
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Szekszárd–
Lugos–Facsád Baráti Társaság áp-
rilis 12-én jótékonysági estet tar-
tott a Szent István Házban.

Szekszárd bánáti testvérvárosá-
val – ahol a hajdani bunyaszekszár-
di lakosok utódai élnek – 15 éve
történt meg a hivatalos kapcsolat-
felvétel. Lugoson és környékén
szórványban él a magyarság, és vá-

rosunk hosszú évek óta támogatja
a magyar nyelv és kultúra fennma-
radása érdekében tett erőfeszítései-
ket.

XVIII. évfolyam 15. szám 2008. április 20.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Jótékonysági est
a lugosi magyarokért

A J Á N L Ó
e heti számunkból

Zuhogó esõben is folyt
a munka az óvodában

– fittyet hánytak a rossz
idõre

4. oldal

Képek, hangulatok 
a nyitó rendezvényrõl

– Babits-évet ünnepel
Szekszárd

5. oldal

„Néha kölcsönadom
anyunak...”

– ügyes kezû, barátságos
ovisok

6. oldal

Elõkerült Rejtõ
ellopott futára

– új musical a Tücsök
Zenés Színpadtól

8. oldal

Zichy-futófesztivál a
majális durranása
– magyar bajnokok, 

kontra etiópok

12. oldal

Folytatás az 3. oldalon.

AGÓRA lakossági fórum
Ezúton tisztelettel meghívjuk a város polgárait

2008. április 22-én, kedden, 18 órára
a művelődési ház tánctermébe

AZ AGORA-PROGRAM BEMUTATÁSÁRA ÉS 
LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

ahol részletesen bemutatjuk a leendő komplexum
funkcióit, az építészeti terveket. 

A lakosság véleményére szükségünk van. 
Az átalakult funkciójú központ Önöknek, 

Önökért szépül és épül!
Matókné Kapási Júlia igazgató

Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
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A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy 2008. április 21-én 6 órától akciós áron füstölt ké-
szítmények árusítását tartjuk, amíg a készlet tart. Az árusítás helye az
érdekszövetség épületében: Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatt.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 22. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület  

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete

tisztelettel kéri az adózó embertársakat, hogy legyenek szívesek a Tolna
megyében élő vak és gyengénlátó emberek javára felajánlani adójuk 1%-át.
Adószámunk: 18864858-1-17.
Szívesen elfogadjuk az 1 Ft-os és 2 Ft-os pénzérméket is. Sorstársaink min-
den héten szerdán (9–13 óra között) jó minőségű ruhanemű közül válogat-
hatnak irodaházunkban. Üdülésicsekk-igénylésben és telefonos pályázat el-
készítésében segítünk látássérült sorstársainknak.
Felhívjuk sorstársaink figyelmét, hogy megyei egyesületünk pályázatot
hirdet az alábbi két kategóriában:

1. segédeszköz-vásárláshoz támogatás nyújtása
2. tanulmányi támogatás közép- és felsőoktatásban tanuló látássé-

rültek számára.
Részletes pályázati kiírás után érdeklődjenek irodánkban, adatlapot hely-
ben biztosítunk. • Címünk: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4., telefon: 74/512-
355 vagy telefon/fax: 74/512-356
Előre is köszönjük a segítségüket! VGYTME elnöksége

Immár hagyományossá vált, hogy május 1-jén
a SZEKSZÁRD–ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

és a NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET

a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

hívja versenyre a legjobb halfőzőket.
Most is ezt tesszük. Május 1-jén 9 órakor kinyitjuk a kaput, hogy

aki versenyezni kíván, előkészületeit megtehesse,
s finom főztjét szakértő bírálók ítéletének vesse alá.

Szokás szerint most sem kérünk nevezési díjat.
A főzéshez az eszközöket és a főznivalót mindenkinek magának kell hoznia.

Hívjon baráti társaságot is, hogy a főzés közben tanácsukkal
segítsék, s amit főztek, egyék is meg!

Jelentkezni lehet április 24-ig: Horváthné Editnél,
Batthyány u. 14. • Telefon: 313-175, 20/524-6820

1% a Zöldtársnak, nagy lépés a környezetvédelemnek!
Kérjük adója 1%-ával támogassa a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapít-
ványt, hogy Mi támogathassuk Önt és közösen megtisztíthassuk környe-
zetünket.
Az Ön támogatását a következő területen fogjuk felhasználni:
- Illegális hulladéklerakók felmérése és megszüntetése Tolna megyében.
Korábbi és jelenlegi programjainkról tájékozódhat a www.zoldtars.hu
honlapon
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18864810-1-17
A kedvezményezett neve: 

Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának több mint
tízéves „Betegápolásért” Alapítványa köszöni mindazon magánszemé-
lyek és vállalkozások segítségét, akik adományaikkal segítették a szerve-
zet célkitűzéseinek megvalósítását. 
Az alapítvány célja: az ápolás színvonalának emelése, az ápolói tevékeny-
ség megkönnyítése, olyan korszerű, ápolást segítő eszközök vásárlása,
melyek nemcsak a nővérek munkáját könnyítik meg, hanem a betegek
komfortérzetét is javítják.
Az alapítvány a támogatásokból befolyó összeget ápolási eszközök vásár-
lására fordította. Várjuk további szíves adományaikat.
Az alapítvány adószáma: 18857223-1-17
Számlaszáma: 10404601-46016289-00000000 Kereskedelmi és Hitel Bank

A SZEKSZÁRD–ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

és a NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET 

2008. április 27-én, délután 3 órára

B O R V E R S E N Y R E
hívja az érdeklődőket

a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.),
Akik kiváló boraikat a bíráló bizottság ítéletének alá kívánják vetni,
mintánként 2 db 7 dl-es palackkal jutassanak el április 25-én, pén-
teken délután 5 és 7 óra között vagy április 26-án, szombaton 9 és
12 óra között a Szent István Házba.

Dr. Józan-Jilling Mihály Gyurkovics János
a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke a Társaskör világi elnöke

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

VIRÁGPALÁNTA-OSZTÁST SZERVEZ
közterületi, ill. előkerti kiültetésre, valamint épülethom-

lokzat díszítésére
2007. május 6–7-én 8–14 óráig 

a Kisiparos udvarban 25 Ft/db áron.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a virágosítási akcióban résztvevők nevét

és címét a későbbi zsűri bejárások megtekintéséhez rögzítjük.
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda



Erre az estére Pozsár József
lugosi alpolgármester, RMDSZ-
elnök vezetésével érkeztek a ven-
dégek, akiket a helyi Gyöngyvirág
néptánccsoport és az igazfalvi
Angelis 2000 zenekar tagjai is elkí-
sértek, és műsorukkal nagyszerű
hangulatot varázsoltak a közel száz
szekszárdi vendég számára.

Számos szekszárdi cég és ma-
gánszemély járult hozzá kisebb-
nagyobb összegekkel az est bevéte-
leihez. A Gemenc Volán Zrt. – az
önkormányzat közreműködésével
– egy használt, de jó állapotú Ika-
rus autóbuszt adományozott a
lugosi Arató Andor Egyesület ré-
szére. A jármű a környékbeli gye-
rekeknek a lugosi magyar iskolába
történő bejutását teszik lehetővé, s
ezzel folyamatosan biztosítható az
intézmény fennmaradása. Már tíz
évvel ezelőtt is sor került egy ha-
sonló akcióra, de az akkor adomá-
nyozott busz már nem alkalmas
nagyobb utazásokra.

Az esti programokhoz kapcsoló-
dóan a Nők Szekszárdért Közhasz-
nú Egyesület gazdag és látványos
patchwork kiállítást rendezett be a
Szent István Ház folyosóin, s a

tombolasorsolás fődíját is az álta-
luk készített díszes takaró képezte.
A lugosi vendégek által készített
hagyományos bánáti ételek (mics,
töltött káposzta puliszkával) és az

elmaradhatatlan pálinka elfogyasz-
tása után igazi báli hangulat kere-
kedett, melyet követően a lugosi
vendégek még az éjszaka folyamán
hazautaztak az adományként ka-
pott autóbusszal. A jótékonysági
est teljes bevétele a lugosi magyar-
ság és az RMDSZ ez évi programja-
it gazdagítja.

Városunk és a lugosi magyar
szervezetek köszönetüket fejezik
ki azon cégek, szervezetek és ma-
gánszemélyek részére, akik önzet-
len támogatásukkal és adománya-
ikkal segítették a jótékonysági est
létrejöttét, és újabb élményekkel
gazdagították Szekszárd és Lugos
baráti kapcsolatait.

* * *

Ezzel a jótékonysági program-
mal nem értek véget az önkor-
mányzat által szervezett baráti es-
tek, melyek közelebb hozhatják és
bővíthetik a testvérvárosi kapcsola-
tainkat. Októberben belga partner-
városunkkal, Waregemmel közö-
sen szervezünk egy bemutatkozó-
jótékonysági estet Szekszárdon,
melyre ezúton is sok szeretettel
várjuk városunk lakosságát!  

B. A.

2008. ÁPRILIS 20. 3333H É T R Ő L  H É T R E
Jótékonysági est a lugosi magyarokért

Folytatás az 1. oldalról.

Horváth István szekszárd első embere adta át az autóbuszt Pozsár József
lugosi alpolgármesternek

TERVEZETT NAPIREND
1. Szekszárdi Önkormányzat ….2008.(…) ren-

delete a 2007. évi költségvetés végrehajtásá-
ról (tervezet). 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a helyi építészeti értékek védelméről
szóló 19/1996. (VI. 5.) KGY. rendelet módo-
sításáról. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

3. Javaslat az iparosított technológiával épült la-
kóépületek energiatakarékosságot célzó
2009. évi felújításának támogatására. 
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

4. Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(…) ren-
delete az iparosított technológiával épült lakó-
épületek energiatakarékosságot célzó felújí-
tásának támogatásáról szóló 7/2002. (IV.
29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet).
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város tö-
megközlekedésének racionalizálására. 
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

6. Javaslat feladat-ellátási, intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési terv (önkormányza-
ti intézkedési terv) felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

7. Javaslat Szekszárd Város Közoktatási Minő-
ségirányítási Programjának módosítására.
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

8. Törvényességi észrevétel a közgyűlés műkö-
désére, mulasztására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

9. Javaslat aljegyző megválasztására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város kultu-
rális stratégiájának jóváhagyására. 
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

11. Szekszárd és környéke közös helyi hulladék-
gazdálkodási terve végrehajtásának beszá-
molója és felülvizsgálata. 
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2008. évi közbeszerzési tervé-
nek módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

13. Javaslat 01006/1 hrsz-ú ingatlan térítésmen-
tes önkormányzati tulajdonba vételére infrast-
ruktúra fejlesztés céljára. Előterjesztő: Dr.
Göttlinger István irodavezető

