School Musical tánccsapat • HSM „hasonmások” elõadnak 1-1 dalt a
filmbõl (Gabriella-Troy és Sharpay-Ryan elõadásában) • Sztárkoreográfus betanít
egy táncot • Kvízkérdések, ha valaki jól válaszol megnyerheti az egyedi, limitált

HSM ajándékokat • Teljes HIGH SCHOOL MUSICAL dekoráció

Legyél Te is szereplõ! Jelentkezz!
A tánc- és énekversennyel kapcsolatos információ:

E-mail: hsmszekszard@vipmail.hu Telefon: 30/234-9787
Sok játék és ajándék vár!

Belépõdíj: 1490 Ft
Belépõk elõvételben Szekszárdon, a Center Tours Utazási Irodában

vásárolhatók. Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. T/F: 511-012, 319-346

ASzekszárdi Waldorf Iskola
előadássorozata keretében

Február 29. (péntek) 18 órakor
Kézimunka és kézműves-
ség a Waldorf-iskolákban

(Madarász Zoltán, kézimunka- és
kézműves szakos tanár előadása

agyagozással egybekötve)
Helyszín: Garay János Általános
Iskola, Szekszárd, Zrínyi u. 78.,
a második osztályunk tanterme

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent István tér 10.

A Polip Ifjúsági Iroda által működte-
tett INTERNET KÁVÉZÓBA betérő
vendégek rendelkezésére áll az
APEH elektronikus bevallást biztosí-
tó ABEV kitöltő programjának azon
verziója, amely lehetővé teszi az ún.
publikus (közösségi) helyeken  törté-
nő használatot. 
Ezáltal az elektronikus formában
adózó állampolgárok részére biztosí-
tani lehet, hogy bár ugyanazon szá-
mítógépet használják adóbevallásuk
során, mégsem férhetnek hozzá egy-
más adataihoz.

OVI-VÁRÓ 2008
A Gyermeklánc Óvoda 

OVI-VÁRÓ programjának
következő rendezvényére hívjuk

most az érdeklődő szülőket:

„Óvodás lesz 
a gyermekem”

Előadás és fórum
a hároméves gyermek életkori

sajátosságairól, s az óvodai
beszoktatás problémáiról. 
Előadó: Radváné Jegyernik

Zsuzsanna óvodavezető.
Az előadást megelőzően

megtekinthetik az óvodáinkról
készült rövid bemutatófilmet.  

Helyszín: Perczel Mór utcai Óvoda
2008. március 3., hétfő

16.30 órakor
Mindenkit szeretettel várunk.

DICENTY DEZSŐ KERTBARÁT
KÖR RENDEZVÉNYEI

2008. február 25-én (hétfő) 
Babits Mihály Művelődési Központ

18 óra Bozsik gazda élménybe-
számolója és szakmai ta-
nácsai kertbarátoknak

19 óra Aktuális kérdések meg-
beszélése

2008. március 1-jén (szombat) 
18 órai kezdettel Babits Mihály Mű-
velődési Ház Márványtermében.

A kertbarát kör 
borversenyének 
ünnepélyes 
eredményhirdetése

2008. március 8. (szombat) 
10 órakor 

Szőlő- és gyümölcsmetszési
bemutató 
Találkozás a pályaudvarról 9.15 órakor
induló 14-es helyi járatú busz Bottyán-
hegyi végállomás előtti (óvodai) megál-
lóban, majd közösen indulás a metszé-
si bemutató helyszínére

A kertbarát kör vezetősége szeretettel
vár minden érdeklődő kertészkedő
kertbarátot a rendezvényekre.