14. Javaslat a II. Világháborús Emlékmű névsor-
tábláinak pótlására. Előterjesztő: Dr. Göttlin-
ger István irodavezető

15. Javaslat a Babits Év (125. évforduló) rendez-
vényeinek támogatására. 
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

16. Javaslat a városi honlap fejlesztésének támo-
gatására. 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodaveze-
tő

17. Külföldi meghívások. Előterjesztő: Dr. Gött-
linger István irodavezető

18. Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapel-
látási és Szakosított Ellátási Társulás” műkö-
désének 2007. évi tapasztalatairól.
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési hatá-
rozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
2007–2008. évi cselekvési ütemtervének
helyzetéről 

21. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS: 
22. Javaslat megyei díjak adományozására. Elő-

terjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető
23. Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyek-

ben benyújtott fellebbezések elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

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

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2008. április 24-én (csütörtökön) 14 órakor

TARTJA SOROS ÜLÉSÉT 
a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében

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

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

Részvételi díj: 250 Ft/fő. (Borkóstoló a Borkútnál 250 Ft/dl)

Találkozás minden szombaton 14 órakor a Szekszárdi Turisztikai Kft.,
Szekszárd, Béla király tér 7. (buszmegállóval szemben)

Szekszárd–Waregem Baráti
Társaság alakul városunkban

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



2008. ÁPRILIS 20.4444 H É T R Ő L  H É T R E

A bor lovagjaivá váltak
A belvárosi római katolikus templomban tartott ünnepségen Kirsch Já-

nos diakónus celebrált szentmisét, majd megáldotta a borlovagrend új
tagjait. Lantos József, Major László, Papp Endre, Pichler József, és Hor-
váth István, Szekszárd polgármestere Pammer István, a borlovagrend Ma-
gyarországi Konzulátusának prokonzulja előtt tett esküt, s vette át a tag-
sághoz járó lovagi címert és nyakkendőt.

Az Európai Borlovagrend – amely első alkalommal tartott rendezvényt
a tolnai megyeszékhelyen – a többi hazai borlovagrenddel együttműköd-
ve segíti a borral kapcsolatos kutatásokat, őrzi a borkultúrát keresztény
értékeket.

Szombat. Zuhogó eső. Az utakon
csaknem hömpölygő víz. Talán
ősz óta nem volt ekkora esőzés
Szekszárdon. A 160 lakásos kör-
nyékén minden kihalt, sehol egy
lélek. 

Az épület mögött, az alácsurgó
csendben tompa, majd fokozatosan
erősödő zajra figyelek fel. Egyre vi-
lágosabbá válik, hogy a berregő, za-
katoló zörejek a Kölcsey óvodából,

pontosabban annak udvaráról ér-
keznek.

A hangok forrásához érve elámu-
lok: a kisdedóvó udvarán a zivatar-
ban mintegy húsz ember különbö-
ző, földmunkákra alkalmas kisgé-
pekkel egyengeti a talajt, lapátolja a
homokozót, rendezi a szabadtéri já-
tékok körüli terepet, vagy virágföl-
det cipel. 

Kíváncsiságomra, hogy mi az oka

annak, hogy másfél tucat szülő és
munkás szakadó esőben, Fellini-fil-
meket idéző abszurditással lapátol-
ja a földet, meg a homokot, csupán
részben kapok választ. Földet már
tavaly nyáron hozattak a területre, s
a járólapokat is rendbe rakták. Idő-
közben ajánlat érkezett a tavaly vá-
rosunkban letelepedett OBI barkác-
sáruház részéről, amely százezer
forint értékben fűmaggal, virágföld-
del, speciális fűmagkeverékkel és
műtrágyával támogatta a munkál-
kodást. Homokot is kaptak, azt a já-
tékok alá szórják.

Az udvar másik végében egy ta-
lajegyengető gépen ülve dolgozik
egy szülő. A szekszárdi Rotary Club
tagját, a holland kapcsolatokért fe-
lelős Evertse Marinust percnyi szü-
netében sikerült kifaggatnom az
eseményről. A munka az előző év-
ben a Hahot Kft. homok- és termő-
föld felajánlásával indult, mely cég
tulajdonosának kislánya szintén a
Kölcsey óvodába jár. Ugyancsak e
társaság gépeivel végzik a szülők a
nehéz munkát. Megtudtuk, hogy a
beruházás talajrekonstrukcióval,
feltöltéssel kezdődött, mert sok he-
lyen gödrök és tócsák tarkították a
telket. Marinus úr egyébként a
JAKO Fémárugyár Kft. termelésve-
zetője is egyben, amely cég szintén
gépekkel, és az üzemanyaggal tá-
mogatták a munkát. 

Gyimóthy Levente

Fittyet hánytak a rossz időre
Zuhogó esőben is folyt a munka a Kölcsey óvodában

A szakadó esőben is folyt a munka Kölcsey óvoda udvarán

H Í R S Á V
ARANYOS BOROK
Idén 172 borral neveztek a gazdák
a szekszárdi borvidéki borverseny-
re, ötvennel kevesebben, mint ta-
valy. A visszafogott érdeklődésnek
az is oka lehetett, hogy most elő-
ször a nevezési díj palackos bornál
5000, hordósnál 3000 forint volt.
Az összes bormintából 124 tartozott
az utóbbi kategóriába. A hordós bo-
rok közül 3 nagy arany, 28 arany és
52 ezüst, míg a palackos kategóriá-
ban 1 nagy arany, 5 arany és 32
ezüstérmet ítélt meg a neves szak-
emberekből, borászokból álló zsűri.
Az öt bírálóbizottság egyikében dr.
Urbán András, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának elnöke pon-
tozta a borokat. A verseny ünnepé-
lyes eredményhirdetését április 24-
én, Szent György napján 16 órakor
a Művészetek Házában tartják.

SZÖKŐKUTAK, 
CSOBOGÓK
Karbantartják, felújítják a szekszárdi
szökőkutakat, csobogókat a Szek-
szárdi Víz- és Csatornamű Kft. szak-
emberei. Az önkormányzat cége ja-
nuár elsejétől vette át a Prométhe-
usz-park, a Liszt, a Találka és a
Garay téri szökőkutak, valamint a
csobogó üzemeltetését. 
Bodrogi Gábor osztályvezető el-
mondta, április közepétől valamennyi
működni fog.
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Babits Mihály születésének 125.
esztendőjében emlékévvel ün-
nepli nagy költőjét a tolnai me-
gyeszékhely Esztergommal és
Pécs városával karöltve, az élet-
rajzi elemek függvényében közö-
sen gondolkozva, szervezve. A
Babits-év nyitó rendezvényére a
Költészet Napján, április 11-én
délután került sor a Művészetek
Házában.

Együtt emlékeztünk, a város
szinte minden intézménye képvi-
seltette magát a szép számmal ösz-
szegyűlt irodalombarátok és iroda-
lomművelők mellett – iskolák,
könyvtárak, megyei és városi veze-
tés lélegzett együtt a diákokkal, ér-
deklődőkkel. A meghívottakat
Gacsályi József költő köszöntötte
ünnepi beszédével, melynek mot-
tója természetesen Babits-idézet
volt: „Nem szánom én az ostobát, /
kinek üres a mennyek boltja: / ki
méltó látni a csodát / az a csodát
magában hordja.”

Kettős örömmel ajándékozott
hát a nap, lévén József Attila szüle-
tésének is évfordulója. A két költő-
óriás, ki hosszú évekre meghatá-
rozta a magyar líra útját, kortársa
volt egymásnak. Márai Sándor így
emlékezett róluk Naplójában:
„Minden éjjel versek. Tegnap Ba-
bits. Mégis ő volt ebben a század-
ban a költő. Minden versében
ugyanaz a lüktetés, érzéki, meny-
nyei áram. József Attilában volt
ilyen lüktetés, kirobbant és kilob-
bant.” Noha karakterük keményen
húzott válaszvonalat kettejük mű-
vészete közé, mégis összekapcsol-
ta őket az általuk életre hívott poé-
tai világ finom minősége. Babits és
József Attila optikáján keresztül
közelíteni és ünnepelni a magyar
költészetet – fejedelmi. Nem csu-
pán a tisztultság, a befoga-
dás kegyelmiségében része-
sít minket, nemzeti öntudat-
tal fonja eggyé átélőit.
Gacsályi így fogalmaz: „Ne-
künk, magyaroknak a költé-
szet a nemzeti emlékezetet je-
lenti. Az első leírt szövegek
szellemükben is ott hordják a
teremtő ősleheletét, hisz a
Halotti beszéd és az Óma-
gyar Mária-siralom religió-
zus alkotások, a hitbéli meg-
nyilatkozások felülmúlhatat-
lan csodái. Aztán minden tu-
datgyarapodásra megjött a
költészetnek az adott kort be-
teljesítő válasza.”

Az ünnepi beszéd talán
legemlékezetesebb pontja
mégis a következő volt: „Ké-
rem azokat, akik felelősnek
látszanak egy szebb etikájú
Magyarország megformálá-

sában, ne engedjék elszállni a tisz-
ta hangokat! Ne hagyják győzedel-
meskedni azokat a globális kultúr-
zajokat, amelyek belerontanak
egész életünkbe!” Egy tű csendülé-
se a márványlapokon, az is hallat-
szott volna, mikor e sorok elhang-
zottak.

Babits-esték

Amiként költemény és dallam
egykoron együtt pulzált, úgy per-
dültek elénk múltat, vígságot és ha-
zatérést idéző hangulatok, lelkün-
ket átfodrozó-bizsergető érzések,
szekszárdi képek és közös emlékek
Németh Judit, Tóbiás Györgyi, Kis
Pál István, a Komjáth(y)iak, Kovács
Gábor és Orbán György zenés-iro-
dalmi előadásának köszönhetően.
Egy pohár szekszárdi vörösbor,
omlós pogácsa, gyertya és figyel-
mes kiszolgálás tette a délutánt,
kora estét még szebbé, mialatt
künn a lila kékbe feketéllt, s meg-
hitt lámpa gyúlt korán... 

A Babits-esték „Édes az otthon”
címet viselő nyitó rendezvény saj-
tótájékoztató keretében adta hírül
a megjelenteknek, mivel várja az
emlékév a továbbiakban résztvevő-
it. Az országos eseményekről Fusz
György, a PTE Illyés Gyula Főisko-
lai Kar főigazgatója, a Babits Mun-
kabizottság elnöke beszélt.

Íme, ízelítőül néhány program:
Költők és korok címmel tartanak
Nemzetközi Babits Konferenciát
május 22-én és 24-én Szekszárdon,
a főiskolai karon, május 23-án pe-
dig Pécsett. 

Május végén a budapesti Petőfi
Irodalmi Múzeumban a Minden
Szekszárdiak Találkozójának ré-
szeként „Babits és a szekszárdiak”
címmel irodalmi összeállítás várha-

tó, s egy füzet megjelentetése,
amely kiadványban élettörténet,
vallomásos írások és képek szere-
pelnek majd. 

A Babits-esték második része a
Múzeumok Éjszakáján várja az ér-
deklődőket június 21-én Szekszár-
don, a Vármegyeháza udvarán, ezt
követi a kiemelt eseményként szá-
mon tartott, szeptember 18-án útra
kelő Babits-hajó. Esztergomból Bu-
dapest és a Duna menti városok
érintésével indul hajó, melyen uta-
zás közben, illetve a megállóhelye-
ken irodalmi, zenei programok vár-
ják az emlékezőket. Az érkezés a
Szekszárdi Szüreti Fesztivál idejére
várható. S ami végül, de nem utol-
sósorban a szekszárdiak szívének
különösen kedves, az a költő felújí-
tott szülőházának átadása, és az
Esztergom–Szekszárd közös Ba-
bits-emléknap megrendezése – no-
vember végén. 

Búcsúzóul álljanak itt Babits so-
rai, intelme alkotóhoz és hazafihoz
egyformán: „Mégis lelkem, szeres-
sed hazámat! / Nem neked való az
ür hidegje! / Itt a glóbus, a meleg
szigetke / s lélekágya szent Európá-
nak. / Soha el nem hagyhatod ha-
zámat; / útjaidat akármerre boly-
god, / egy országot hordozol ma-
gaddal, / veled jön egy makacs íz,
egy halk dal / viszed, mint a kárho-
zott a poklot; / de halálig, mint ki
bűn között él, / várja híven az Éden
sugáros / türelme: úgy vár reád a
város / és a kis ház, melyben meg-
születtél.” Panyi Zita

„Kit elhagytam:
szülőhelyem”

Aligha lehetne tömörebben és
magára a költőre terhelőbben meg-
fogalmazni a Babits és szülővárosa

között volt viszonyt, mint azt a
„Szekszárd, 1915 nyarán” című ver-
sében teszi. Elhagyta, valóban szü-
lőhelyét; bár ez nem saját elhatáro-
zása volt. Apjának 1898-ban bekö-
vetkezett halálát követően került
csak vissza Szekszárdra, ahol
nagyanyja, Rácz Innocentia szőlője
jövedelméből tartotta el a családot
– miként arról a költészet-napi elő-
adásán Heilmann József középis-
kolai tanár is beszélt. A présházhoz
Babitsot sok olvasmány és később
ott született írások is kötötték.

Ettől eltekintve Babitsot egyre
ritkuló látogatásai, azok során pe-
dig mindössze két nyilvános sze-
replés (egy ’11-ből, egy pedig ’30-
ból) köti a megyeszékhelyhez – va-
lamint családjának múltja: dédapja
Tolna vármegye főorvosa, nagyapja
pedig főpénztárosa volt, apja tör-
vényszéki bíróként dolgozott Szek-
szárdon, utóbb a fővárosban, majd
haláláig Pécsett. Verseiben (legis-
mertebb ezek közül a már idézett
költemény) és prózájában azonban
többször is megemlékezik váro-
sunkról, és az őt ahhoz kötő emlé-
kekről: ilyen a nagyanyjáról mintá-
zott Cenci néni a Halálfiaiban.

Heilmann kiemelte: Szek-
szárd sokáig elhanyagolta
nagy költője emlékét; mára
azonban mindez megválto-
zott. Babitsot – összefoglalva
az előadó mondandóját –
időben bár nem túl sok –,
szellemiekben és lelkiekben
jóval több köti városunkhoz. 

E sorok írója érvényesnek
érzi továbbá a Mihály László
Ákos névre keresztelt majda-
ni nagy költőre nézvést, ki-
nek Olga húga gyermekkorá-
ban, a másik, Angyal, pedig
fiatalasszonyként halt meg,
a hosszú életet megélt öcs,
István leveleiből megjelente-
tett kötetének a költőtől vett
címét: úgy tűnik, Babits és
Szekszárd vonatkozásában
„Áll az idő és máll a tér”. Ide-
je változtatnunk ezen!

Kosztolányi

Babits-évet ünnepel Szekszárd
Képek, hangulatok, tervek a nyitó rendezvényről
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Komolyan mondom, valósággal
elképesztettek a Honvéd utcai –
vegyes csoportos – óvodások, hi-
szen többségük igen ügyes és
konstruktív. Óvónőik kíséretében
vendégségbe érkeztek a megyei
múzeumba, ahol először meg-
nézték „A régész, a bogarász és a
pápua” című új kiállítást, majd a
pince „alkotóműhellyé” válto-
zott...

Gyöngyöket, kagylókat, csigahá-
zakat tartalmazó dobozkák kerül-
tek az asztalokra, és Andrásné
Marton Zsuzsanna múzeum-peda-
gógus vezetésével elkezdődhetett
az ékszerkészítés. A gyerekek nem
sokat teketóriáztak: kézbe fogták a
damilt, s elkezdték a felfűzést. Tet-
ték ezt oly módon, mintha precíz
terveket rajzoltak volna nekik, ho-
lott ki-ki maga választotta ki a fűz-
nivalót – színben és formában egy-
aránt. Munka közben zavartalanul
válaszoltak kérdéseimre, majd ma-
guk is vetettek föl témákat, sőt egy-
két ovis figyelme arra is kiterjedt,
hol van a „kamera”, hiszen ha az
van, akkor „vetetkezés” is van.

Verebi Zsuzsi édesanyjának ké-
szítette az ékszert. Schwemmer
Marci sokkal bőbeszédűbbnek bi-

zonyult: elmondta, hogy már ko-
rábban is látta a kiállítást. Apával
és anyával nézték meg a „gyönyörű
gyémántokat”, vagyis az ékszere-
ket. Beszéd közben úgy járt a keze,
mint a motolla, s csak úgy ontotta
az információkat.

– Benzint szállító kamionos le-
szek... Nagyon szeretem a tartályos
kamionokat. De ha megállok, ilyen
gyöngyöket fűzök – mondta. – Én

meg szalámis leszek a boltban –
kapcsolódott a beszélgetésbe Hor-
váth Eszter, aki a helyes gyöngy-
sort a „tesójának” szánta.

Az alig öt esztendős Vörös Tibor
ízléses gyöngysora percek alatt leg-
alább húsz centi hosszúra nőtt. Ép-
pen csak bepillantott a dobozkák-
ba, amíg le nem ellenőrizte a követ-
kező színt, ám a formákat bizton-
sággal érezte újbegyével.

– Szobrokat fogok csinálni – né-
zett rám, s azt is mondta, hogy
„művésziskolában” akar majd ta-
nulni. Ezen csöppet sem lepődtem
meg, mert már most látszik a tehet-
sége.

Bő fél óra elteltével a szöszi Ka-
rip Kornél – már nyakában a
gyönggyel – lépett elém, s közölte,
hogy még a fürdéskor se fogja le-
venni, majd megkérdezte, „te miért
nem fűzöl magadnak?” A választ
nem várhatta meg, mert egyik társa
kézen fogta, mondván, induljanak
a tárolók felé, ahol „koponyák is
vannak”. Kenéz Kata is megtartotta
saját kis bemutatóját: nyakláncán
ritmikusan váltakoztak a kisebb és
a nagyobb csigaházak, amiket ap-
rócska, zöld gyöngyszemmel vá-
lasztott el egymástól.

Bencze Krisztina saját magának
fűzött, de mint mondta: „Egyszer-
kétszer kölcsönadom anyunak, ha
akarja” – s nőcis mozdulatokkal
libbent tovább. Aztán hirtelen
megállt, mert az egyik kislány
gyöngysora leszaladt, s az apró
kagylók a földön kötöttek ki, amit a
csöppség pityergésre álló szájjal
panaszolt óvónénijének, Vas Ist-
vánnénak. 

A felnőtt megnyugtató szavaira
többen szedegetni kezdték a dara-
bokat, s arra az ígéretre, hogy majd
az oviban ismét felfűzik, a kislány
is megnyugodott. 

V.H.M.

„Néha kölcsönadom az anyunak...”
Ügyes kezű ékszerkészítők, barátságos ovisok 

Ügyeink intézése történhet a
könyvtárban is, de nem úgy, mint
egy hivatalban. Sokan talán nem is
gondolják, hogy mennyi időt spó-
rolhatnak azzal, hogy ügyes-bajos
dolgaik megoldását a könyvtáro-
sokra bízzák, legyen az adóbevallás
elektronikus beadása, időpontfog-
lalás az okmányirodában, jogsza-
bályok, rendeletek lekérdezése, au-
tóval, útlevéllel, erkölcsi bizonyít-
vánnyal, pályázatokkal, ösztöndí-
jakkal kapcsolatos tennivalók gé-
pen való elindítása, űrlapok letölté-
se, foglalkoztatási információs, e-
Magyarország és EU-s pontok napi
használata és még sorolhatnánk. 

Hét éve egy holland cég, a
Biblioservice Gelderland felmérést
végzett Magyarországon, amely azt
mutatta ki, hogy az emberek még
mindig főleg azért járnak könyvtár-
ba, hogy tanuljanak, szórakozza-
nak, kielégítsék személyes érdeklő-
déseiket, foglalkozzanak hobbijaik-
kal. Tehát nem azért, mert „kell”,
hanem azért, mert „jó”. 

Amikor az internet elindult világ-
hódító útjára, sokan megkongatták

a vészharangot a könyvtárak fölött.
Pedig könnyen belátható, hogy egy
jól szervezett könyvtár szolgáltatási
rendszerével összehasonlítva mi-
lyen hatalmas, strukturálatlan in-
formációhalmaz az internet. 

Aki a város dolgozószobájának
tekinti a könyvtárat, úgy használ-
hatja, mintha saját íróasztalánál ül-
ne. A tanulásra, olvasmányélmény-
re vágyók kihasználhatják hagyo-
mányok kínálatát: szakszerű, sze-
mélyes hangú tájékoztatással kiköl-
csönözhetik a kívánt dokumentu-
mot, vagy éppen könyvtárközi köl-
csönzés útján jutnak ritkaságok-
hoz, ha kell, külföldről is. A CD-t,
DVD-t kedvelők is különleges gyűj-
teményből válogathatnak 

Néhány éve az Egyesült Államok-
ban készítettek egy telefonos felmé-
rést. Kiderült, hogy az internet
használók 75%-a jár rendszeresen
könyvtárba, míg a könyvtárba já-
róknak 60%-a használja a világhálót
is. Az interneteseknek csak 2,5%-a
feltételezte, hogy a jövőben felhagy
a könyvtárhasználattal. A világhá-
lót legtöbben ott is munkakeresés-

re, magazinolvasásra, személyes
projektekről szóló információk
gyűjtésére használják. S a könyvtá-
rat azért szeretik jobban, mert kön-
nyebb használni, olcsóbb, doku-
mentumai papíralapúak, így köny-
nyebb őket olvasni, pontosabb in-
formációkat kaphatnak és a könyv-
tárosok segítőkészek. 