Múlt heti lapszámunkban Balázs
Bélára emlékeztünk. Végigtekintet-
tünk életútján, szót ejtettünk an-
nak fontosabb állomásairól, többek
között az izgalmas tényről: Bartó-
kot és Kodály Zoltánt kísérte nép-
dalgyűjtő vándorlásaik során. Aki
szívének pedig a szépirodalom
kedves, egész biztosan örömmel
mélyedt el Balázs gondolatainak
tanulmányozásában a metaforáról.
Térjünk azonban vissza a lexiko-
nokban száraz adatként közöltek-
hez, vajon milyennek képzelhetjük
el az ő, s Bartók Béla barátságát?
Egyáltalán, mily gyakran volt lehe-
tőségük ápolni ezt a viszonyt?
Hány hosszú éven át ível a kettejük
közötti kölcsönös tiszteleten, egy-
más feltétel nélküli elfogadásán
alapuló szellemi-lelki testvériség-
vállalás? Milyen hangon szólnak
egymáshoz? Válaszokat kapunk,
ha elolvassuk az Esszépanoráma II.
kötetében szereplő levelet, melyet
Balázs Béla fogalmazott barátja
hatvanadik születésnapjára Messzi-
ről messzire címmel. 

Máris világos a cím, ha belegon-
dolunk: Moszkvából Amerikába
tartott a nevezetes levél, bejárva a
fél földtekét. Harminchárom évvel
korábbi emlékek idézésével indul a
meleg hangú köszöntés, s rögtön
az elején találkozunk azzal a szá-
mon kérő hangú kérdéssel, ami
mögé fölsorakozik a Bartókot élte-
tő, szerető, egyben a korról árulko-
dó tizenhárom oldal. „Hát hatvana-
dik születésnapodat kellett meg-
várnod, hogy ősz fejjel hagyd el vé-
gül is hazádat, és Columbiában te-
lepedj le zeneprofesszornak, te leg-
magyarabb muzsikus? Hát emig-
ráns lett belőled is Bartók Béla, ép-
pen akkor, amikor Magyarorszá-
gon zajosan ünnepelnek?” Balázs
felidézi az estét, mikor a Fából fara-
gott királyfi bemutatójakor az or-
dítva tapsoló közönség elé szinte
erőszakkal kellett kivonszolni a ze-
neszerzőt, amaz jeges orcával, me-
rev nyakkal nézett szembe a rajon-
gókkal kik nem is oly rég csúfondá-
rosan összemosolyogtak neve hal-
latán, kételkedtek géniuszában.
Nyíltan kacagtak a hazafi lelkületű
férfin, amiért az zsinóros magyar
ruhát viselt, s első szimfóniája ter-
mészetesen csakis a Kossuth-szim-
fónia lehetett. 

Aki harminchárom évvel ezelőtt
nem az új világba, hanem Buka-
restbe indult csomagjaival, mert a

románok cserébe a hat népdalért,
melyet székely gyűjtésekor jegy-
zett le, a rögtöni kiadáson túl tanár-
ságot is fölajánlottak neki, derül ki
Balázs írásából. „Viszont azt a nem
hat, hanem hatezer magyar nép-
dalt, melyet te Kodály Zoltánnal
gyűjtöttél, a Nyírséget, Kunságot,
székely havasokat járva, hét éven
keresztül, télen-nyáron gyalogszer-
rel, a sárban-hóban gázolva, tanyá-
ról tanyára, karámtól karámhoz,
felvevő fonográfoddal hátadon (…)
ezt a klasszikus standardművét a
zenefolklórnak és zenefilológiá-
nak, a magyar népkultúrának és
magyar népléleknek ezt a roppant
monumentumát Magyarországon
senki se  akarta kiadni.” Mi több:
ajándékba sem kellett senkinek!
Az Akadémia, a Kisfaludy Társa-
ság, a Vallás- és Közoktatási Mi-
nisztérium visszautasítását követő-
en a bécsi Universal Edition kiadá-
sában jelent meg… Mint tudjuk,
Bartók végül is nem fogadta el a
nagylelkű ajánlatot, arra hivatkoz-
ván, a magyar,  s a környező népek
feledésbe merülő népdalkincsét va-
lakinek föl kell dolgozni, ha mást
nem érdekel, ő végzi el a tömérdek
munkát. Ha ő nem siet, hamarosan
tán nem lesz mit gyűjteni. Hét esz-
tendőn át gyűjtött, rendszerezett,

rögzített, szótárakat fogott kezébe
és megtanulta a népnek nyelvét,
ahová léptei vezettek, hogy kutat-
hassa a magyar népdal útját, válto-
zatait a tót- és románlakta vidéke-
ken. 