A világháló viszont a következő
10 szempont alapján kapott jobb
minősítést a könyvtárnál: köny-
nyebb hozzájutni az információk-
hoz, könnyebb elérni, gyorsabb,
nagyobb a választék, könnyebb
benne keresni, naprakészek az in-
formációk, ezek alapján azonnal le-
het cselekedni, szórakoztatóbb,
jobban lehet böngészni, ha nem
tudjuk pontosan, hogy mit kere-
sünk, és nem zavarnak mások. A
könyvtár és az internet együttes
használata adja a legjobb kombiná-
ciót.

Stratégia 2013-ig
A könyvtárak „Portál programja”

valóssá teszi azt a lehetőséget, hogy
nyitvatartási időn túl és falakon kí-
vül, fizikai távolságot legyőzve is
hozzáférhessenek az olvasók a
könyvtárak szolgáltatásaihoz és
gyűjteményeihez. Ez az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár törekvése is. A
honlapon (www.igyuk.hu) 24 órá-
ban online megtekinthető a gyűjte-
mény katalógusa. De nem csak azt

lehet megtudni, hogy megvan-e egy
keresett könyv, film, CD a könyvtár-
ban, hanem annak pillanatnyi stá-
tuszát is: kölcsönözhető-e az adott
pillanatban. 

Hamarosan a honlapon lehet
majd előjegyeztetni könyvet, köl-
csönzési határidőt meghosszabbí-
tani, s a könyvtár bekapcsolódik
abba a digitalizálási programba,
amely lehetővé teszi, hogy a helyis-
mereti-helytörténeti gyűjtemé-
nyünk anyaga olvashatóvá váljon
az interneten.

Évtizedek óta arról olvasunk,
hogy szűkös a Széchenyi utcai épü-
let, kereteit régen kinőtte, ennek el-
lenére az intézményben folyó mun-
ka korszerű, a könyvtárügy és az
információs kor legújabb kihívásai-
val lépést tart. Többek között az
élethosszig tartó tanulás színtere is,
ezért a könyvtár alkalmi ismeretter-
jesztő programjai mellett internet-
tanfolyamokat is tart, s ezekre igen
nagy a városban az érdeklődés.
Klasszikus alaptevékenységei: az
író-olvasó találkozók, felolvasások,
gyermekfoglalkozások, vetélkedők,
szabadidős táborok, képzőművé-
szeti kiállítások, a kisebbségek és a
segítséggel élőkkel való törődés al-
kalmai folyamatosak, népszerűek. 

A megyei könyvtár természetes
módon él tovább a város, annak la-
kói, a megye, a régió, az ország kul-
turális és köznapi életében. 

Németh–Udud

Andrásné Marton Zsuzsanna vezetésével zajlott a foglalkozás

KÖNYVTÁR 2008

Nem azért, mert „kell”, 
hanem azért, mert „jó”
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A Léleképítő-előadássorozat ápri-
lisi estjén dr. Freund Tamás agy-
kutató volt városunk és dr. Tóth
Csaba Attila vendége. A profesz-
szor korunk két alapvető gondjá-
ról: az önzésről és az elmagányo-
sodásról beszélt.

Freund Tamás szerint mindenki
tapasztalja a címadó problémákat:
ő mint biológus, a saját területén
keresi a választ. Ehhez alapul veszi
az evolúciót, mely több millió éves
múltjával precizitást ígér. Az elő-
adó számos izgalmas és érdekfeszí-
tő példát hozott mondanivalója alá-
támasztására a rákok világától a
nyírfaaraszoló lepkékén át egészen
a vérszívó denevérekig. Mondan-
dóját három részre osztotta.

A ma nyomás alatt lévő emberi
agynak – mondta első témáját bon-
colgatva dr. Freund – alkalmazkod-
nia kell a környezet változásaihoz.
Erre kényszeríti az információrob-
banás – válaszképpen pedig a kor-
látozás, az alkohol és a drog egy-
aránt felmerül. Utóbbiak persze
nem követendők; különben pedig

nincs mindenki számára követen-
dő és alkalmas módszer, mutatott
rá az előadó.

A leépítő evolúció és az elmagá-
nyosodás témáját felhozva Freund
rámutatott: a dél-amerikai soroza-
tok „tablettázott való élete”, a
plaza-cicák és kigyúrt barátaik sze-
xuális étvágya nem feltétlenül a he-
lyes irányba vezet. Az elmagányo-
sodott ember az ideális fogyasztó,
hívta fel a figyelmet az agykutató,
példaként említve a globalizáció bi-
zonyos formáit.

Végül a tér és az idő problemati-
kájáról beszélt az előadó, torzszü-
löttként megnevezve a rendszer-
ben a vallási szektákat, a terroriz-
must és az elmagányosodást, az
önzést is. Három megoldási módot
említett: belső világunk (azaz vo-
natkoztatási rendszerünk) megvál-
toztatását; a még alacsonyrendű lé-
nyekre is jellemző példaadást; ille-
tőleg környezetünk alakítását, ami-
re tudatunk révén vagyunk képe-
sek. A legfontosabb szerep pedig a
kis közösségeké, jelentette ki. Övék
a jövő kulcsa.

A következő alkalmak május 19-
én és június 2-án kerülnek megren-
dezésre: előbbi a „Magyar piéta”
színházi előadás, utóbbi előrelát-
hatólag Cseh Tamás előadásának
dátuma. KoP

Az ember nem pusztán ösztönlény
Dr. Freund Tamás agykutató az önzésről és az elmagányosodásról

FREUND TAMÁS
Született 
1959-ben Zircen.
Biológus:
1983, ELTE
Munkásság:
1990-ig 
SOTE-ösztöndíj,

1990-től MTA kutatóintézeti osz-
tályvezető, 2002-től igazgató. 
Vendégkutató az Oxfordi Egyete-
men. 2004-ben az Európai Idegtu-
dományi Társaságok Szövetségé-
nek elnöke lett.
Kutatási terület: az agykéreg mű-
ködése (bizonyos betegségek neu-
rológiai problémái)
Díjak: Bolyai-díj: 2000 

Széchenyi-díj: 2005 
Az év ismeretterjesztő
tudósa: 2007

„A terepgyakorlat helye és szer-
vezésének kérdései a felsőfokú
szociális képzésben” témában ren-
dezett országos konferenciát a kö-
zelmúltban a Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula Főiskolai Karának
Szociális Munka és Szociálpolitikai
Intézete, valamint a Magyaror-
szági Szociális Szakemberek
Képzéséért Egyesület (Iskolaszö-
vetség).

A rangos rendezvényt Fusz
György főigazgató nyitotta meg,
a két napos konferencia moderá-
tora dr. Nagy Janka Teodóra főis-
kolai tanár, a rendező intézet
igazgatója volt. Forgó Györgyné
(képünkön), a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium szociálpoli-
tikai szakállamtitkára bevezető-
jében leszögezte, hogy „a szociá-
lismunkás képzés fellegvárában
vagyunk”.

Azon kívül, hogy e szavak jól
esnek a lokálpatriótáknak, ténye-
ken alapulnak. Kocsis Erzsébet
főiskolai docens, vezető koordi-
nátor, a konferencia egyik főszer-
vezője kifejtette, hogy hazánk-
ban elsőként, 1989-ben Szekszárd
indított szociálismunkás képzést.
Azóta mintegy ezerkétszázan kap-
tak ilyen diplomát az intézmény-
ben. Megemlítette, hogy ma már
városunkban és Székesfehérváron

is létező forma a levelező képzés.
Sajnálatos ugyanakkor – fűzte hoz-
zá –, hogy nem képes mindenki el-
helyezkedni a szakmájában, ami
betudható annak is, hogy a törvé-
nyek, rendelkezések előírásait nem
tartják be mindenütt.

Az országos konferenciával kap-
csolatban Kocsis Erzsébet kifejtet-
te, hogy e hagyományozódó formát
két éve indították el, s a konferen-
ciákat mindig más intézmény ren-
dezi. Elméleti és gyakorlati okta-

tók, illetve szakmai szervezetek
egyaránt képviseltetik magukat.
Szekszárdon 12 képzőhely és több
terepintézmény képviselője vett
részt a kétnapos, igen színvonalas,
tapasztalatcsere jellegű rendezvé-
nyen.

TAPASZTALAT
ALAPÚ OKTATÁS

Előadásában Forgó Györgyné rá-
mutatott, hogy e képzés az évek so-
rán alapvető változásokon ment át.
Folyamatosan alakult az igények
tükrében, vagyis az intézmények
fontos szempontként kezelik a ta-
pasztalatalapú oktatást. Hozzátet-
te: a szakemberekre egyre több he-
lyen van szükség, hiszen a szociá-
lis ellátórendszer egyre nagyobb fi-
gyelmet kap. Éppen ezért nekik
naprakész ismeretekkel kell ren-
delkezniük. Jelenleg a legfonto-
sabb teendő az alapszolgáltatások
erősítése, és olyan intézkedések al-
kalmazása, amelyek során megte-
remtődnek a szociális hozzáférés
egyenlő esélyei.

A konferencia plenáris ülését kö-
vetően szekcióülésekre került sor a
terepgyakorlatokról, illetve terep-
oktatásról, de górcső alá vették a
minőségbiztosítást, az új kihíváso-
kat és a finanszírozást is. – hm –

A szociálismunkás képzés fellegvára
A szakembereknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük

ZENESAROK
Április 16-án a Liszt Ferenc Mű-

vészeti Iskolában rendezték meg a
megyei zongoraversenyt, melyre a
megye majd’ összes zeneiskolájá-
ból érkeztek növendékek. Kilenc
korcsoportban versengtek a zongo-
risták, akiket neves zsűri bírált a
hosszúra nyúlt nap végén. Ku-
nosné Dankó Ilona és Eckhardt Gá-
bor zongoraművészek igen sok dí-
jat adtak ki, most álljon itt a szek-
szárdi gyermekek eredményeinek
listája:

I. korcsoport: Kedves Emerencia
és Sziegl Eszter 2. díj, Andódi Anna
3. díj, Radnóti Réka különdíj. II.
korcsoport: Dránovits Anna és Fü-
löp Áron 2. díj, Magyar Balázs és
Szilvácsku Zsófia 3. díj, Sikabonyi
Kitti dicséret. III. korcsoport: Ba-
logh Fanni 1. díj, Pató Lili és Sán-
dor Dániel 2. díj. IV. korcsoport:
Árvay Boglárka és Kacz Dániel 3.
díj, Magyar Nikolett dicséret. V.
korcsoport: Kedves András 2. díj.
VI. korcsoport: Erős Ditta Rebeka
1. díj. VII. korcsoport: Mohás Dóra
1., Müller Klaudia és Auth Adrienn
2. díj, Vén Orsolya dicséret. IX. kor-
csoport: Lozsányi Soma 1. díj. Fel-
készítő tanárok: Dobai Tamásné,
Erősné Máté Éva, Főglein Klára,
Lozsányi Tamás, Sztehló Imréné,
Thész Lászlóné. Felkészítő tanári
díjat kaptak: Főglein Klára és
Erősné Máté Éva. 

Mindnyájuknak szívből gratulá-
lunk!

* * * * *

A SZEKSZÁRDI LISZT FERENC
TÁRSASÁG április 23-án, szerdán,
17.30 órakor tartja következő klub-
estjét a Liszt Ferenc Művészeti Is-
kola nagytermében.

Az est előadója Eckhardt Mária
zenetörténész, a budapesti Liszt
Ferenc Emlékmúzeum igazgatója.
Előadásának címe: A bölcsőtől a sí-
rig. A belépés ingyenes, minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-
ADOMÁNYOZÁST

TART
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy.

u. 1. szám alatt

Ideje: 2008. április 21. (hétfő)
9–10 óráig.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége tagjait, vala-
mint a nagycsaládosokat és min-
den rászorulót.
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A XX. század eleji Magyarorszá-
gon még nem volt divat abszurd,
groteszk műveket írni. Korábban
csupán Arany, Petőfi, és Csokonai
próbált élni a szatíra lehetőségei-
vel, sajátos hazai ízekkel fűsze-
rezve. A stílus a XX. század hú-
szas–harmincas éveiben aztán
végre egy igazi, sajátos magyar
abszurd humor jön létre, a „Rej-
tői”.

P. Howard, alias Rejtő Jenő mes-
teri mondatfűzései, könnyed, még-
is egyedinek ható stílusa az alkotót
irodalmunk egyik egyedülálló je-
lenségévé emeli. Formavilágában,
a már-már tündérmesés közegben

játszódó ponyvajeleneteiben több
mindenre derülhet fény az olvasó
számára: egyrészt arra, hogy az al-
világ kétes figurái egytől egyig úri-
emberek, másrészt, hogy a koldus
valójában álruhás koronaherceg.
Egyvalami viszont mindig állandó-
nak hat: szerelmesei többnyire
egymásra találnak. Mondom több-
nyire...

Az, hogy így történt-e ez most is,
április első szombatján a Babits
művelődési ház színpadán, azt ta-
lán legjobb lenne „Az ellopott fu-
tár” című Rejtő-opusz színpadi vál-
tozatának létrehívójától, Béresné
Kollár Évától megkérdezni. Egy
biztos: teltház volt. A gyakran
„punnyadt” nézőtér helyett fel-
pezsdült, nevető közönség. A da-
rabban ezúttal az idősebb „Tücs-
kök” játszották a szerepeket, igen
nagy odaadással és tehetséggel. A
darab főszereplője meg végképp
nem „tücsök”, hanem egy Prücsök
nevű fruska (Nyúl Zsófia szereplé-
sével), kinek katonatiszt édesapját
súlyos börtönbüntetésre ítélték ár-

tatlanul. A kislány elhatározza,
hogy akárhogy is, de megmenti ap-
ját. Szállásra a kikötő és a vásár-
csarnok sötét sikátorai közt talál,
ahol az itt lófráló vagányok, része-
ges matrózok, kofák és kocsmatöl-
telékek próbálnak rajta segíteni.
Prücsök ezernyi furfanggal próbál-
kozik a főbírónál, hogy apja ügye
perújrafelvételre kerüljön. Közben

találkozik Szivarral, a bronzarcú,
vállas egyénnel, akit jól ismer min-
denki a kikötőben, amitől aztán a
dolgok egyre bonyolultabbakká
válnak.

A „...Hogy kerül egy jólnevelt női
hulla a boncasztalra? / Én kérem
belopództam..”, vagy a „…Megvan
a ruha, ami a bálhoz kell? / Meg!
Egy nőn, már csak le kell szedni
róla!...” humorbombák percről
percre garantálták a hangulatot.
Tengernyi félreértés, s az azokból
adódó bunyók fokozzák végletekig
az eseményeket, amiből – termé-
szetesen – nem maradhat ki az a bi-
zonyos Rejtői fordulat…

A sors abszurditása, hogy mi-

közben a rendezőt, Béresné Kollár
Évát a próba szünetében faggatni
kezdtem volna az esti darabról, tő-
le kaptam a hírt, hogy a szomszé-
dos Művészetek Háza lángokban
áll, s azt is nézzem meg feltétlenül.
Jelentem megnéztem: a villanyóra-
szekrény volt a hibás. Tűzoltóink a
helyzet magaslatán álltak, már
csak azért is, mert a szomszédos

Mikes utcából gyorsan ott termet-
tek, és rendbe raktak mindent. A
füst miatt a násznép közben az ut-
cán várakozott, s így a vőlegény
időt kapott a boldogító igen kimon-
dására.

Rejtő szelleme már ott lebeghe-
tett a két épület közt – mint ab-
szurd. Hasonló füstgomolyag nem
tört elő az előadáson, igazi, őszinte
siker viszont annál inkább. A Tü-
csök Színpad idősebb tagjait és a
külsős szereplőket (Árvay Attila,
Kubanek Miklós, Bognár Cecil,
Karácsonyiné Tusa Anikó) segítve
a háttérből olyan nevekkel, mint
Nagy Anikó Jászai Mari-díjas musi-
cal színésznővel, vagy éppen
Fincza Erika koreográfussal a szín-
padon sem okozott csalódást a ma-
gyar irodalomtanítás méltatlanul
mellőzött légiósa, Rejtő Jenő műre-
meke. 

Arra a kérdésre, hogy miért ép-
pen Rejtőtől választottak színdara-
bot, Béresné elmondta: a Zenés
Színpadok Országos Fesztiválján
tavaly a „Légy jó mindhalálig” mu-
sicallel kerültek dobogóra. Az ak-
kori zsűritag, Miklós Tibor szöveg-
író-rendező kereste meg a csapatot,
miszerint e Rejtő-darabot felújítva
újra megvalósíthatnák. Miklós Ti-
bor új dalokat tett a darabba, még-
pedig a Szekszárdi Jazz Quartett le-
mezeiből válogatva. Az előadásra
október óta készülnek, ami látszott
is a magas színvonalon. 

Gyimóthy Levente

A tücskök a Zenés Színpadok
Országos Fesztiváljának békés-
csabai döntőjén is befutottak: a
Rejtő-darabbal a második, míg
az 50–60–70-es évek slágerei-
ből összeállított műsorukkal a
kategória harmadik helyén vé-
geztek. A szekszárdiak közül
különdíjban részesült Kövendy
Eszter és Nyúl Zsófia is. 
A Tücsök Zenés Színpad három
hét múlva Keszthelyen áll kö-
zönség elé. 

Előkerült Rejtő ellopott futára
„Hogy kerül egy jól nevelt női hulla a boncasztalra?”

XVIII. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál
Karaokeverseny minden korosztály részére 

A versenyek időpontjai: Május 10–11-én (szombat, vasárnap)
15–16 óráig gyermekek (3–14 éves korig)
17–18 óráig ifjúsági korosztály (15–25 éves korig)
21–22 óráig felnőttek (26 éves kortól)
A karaoke verseny döntőjének időpontja: május 12., hétfő 18 óra vala-
mennyi korosztály döntőbe jutott versenyzője közreműködésével.
Eredményhirdetés: 20 órakor.
A versenyzők értékes ajándékokat, műszaki cikkeket, utazást, valamint egy
Cseh Gábor festményt nyerhetnek!
Iskolák figyelem! A legtöbb éneklő diákot indító iskola nyereménye egy
LCD televízió!
2008. május 9. és 11. között a fesztivál karaoke-sátrában (Béla tér) minden
nap gyakorlási lehetőség a Silver Bár közreműködésével!
További információ a 06/30-2164-051-es telefonon.
***
Névre szóló korsók
A Szekszárdi Turisztikai Kft. irodájában (Béla király tér 7.) korlátozott darab-
számban már megvásárolhatóak a Pünkösdi Fesztivál névre szóló sörösko-
rsói, és a rendezvény logójával díszített poharai.

Helyszín: 
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Kollégiu-
ma, Szekszárd, Mátyás király u. 3.

Előadások 10 órától
Brandt Sára MSzGSz elnöke:

Megnyitó – A Triflászat (szarvasgomba-
termesztés) társadalmi-gazdasági hatá-
sa, franciaországi tapasztalatok alapján

Roland Del-Negro (Franciaország):
Új triflászat: triflák életfolyamatai, talaj-
klíma és a hozamok, művelési módok
az ültetvényeken

Bach István (OMGSzH): 
Szarvasgombával mikorrhizált cseme-
ték hazai minősítésének módszerei

Bratek Zoltán (ELTE)–Illyés Zoltán
(ELTE)–Anton Attila (TAKI)–Vikor Judit:

Összehasonlító elemzések a hazai
szarvasgomba-ültetvényeken

Bencze Beatrix–Szeglet Péter 
(Keszthely): 

Szarvasgomba-termesztés egy bakonyi
ültetvény példáján

Dr. Töttős Gábor: 
Szekszárd Hollós Lászlója

Délután: 
tisztelgés Hollós László emlékének a
szülőháznál és az újvárosi temetőben

Szervezők: Magyar Szarvasgombász
Szövetség (Budapest); Első Magyar
Szarvasgombász Egyesület (Buda-
pest); PTE-IGYFK

Információ: dr. Bratek Zoltán
20/915-1547, 
dr. Horváthné Papp Ibolya
74/412-133, 30/276-0652

SZARVASGOMBA-TERMESZTÉS NAPJA
Szekszárd, 2008. április 19.
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Énekeljetek az Úrnak
új éneket!

„Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett!
Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutat-
ta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánva-
lóvá tette igazságát”. (98. Zsoltár 1-2.)

A hagyomány szerint Cantate, azaz az ének vasárnapja ez a mai. El-
nevezését a fent idézett bevezető zsoltárról kapta. A mai ünnep üzene-
te, a régi zsoltár szándéka azonban több, mint egyszerűen az éneklés-
re buzdítás. „Énekeljetek új éneket...” – halljuk. Mitől új az ének? Nyil-
ván nem valami zeneszerzői bravúrra, vagy hangképzésben való na-
gyobb műveltségre szólít fel, hanem a hálaadásra! Mert 98. Zsoltárban
erről van szó: hálaadásról. „Énekeljetek az Úrnak, új éneket, mert cso-
dákat tett!” Mintha azt modnaná: végre vegyük észre mi mindent tett
értünk az Úr nagypénteken és Húsvétkor! Halljuk meg újra hívását,
amely ma is friss üzenet hoz! Fogadjuk szeretetét, amely mindannyi-
unkat vár! Mert ha azt megtesszük, lényünk közepéből fakadó, igaz,
hiteles hálaének tör majd elő: új ének a régi, mesterkélt és álszent Is-
tendicséret helyett.