Balázs Béla szerint ezen a pon-
ton találhatunk választ arra, miért
nem kellett Bartók az akkori társa-
dalomnak. Mert őt a népi muzsika
érdekelte, nem pedig az „ostoba
dzsentri műdalok”, vagy a „parazi-
ta kávéházi cigányzene”. Ugyan ki
hozatta volna föl a Tudományos
Akadémiába a románjait, hogy ott
táncoljanak és dudáljanak a
„Bereviczy Albertek és Beöthy
Zsoltok” előtt? Meg lett az ered-
ménye… Balázs így ír az esetről:
„Ők biztosabb ösztönnel megérez-
ték, amit mi nem tudtunk: hogy az
ilyetén propagálása a népzenének
általában nemzeti különbség nél-
kül az ilyen szeretete a népnek –
osztályálláspont és veszedelmes
akkor is, ha te magad nem tudod,
Bartók Béla.” Hát persze hogy nem
tudott ezzel mit kezdeni az az em-
ber, akinek arab nyelvtan állt aszta-
lán, mivel évtizeddel ezelőtt zon-
gorakísérőként járt Spanyolország-
ban hangversenykörúton, s egy
napra átutazott az afrikai partra,
ahol is egy arab lebujban éneket
hallott – azóta készül utána járni a

dallamnak…  Mert népdalt „csak
akkor érthet meg igazán az ember,
ha érti a szöveg nyelvét.” A lexi-
konból pedig megtudható: Bartók
1932-ben vett részt arab zenei
kongresszuson Kairóban. 

Mindezen törekvések persze mit
sem számítottak, mikor alaptalan
vádakkal támadtak Bartókra, meg-
próbálva ellehetetleníteni amúgy
sem rózsás körülmények közepütt
zajló munkavégzését. Hubay Jenő
hovatovább hazaárulással vádolta
meg, amiért egy német lapba fogal-
mazott zenetudományos érteke-
zést a magyar népdalról, megírva
vélekedését: azon hellyel-közzel
román hatások mutatkoznak. A le-
vél-esszé így emlékezik az esetről:
„Ellened védte a magyar népdalt,
melyet tudományosan te fedeztél
fel, és elsőnek te ismertettél külföl-
di lapokban. Kolumbusz ellen véd-
te Amerikát! Teellened, a legna-
gyobb és legnépiesebb magyar mu-
zsikus ellen.” Mi ez, ha nem legfé-
nyesebb bizonyítéka és példája –
tegyük hozzá: azért bizony túl a
műveletlenségen – a kor politikai
diktátumának? Bartók hála isten-
nek azért Bartók volt… A „Bartó-
kok” hála istennek azért mindig
„Bartókok” maradnak…  

Panyi Zita
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Bartók Béla töretlenül tette dolgát a
legkilátástalanabb időkben is

Literátori bölcsesség
„Bizony zenéd nem andalító mámor. / Kérlelhetetlen acélszerkezet.

/ Bús föld alól dübörgő lázadás. / Vad fájdalom, sikoltó fájdalom. / Ki
bántott téged? // A hegedűid vágnak, döfnek kürtjeid. / Karvalykar-
mokkal csapsz a zongorába, / És véresen mint marcangolt madárraj
/ Rebbennek szét a felszakított hangok. / Mit énekelsz?” 

Balázs Béla verselése ez Bartókról – személyéről, sorsáról, muzsi-
kájáról. Jól látjuk, itt már saját művészetéről, a századot új irányba
vezető alkotómunkájáról esik szó. Amit, vegyük észre, hét éven át fél-
retett egy szent cél érdekében: népdalkincsünk feldolgozásának érde-
kében. Bartók megtehette ezt, hiszen fegyelme, zsenije pontosan sú-
gott neki, idejéből mennyi áll rendelkezésére a gyűjtőmunkát, a zene-
szerzést, a tanítást, az életet illetően. A rövid versszakok kétséget
nem hagynak afelől, a művész önnön szerzeményeivel sem járt job-
ban, mint a népzenével. „Az igazi, a paraszti lelkéből lelkedzett mu-
zsika volt a tied, nem sujtásos kaszinócsárdás, nem a cigány bőgőjé-
be ugró, tükröt törő, pezsgő mellett búsuló, híg szentimentalitás: nem
úri magyar, hanem népi magyar muzsika volt még legdifferenciáltabb
atonális megnyilatkozásaiban is.” 