Régi lelkészem elbeszélése jut eszembe. Teológus korában egy bará-
ti körrel jártak együtt még istentiszteletre is. Ám az egyik társuk miatt
sokan panaszkodtak: hamisan énekelt. A barátok összedugták fejüket
és megbeszélték, hogy valaki majd legközelebb leállítja a „rosszhangú”
társukat. E néhéz feladat éppen volt lelkészemnek jutott. Ő azután a
megbeszéltek szerint, a következő istentiszteleten, az ének közben hát-
rafordult a padban, hogy leállítsa „hamis” barátját. De elakadt a szava.
Hátratekintve ugyanis láthatta majdnem az egész gyülekezet, az ott
éneklők arcát, és bizony megdöbbenten tapasztalta, hogy a legtöbben
mennyire szenvtelenül, félszívvel éneklik a dicséreteket. Egy valaki ar-
ca ragyogott csak, egy szempárban látszott csupán, hogy valami ko-
moly belső megértés és őszinte hálaadással formálja a dalt. És ez az ő
„hamis” barátja volt. Akkor, ezt látva biztos volt benne, hogy az Úris-
ten is csak őmiatta hallgatja örömmel a gyülekezet énekét. Nem szólt
semmit, csak visszafordulva, valami új, hálával telt éneket próbált for-
málni maga is. Sefcsik Zoltán 

evangélikus lelkész

M O Z A I K

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

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

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

Köszönet és hála
A közelmúltban érkezett a szomorú hír: Szigetvári Ernő bácsi 57 év házas-

ság után elveszítette feleségét. Városunk Pro Urbe díjasa lapunkon keresztül
is szeretne köszönetet mondani a Balassa János kórház orvosainak, dr.
Schneider Ildikónak, dr. Kiss Mihálynak és dr. Daradics Ferencnek, illetve a
háziorvosoknak, dr. Aladics Istvánnak és dr. Papp Zoltánnak, valamint a
nővéreknek, hogy hosszú betegségében néhai párja testi és lelki fájdalmát is
enyhítettek.

Szigetvári Ernő a „városunkban és környezetében élők megbecsülését él-
vező Szekszárdi Vasárnap” hasábjain keresztül köszöni a barátoknak, tisz-
telőknek, hogy az elhunytat utolsó útjára kísérték, sírjára virágot hoztak, a
család fájdalmában osztoztak.

„A köszöneten és a hálán túl kívánok (…) erőt, jó egészséget és türelmet
az elégedetlenkedő, vesztébe rohanó világ napi terheinek elviseléséhez” –
zárja sorait városunk köztiszteletben álló polgára.

,,Újkori történelmünkben szó sze-
rint becsapták a nemzetet. Ugyan-
akkor nem mindig a becsapóval,
mint inkább a becsapottal van a
baj!” – e szavakkal indította a kö-
zelmúltban izgalmas kérdésektől
sem mentes előadását Szántai La-
jos történész, kutató a régi Várme-
gyeháza dísztermében.

A neves magyarságkutató az
Álmos-Szkítia könyvesbolt vezetői,
a Parrag-házaspár meghívására ér-
kezett városunkba, s avatta be a
nagyszámú érdeklődőt nemzeti
múltunk szerinte elhallgatott mi-
benlétébe. Szántai szerint büszkék
lehetnénk arra a tényre, hogy Euró-
pa kellős közepén élünk. Vélemé-
nye szerint nagyrészt a rossz ma-
gyar külpolitika az, ami az elcsatolt
területeken magyarellenességet
szül. A professzor úgy látja: „ma-
gyart, azért mert magyar, még soha
sehol nem gyűlöltek, az árulókat
viszont sehol sem szeretik.” Jó pél-
da erre az a tavalyi – történelmi
Magyarország határának mentén
végigvonult, és mindenütt nagy
szeretettel fogadott – emlék-lovas-
túra, melyet Árpád vezér halálának
(907) érthetetlenül nem propagált
1100 éves évfordulójára szerveztek.

Az évfordulók elfeledettsége
kapcsán Szántai rámutatott: gyalá-
zatos, hogy amíg tavaly a világegy-
ház legnagyobb női szentjét, a be-
tegek gyámolítóját, Árpád-házi
Szent Erzsébetet 800. születésnap-
ján (1207) a németországi templo-
mokban folyamatosan ünnepelték,
addig nálunk csupán egyetlen kiál-
lítással emlékeztek rá. A kutató
szerint országépítő nemzeti ünne-
pünkké válhatna a 907. július 4-én
megvívott pozsonyi csata napja,
ahol Árpád és három fia vezetésé-
vel a Pannóniát elfoglalni készülő
bajorok legyőzésével biztosította
megmaradásunkat a Kárpát-me-
dencében. Szántai úgy gondolja: a
politikában és a médiában olyan
folyamatok zajlanak, melyek meg-
akadályozzák, hogy méltóképpen
emlékezhessünk elődeinkre. Így le-
het most a Szent Korona hazaérke-
zésének 30. évfordulója helyett a
2008-as év a Biblia Éve Magyaror-
szágon.

„550 évvel ezelőtt nem a rene-
szánszt választották meg a Duna

jegén” – folytatta immáron Mátyás
király idei királyválasztó évforduló-
járól (1458 – 2008) szólva Szántai
Lajos. A történész rámutatott: Má-
tyás udvarának magas színvonalá-
ról tanúskodik, hogy a korabeli
Magyarországon kiállított okleve-
lekben egyáltalán nem voltak he-
lyesírási hibák, s nyugaton is erről
lehetett felismerni a magyar okle-
veleket. Mátyás apjával, Hunyadi
Jánossal kapcsolatban hangsúlyoz-
ta: nem véletlen, hogy születése
után három évvel Zsigmond király
fél Erdélyt nevére íratja, s Jánost
minden útjára magával viszi. Tény,
hogy az Árpádházból származó
Zsigmond természetes fiát, de tör-
vénytelen gyermekét Hunyadi Já-
nosnak hívták. Maga Mátyás is
„apám apjának” nevezte Luxem-
burgi Zsigmondot, s állíttatott neki
szobrot.

Szántai hozzáfűzte: Mátyás volt
az utolsó magyar király, akit a ha-
gyományoknak megfelelően –
Fehérvárott, az esztergomi érsek
segédletével, a Szent Koronával és
ünnepnapon koronáztak meg utó-
lag, 1464. március 29-e nagypénte-
kén. A koronázás napján hal meg –
szülés közben – felesége, Podjeb-
rád Katalin és a születendő gyer-
mek. Katalin halála után Aragóniai
Beatrixszal kötött házasságot, hogy
megoldja a törvényes utód kérdését
– sikertelenül. Abban, hogy ne le-
gyen alkalmas feleség, Szántai vé-
leménye szerint az udvarban is te-
vékenykedő Habsburgok érdekei
voltak fellelhetőek. A Habsburg
Frigyes által ellopatott korona
1463-as visszaszerzésénél a Vitéz
Jánossal aláírt titkos szerződés zá-
radéka kikötötte, ha Mátyás utód
nélkül hal meg, a trón a Habsbur-
gokra száll. Ez örökre megpecsétel-
te az ország sorsát. 

Lapunk kérdésére, miszerint a
jövőben az oktatás szintjén változ-
hat-e történelemszemléletünk,
Szántai Lajos megjegyezte: a szem-
lélet változásának objektív akadá-
lyai nincsenek, ha léteznek ráter-
mett tanáregyéniségek, akik a mos-
tani keretek között – még a hivata-
los magyar történelemfelfogással
szemben is – az újabb eredménye-
ket, a más jellegű véleményeket is
képviselni tudják. Gyimóthy

„A múlt folyamatosan
üzen a jelennek!”

Rozsnyay Mátyásra emlékezünk
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a 

SAKK-KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY (Szekszárd) meghívják Önt és barátait
Rozsnyay Mátyás gyógyszerész, sakkíró, borász, fényképész

születésének 175. évfordulója alkalmából sorra kerülő 
jubileumi program szekszárdi rendezvényére.

2008. április 19-én, szombaton 14 órakor
Helyszín: Szekszárd, Rozsnyay Mátyás u. 1.

A tudós-polihisztor munkásságának méltatása után leleplezésre
kerül az utcában felállított Rozsnyay emléktabló
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EBOLTÁSI  FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a szekszárdi ebtartókat, hogy
az évente egyszer kötelező veszettség elleni védőoltás és a kötelező széles spektrumú
féreghajtás elvégeztethető az ellátó állatorvos rendelőjében, az állat tartási helyén, illetve a
szervezett eboltáson, mely 2008-ban az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül meg-
tartásra:
2008. április 21. (hétfő) Alkotmány u. (Böllérbolt) 7.00–8.30 óráig
2008. április 22. (kedd) Csatári harangláb 7.00–7.55 óráig

Otthon u. Mini Abc 8.00–8.30 óráig
Porkoláb-völgy 8.30–9.00 óráig
Csötönyi-völgy 9.00–9.30 óráig

2008. április 23. (szerda) Szőlőhegy presszó 7.00–7.50 óráig
Tóth-völgy buszvégállomás 8.00–8.30 óráig

2008. április 24. (csütörtök) Remete u. 5. 7.00–8.00 óráig
Kápolna tér                     8.10–9.00 óráig

2008. április 25. (péntek) Pollack u. 86. 7.00–8.00 óráig
Újvárosi templom 8.20–10.00 óráig

2008. április 28. (hétfő) József puszta 7.00–7.30 óráig
Kendergyár 7.30–8.00 óráig
Ózsák-puszta 8.00–8.30 óráig
Keselyüs 8.30–9.00 óráig
Nyámándpuszta 10.00–10.15 óráig
Béketelep 16. 10.20–10.50 óráig

2008. május 5. (hétfő) Jobbparászta buszforduló 7.00–7.30 óráig
Palánk kommunális 7.40–7.55 óráig
Fehércsárda 8.00–8.15 óráig
Siócsárda 8.20–8.35 óráig
Mocfacsárda 8.40–9.00 óráig
Újvárosi templom (pótoltás) 17.00–18.00 óráig

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklete 213. § (4) be-
kezdés alapján az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség
ellen beoltatni. Az oltásra az előző évi, kitöltött eboltási igazolványt is el kell vinni. A veszettség elleni
védőoltás és a kötelező féreghajtás díja: 2700 Ft, valamint féreghajtó tablettánként 100 Ft
(10 kg/tabletta), melyet az eb tulajdonosa az oltáskor készpénzben köteles az állatorvosnak meg-
fizetni. A be nem oltott eb tulajdonosa az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.
sz. rendelet 113. § (1) bekezdés alapján akár 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal is büntethető.
A helyi állattartásról szóló 23/2003. (XII. 3.) szekszárdi ör. 19. § (15) bekezdése alapján a Polgár-
mesteri Hivatal az eb tulajdonosát a kutya azonosítása céljából egyedi azonosító sorszámmal látja el,
melynek költsége az állat tulajdonosát terheli. Az egyedi azonosító sorszám díja 150 Ft/biléta,
melyet a bilétával nem rendelkező eb tulajdonosa a szervezett oltáskor köteles a polgármesteri
hivatal munkatársának megfizetni. Azon ebtulajdonosok, akik a kötelező oltást nem a szervezett
eboltáson végeztetik el, és egyedi azonosítóval sem rendelkeznek, azok azonosító sorszám átvétele
érdekében keressék fel a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján Bustya Gabriella ügyintézőt
személyesen, vagy az 504–115-ös telefonszámon. A hivatkozott helyi rendelet 25. § h) pontja értel-
mében, aki a tulajdonában lévő kutya nyakörvén az eb közterületen történő tartózkodásakor nem
helyezi el az azonosító bilétát, szabálysértést követ el, és akár 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a kóbor ebeket, elhagyott állatokat hétköznap 16.30 óráig
az 504-159, illetve a 30/95-68-209  számú telefonon lehet bejelenteni. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZA

PÁLYÁZATOT HIRDET
GAZDASÁGI NŐVÉR MUNKAKÖRBE

az ideggyógyászati osztályra. 
Munkaköri feladatok:

Az osztály gazdasági nővéri feladatainak ellátása, anyagellátással
kapcsolatos feladatok, munkaköri leírás, munkarend alapján
történő munkavégzés

Pályázati feltételek: Egészségügyi végzettség
A pályázatot írásban kérjük benyújtani, mellé csatoltan:

– személyes adatok
– szakmai önéletrajz
– motivációs levél
– erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget igazoló okiratok – bizonyítványok, oklevelek
– hozzájárulás a pályázat tartalmának harmadik személlyel

történő közléséhez
A pályázatok benyújtási határideje: 2008. április 30.
A pályázatok elbírálásának legkésőbbi határideje: 2008. május 10.
Címe: Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.
Helye: Ápolási igazgatói titkárság

TAVASZI AKCIÓS ÖLTÖNY-, KOSZTÜM-
ÉS KABÁTVÁSÁR!

ÁRAINKBÓL: ÖLTÖNYÖK: 46–58 14 800 Ft     60–70 16 800 Ft

SPORT-, KORDBÁRSONY- ÉS VÁSZONZAKÓK 
9800 Ft, 11 800 Ft, 12 800 Ft

ALKALMI INGEK: 2500 Ft

AKCIÓS TERMÉKEK: 

ZAKÓK 5000 Ft
SZÖVETMELLÉNY  1000 Ft
ÖLTÖNYÖK 46–48    6900 Ft
SZÖVETNADRÁGOK 

46–58-ig   1 db 4900  2 db 7500 Ft
60–70-ig   1 db 5900  2 db 9000 Ft

NÕI, FÉRFI TAVASZI 
KABÁTOK 6800 Ft, 12 800 Ft
KOSZTÜMÖK: 8800–14 800 Ft-ig
BLÉZEREK: 9800 Ft
NADRÁGOK, SZOKNYÁK: 4500 Ft

SZEKSZÁRD, Babits Mihály művelődési
központ, Szent István tér 10. (MOZI ELŐTERE)

ÁPRILIS 23., SZERDA 9–16 ÓRÁIG

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

Bernhardt Autósiskola
Szekszárd, Tartsay u. 13. Tel.: 30/93-72-638

OKTATÁS
moped, motor, személygépkocsi,

tehergépkocsi, pótkocsi
kategóriákban

Bernhardt Autósiskola
Szekszárd, Tartsay u. 13. Tel.: 30/93-72-638

OKTATÁS
moped, motor, személygépkocsi,

tehergépkocsi, pótkocsi
kategóriákban

Ügyfélszolgálat:
hétfotol péntekig 9–16 óráig

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETOSÉG!
Nytsz: 17-0029-5 • AL: 0832

Tanfolyamkezdés:
április 22-én 16 óra
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ÓDON
IDŐBEN

Április 21-én 110 éve, 1898-ban
Ferdinánd János számtiszt a
múzeumnak adományozott
egy nyomtatványt, mely a he-
lyi jobbágyok Rodt apáttal kö-
tött 1767-es szerződését tartal-
mazta.

Április 22-én 140 éve, 1868-ban
született Mária Valéria főher-
cegnő, akinek szoptató dajkája
a szekszárdi Orbán Róza volt.

Április 23-án 135 éve, 1873-ban
az első helyi újság másfél havi
fennállása után már az előfize-
tők hanyagságára panaszko-
dott.

Április 24-én 100 éve, 1908-ban
a város mérnöke megkezdte a
vízvezeték létesítéséhez szük-
séges szintmérést.

Április 25-én 100 éve, 1908-ban
a Közérdek a Sió Szekszárdra
vezetését javasolta.

Április 26-án 120 éve, 1888-ban
a Szekszárd Vidéke Wosinsky
Mór úti élményeiből közölt
részletet Afrikában címmel.
110 éve, 1898-ban elkészült a
múzeum első kiállítása: elő-
ször szegedi huszárok tekin-
tették meg.

Április 27-én 110 éve, 1898-ban
A két tacskó című francia rém-
drámát adták Ferenczyné Lá-
nyi Irma szekszárdi jutalomjá-
tékául, magyar ősbemutató-
ként.

Minden korszakra jellemzők saját
kis és nagy küzdelmei, amelyek a
kortársakat vagy az utókort szív-
ből jövő vagy fanyar mosolyra ösz-
tönzik. Ilyen volt a Szekszárd Vi-
déke 1888-as áprilisi híre
szerint a kistormásiak
magyarosodása: a
sváb atyafiak egyre-
másra kackiás ba-
juszt eresztettek,
polka helyett csár-
dást jártak, fiaikat
pedig magyar szóra
adták.

Tíz évvel később,
1898. április 24-én a
Tolnavármegye írta meg
két alsónyéki legény
esetét: Kántor Jó-
zsef azért okozott tíz napon túl
gyógyuló sérüléseket Simony Jó-
zsefnek, mert annak az övénél jó-
val nagyobb volt – a kaszaköve.
Másnap Faddon is a
méret volt a problé-
ma, amikor egy ház-
ba falbontással akart
behatolni egy betö-
rő, de akkora zajt
csapott, hogy a
szomszédok fellár-
mázták a falut. A
menekülni próbáló
férfiú megindult, de
olyan részeg volt,
hogy az egyméteres
kerítésen már nem
tudott átmászni.

Öt év múlva akadt
a megyeszékhelynek
saját szenzációja is,
még az előző évből.

A gyámpénztáros több tízezer ko-
ronát sikkasztott, majd miután rá-
jöttek, sógora présházában főbe
lőtte magát. Egy évre rá megszüle-
tett az ítélet: a megye összes veze-

tőjét anyagilag és fegyelmileg
is felelőssé tették. A kora-

beli sajtó kifogásolta,
hogy miért éppen őket,
mikor fölöttük még má-
sok is álltak. „Illuszt-
rálja a belügyminiszte-
ri számvevőség vizsgá-
latát a következő eset.

Antal Ferenc és az árva-
széki számvevő beszél-

gettek egy ízben a szám-
adások vizsgálatáról. Antal

több éven át megfi-
gyelvén, hogy a mi-

niszteri számvevőség bele sem néz
a számadásokba, hozzá illő akasz-
tófahumorral az iratok közé egy
karikatúrát tett be. Hosszú idő

múltával, midőn a számadás a mi-
nisztériumból jóváhagyva vissza-
érkezett: a karikatúra ugyanazon a
helyen érintetlenül volt, hová tette
Antal a fölterjesztéskor. Ehhez
csak nem kell kommentár!”

Tíz évre rá, 1913. április 13-án –
miközben künn a hatalmas hóvi-
har méteres torlaszokat emelt – a
múzeumban a helybeli munkás-
gimnázium harmadik évének zá-
róünnepélye zajlott. Mivel az el-
nök és az igazgató nem érkezett
meg, az alelnök, dr. Kramolin Gyu-
la mondott széles ívű beszédet „a
létért való keserves küzdelem
nyüzsgő harcait” idézve. Az embe-
riség ideáljait templomokhoz ha-
sonlította. „Igen sok e templomok
száma, ott látjuk a hazaszeretet
templomot, ott a szabadságét, ott
egyenként mind a tételes valláso-
két. Ámde mindezen templomok
falai vérrel, embervérrel vannak

bemocskolva; mindazok körül
patakokban folyt a vér. Csak
egyetlen templom áll előttünk
tiszta, hófehér falakkal, mint
egy nagy, hatalmas, kéttornyú
székesegyház: a közművelő-
dés, két égnek törő toronnyal,
az emberszeretet és a tudo-
mány tornyával ékesítve…”

A tudósító Tolnavármegye
és a Közérdek budapesti táv-
irata négy nap múlva abból is
ízelítőt adott, miként zajlik ez
a harc a politikában: „Justh
Gyula pert indított dr. Pályi
Ede hírlapíró ellen, aki őt
többször hazaárulónak nyil-
vánította. Pályi dr. kérte a bi-
zonyítás elrendelését, mit a

vádtanács elutasított azzal az in-
doklással, hogy a hazaáruló kifeje-
zés nem sértés, mert e kifejezés
nálunk oly sűrűen használtatik,
hogy az senkit közmegvetésnek ki
nem tesz.” Justh tehát hiába keres-
te a jusst… Lanius Excubitor

Gyámpénztári sikkasztó (Jankó János rajza)

Dr. Kramolin Gyula

Justh Gyula díszmagyarban

Ódon derű 221.

A méret kicsiben, nagyban

A Kárpát-medencei rovásíró-versenyek tör-
ténetében Pécs első ízben rendezett helyi elő-
döntőt. Az április 5-i megmérettetésen három
korosztályban 27 tanuló vett rész. A szekszár-
di Életfa Rováskört az alsós Szodorai Csenge
és Nagy Dóra Eszter, valamint felsős Moizes
Réka és Árvai Dóra képviselte. 

A feladatok igazi kihívást jelentettek a részt-
vevők számára, főképp azoknak, akik – mi-
ként a szekszárdi rovásírók is –, első alkalom-
mal indultak ilyen próbatételen. Mindannyian
szépen teljesítettek, közülük a budapesti dön-
tőbe Nagy Dóra Eszter (képünkön Szakács Gá-
bortól veszi át az elismerést) jutott be, miután
megnyerte az alsósok versenyét.

Az Életfa Rováskör vezetője, Fekete Zsom-
bor dr. bízik benne, hogy a most megszerzett
élményekkel a jövőben más fiatalok is gazda-
godnak, s egyre többen lesznek olyanok, akik
a rováskörön belül kifejtett tevékenységet a
maguk épüléséhez szükségesnek érzik. Kö-
szönet mindazoknak, akik lehetővé tették
gyermekeik és a kör számára, hogy részt ve-
hessenek a vetélkedőn.