Hogy miféle utat jártak be Bartók friss zeneművei a kortársi meg-
ítélés közegében, milyen történeteket hordanak titkon egyes darabok,
arról jövő heti lapszámunkban olvashatnak.  PZ

Balázs–Bartók barátság

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

UR OLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
Helye: Ergonom Kft. orvosi ren-
delője, Szekszárd, Tartsay u. 10.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
74/419-448/122 mellék,

70/524-43-34
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EGYPERCES KRIMI

Egy szál füves cigi helyett 127 Extasy
Már előzetes letartóztatásban van az a két férfi, akiket kábítószerrel

kapcsolatos bűncselekmények alapos gyanúja miatt fogtak el a napok-
ban a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai. Dr. Réti László alez-
redes, a kapitányság bűnügyi osztályvezetője elmondta, hogy lakossá-
gi bejelentést követően csaptak le a járőrök R. R.-re és M. K.-ra.

Február 15-én délután öt óra körül, amikor a járőrök a Holub József
utcába hajtottak, azt látták, hogy a korábbi büntetőeljárásokból jól is-
mert R. R. meglátva a rendőrautót, egy kisebb csomagot hajít a bokrok
közé. A férfit és a társaságában levő három személyt ellenőrizték, majd
a bokorban rátaláltak a lefóliázott zacskóra, amiben 19 darab – kábító-
szernek minősülő – Extasy tabletta volt. Mind a négyüket előállították.
A kihallgatás során egyikük elmondta, hogy R. R.-től délután telefonon
rendelt egy szál füves cigit, s azt akarta átvenni.

A nyomozás során olyan adatok merültek föl, amelyek alapján a bűn-
ügyesek házkutatást tartottak a Tartsay lakótelep egyik lakásában, ahol
M. K. lakott. Különböző helyekre rejtve összesen 108 Extasyt találtak,
valamint kábítószer kimérésére szolgáló digitális mérleget, de más
egyéb bizonyítékul szolgáló tárgyat is.

Az alezredes kérdésünkre azt is elmondta, hogy a két, már rács mö-
gött levő férfi a kihallgatás során alaposan mellébeszélt. Mindketten
megalapozottan gyanúsíthatók kábítószerrel való visszaéléssel, ami-
nek a kiszabható bűntétele 2-től nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

– hm –

• Nyelvvizsgára (alap- és középfok) és érettségire felkészítõ kurzus
Idõtartam: 30 óra

• Társalgási kurzus a hatékonyabb kommunikáció érdekében
Idõtartam: heti 1×2 óra (csütörtökön 17.30–19 óráig)

További információ, jelentkezés: 06/30/4545086, 06/70/9311899
totheri@freemail.hu (Kovácsné Tóth Erika)
judith.v@freemail.hu (Vörös Judit) 
www.talentschool.atw.hu

Nyelviskola, de másként
Szekszárdon a Babits Mihály Mûvelõdési Házban

• a legújabb hajvágási és festési technikák
• esküvői kontyok
• hajdúsítás, hajhosszabbítás 

(aminél első alkalommal csak a munkadíj 
10%-át kell kifizetni)

• smink és arcfestés
• manikűr, műköröm

Pink Szépségszalon, hogy mindig rózsaszínben lássa a világot!
Vendégeinket folyamatos akciókkal várjuk: 

diákoknak és nyugdíjasoknak 10%,
születés- és névnaposoknak 20% kedvezmény!

Pink Szépségszalon – Szekszárd, Széchenyi út 21. (Széchenyi üzletház 3. emelet, lift van)
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8–18, szombat 8–14 óráig • Tel: 74/411- 074
Schmid Zsuzsanna: 0630/347-1450 • Hajdu Zsolt: 0670/205-4047, 0630/8062-461