Elsőre országos döntőbe jutott



A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet (NUSI-
UPI), a Magyar Triatlon Szövet-
ség, valamint a Debreceni Sport-
centrum-Sportiskola közös szer-
vezésében rendezték meg márci-
us végén Debrecenben a NUSI-
UPI aquatlon országos döntőt. A
viadalon 636 versenyző indult, a
szekszárdi Dynamic Triatlon
Club 10 versenyzővel állt rajthoz.

A szekszárdiak több 1992-es szü-
letésű versenyzője ifjúsági korosz-
tályba lépett, így egyedül maradt a
serdülők között a tavaly csapatban
aranyérmes Kaszpari Dorisz (’93),
aki a tavalyi 5. hely után idén kilen-

cedikként zárt. Edzője, Sáthy Ist-
ván nem csak ebben látja az edzé-
seken nagyszerűen úszó, folyama-
tosan fejlődő versenyző gyengébb
teljesítményének okát, hanem a
versenyhelyzet okozta lámpaláz-
ban is. 

Dorisz elmondta, a debreceni
Sportuszoda 50 m-es, túl mély
(2–2,5 m) medencéje és a vízforga-
tó keltette hullámok zavarták, a
Gyulai István Atlétikai Stadionban
megrendezett futással viszont elé-
gedett. Mégis a 400 m-es úszásban
ért el jobb eredményt: a győztessel
azonos idővel a 6. helyen zárt, míg
a 3 km-es futásban 14. lett. 

A szekszárdiak legjobb teljesít-

ményét itt a szintén 1993-as Köve-
cses Olivér nyújtotta 8. helyezésé-
vel. Ő tavaly ’92-es születésű társa-
ival csapatban bronzérmes volt.
Most Csankó Dáviddal és Szél Bá-
linttal ötödik lett. Társai egyéniben
a középmezőnyben végeztek, akár-
csak a gyermek és az újonc A-kor-
osztály legtöbb szekszárdi verseny-
zője.

– Egy-két év múlva lesz egy jó
csapatunk – mondta Sáthy István,
akinek edzéseire alig egy éve kez-
dett járni több 9-10 éves gyerek.
Közülük edzésmunkája és eredmé-
nyei alapján Samai Zsuzsanna
emelkedik ki, aki Debrecenben 17.
lett az újoncok között. K. E.

A május elsejei szekszárdi színes
forgatagból oroszlánrészt vállal a
tavaly útjára bocsátott Domaine
Gróf Zichy utcai futófesztivál,
amely a helyi rendezésű nagy
sportesemények sorában az idén
az első lesz.

A mintegy négyórás monstre
műsor pályájának útvonala válto-
zik. Tavaly a kerékpáros körverse-
nyeken megszokott helyszínen de-
bütált a viadal, a szervezők azon-
ban úgy döntöttek, hogy a hangu-
lat miatt és a demonstratív jelleg
okán izgalmasabb „tereppel” ruk-
kolnak ki. A leglényegesebb válto-
zás, hogy a Garay téren lesz az új
versenyközpont, ide érkeznek a fu-
tók, a rajthelyszín pedig az
egyes távokhoz igazítottan válto-
zik. A mezőny a Szent István tér
irányába indul a négysávoson,
megkerüli a múzeumot, majd a fa-
soron keresztül vissza a belváros-
ba. Közben érinti az egykori párt-
ház átjáróját, majd a Liszt Ferenc
teret és az Augusz ház árkádjait –

hallottuk Scherer Tamás főszerve-
zőtől. Ranglistaversenyről lévén
szó, a rendezők hitelesíttették a pá-
lyát az idei évben is: Pignitzky Pé-
ter, az AIMS (Association of Inter-
national Marathons and Distance
Races) magyarországi felmérője
egy kör hosszát 999 méter és 57
centiméterben állapította meg.

A szekszárdi verseny azzal, hogy
egészen a piciktől a felnőttekig va-
lamennyi korosztálynak indít futa-
mot, kuriózumnak számít a hazai
utcai futóversenyek között. Ez ga-
rantálja azt, hogy észak-alföldi és
távolabbi dunántúli városok futó-
szakosztályai is több sportolóval
érkeznek ismét Szekszárdra. Így
már az utánpótlás korosztályokban
olyan mezőnyök jöhetnek létre,
melyekben ott lesznek a legjobb
hazai futók.

Szerencsére úgy fest a helyzet,
hogy Szekszárd és Dombóvár is jól
áll ezen a téren: több dobogó, mi
több, győzelem-várományos atléta
is nagyon várja a szekszárdi meg-
mérettetést. Itt lesz az országos

bajnok Beke Zsanett Dombóvárról,
a Szekszárd AC sikerre új generáci-
ós csoportja Kustos Gergővel, Asz-
talos Dénessel, Zsigmond Előddel,
a hölgyek közül Ranga Viktóriával
és Ohn Kingával, hogy hazai pá-
lyán, nagyközönség előtt eddigi
eredményeikhez méltóan szerepel-
jenek Németh Gyula tanítványai.

– Nagyon várjuk most is a debre-
cenieket. A harmadik korcsoport-
ban indult egy kislány, aki annyira
jól futott, hogy még a fiukat is meg-
verte – eleveníti fel a tavalyi ver-
senyt a főszervező. – Szegedről is
egy nagyobb csoport jelezte rész-
vételét. Váltóban ők, a Tisza-parti-
ak a címvédők, de jönnek az orosz-
lányi triatlonosok is.

– Mi a helyzet a profik mezőnyé-
ben? A legjobbak, a válogatottak
sokszor óvják magukat az ilyen jel-

legű versenyektől, mert rizikó, nem
illeszkedik az éves programba.

– Az biztos, hogy Tóth Tamás, a
tavalyi bajnok itt lesz. Számítunk
Benedek Zsoltra, aki edzőként is
jelen lesz, és információink szerint
remek formában van. Két etióp fu-
tó is jön, állítólag sokkal erőseb-
bek, mint a tavalyiak, így a győze-
lemre pályáznak. A nőknél a tava-
lyi győztes, s már a pekingi tízezer-
re készülő Kálovics Anikó ismét el-
fogadta a meghívásunkat. Hogy
lesz-e olyan, aki megszorítja a
szám külföldön is nagyon sikeres
specialistáját, nem tudom, annyi
tény, hogy legjobb tudomásom
szerint egy másik olimpikon,
Rakonczai Bea is ott lesz a me-
zőnyben. Csillag Balázs, ha máshol
nem, a váltóban szerepet vállal. Re-
mélhetőleg olyan csapatot rak ösz-
sze, amely az ő befutásával növeli a
nap hazai győzelmeinek számát.

A várhatóan mintegy ötszáz ver-
senyző ennek a számnak akár a há-
rom-négyszeresét is vonzhatja né-
zőként a II. Domaine Gróf Zichy
szekszárdi futófesztiválon, ver-
senyre kelve a kora este koncertező
Zsédával. B. Gy.
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Magyar bajnokok kontra etiópok

A Majális nagy „durranása” lehet a második Zichy-futófesztivál

Kálovics Anikó ismét indul

Mély vízben, Debrecenben
Aquatlon országos döntőn szerepeltek a Dynamic TC fiataljai

Sporthírek
SZEKSZÁRDI AMATŐR ÖREGFIÚK

NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
I. forduló eredményei, A-csoport:
Szedres Öregfiúk–ASE Old Boys 1-4,
Kölesd Öregfiúk–Őcsény Öregfiúk 3-6.
B-csoport: Előszállás Öregfiúk–
FA-GE Öregfiúk 4-7, CSAKszent-györ-
gyi–Tolna Öregfiúk 2-0, Mado-csa Öreg-
fiúk–Őcsény Gól-Jószórók 4-2.

SZEKSZÁRD VÁROSI KISPÁLYÁS 
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

I. forduló 2008. április 21. 
17 óra: Tomagró–Alimentál 91, Sulc
FC–Igazságügy. 18 óra: Háry-Tóth Au-
tóház–Autóhiteles, Ép-Fém KKT–Bodri
Borház, Alisca Autó-centrum–Kis Dan-
kó. Szabadnapos: Comp-Gold.

Diplomaták
nyúlcipőben

A mezőnyben a tervek szerint
rajthoz állnak Szekszárd testvér-
városi közül a bittigheimiek, a lu-
gosiak, és a legfrissebb partnerte-
lepülés, az észak-ír Downpatrick
atlétái is. Ezen a május elsején
valóságos diplomatajárás lesz vá-
rosunkban: a fesztiválon futó-
mezbe-, és cipőbe bújik majd
Ladislaw Lipics szlovén, Juraj
Migas szlovák és Jurij Viren finn
nagykövet. A hírek szerint Walter
Hossmann német és Ernst
Zimmerl osztrák nagykövet-he-
lyettes is hajlandóságot érez arra,
hogy a házigazda Horváth István
polgármester, valamint a névadó
szponzor ügyvezető igazgatója,
Báró Twickel György társaságá-
ban megméresse magát a diplo-
mata futamon.
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A rejtvény megfejtését 2008. április 29-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az április 6-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Bíró Sándor: Esti fények. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Nagy Dezsőné, Wosinsky ltp. 22. és Kovács Zoltánné,
Herman O. u. 4. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Friss eper helyett
nyálcsorgás

Az egyre kevésbé kedvelt üzlet heti akciója
ugyancsak sokakat csábított. A többség sok más
mellett a friss spanyol eperért ácsingózott, amiből
száz forintért negyed kilót ígértek a héten. De a
gyümölcsből hétfőn reggel kilenckor egyetlen
szemet sem lehetett kapni.

A vevők csalódottan érdeklődtek az eladóktól,
akik közölték, elfogyott. A szintén százforintos
ananász nektárból egyetlen dobozzal sem kapott
az árusítóhely, tudhattuk meg a boltosoktól. So-
kan joggal méltatlankodtak, egy házaspár dühö-
sen tolta félre és hagyta ott megpakolt bevásárló
kocsiját arra az értesülésre, hogy „Gáborkám” –
így szólították az eladók a feltehetően kiskereske-
dőt – előre megrendelte a legalább tízkilónyi spa-
nyol gyümölcsöt, amit büszkén tolt a pénztár felé,
sok más áruféleség és a másik megrakott kocsi-
val lavírozó felesége társaságában.

A reggeli forgalomban csak egy pénztár műkö-
dött – jóval később még egy kinyitott –, így el le-
het gondolni, hogy a sorban állás alatt mennyi
idejük jutott a hoppon maradottaknak megbeszél-
niük a csúfos esetet. Többen is mesélték, hogy
akciós, ám kurrens cikket szerettek volna nem
egyszer, nem kétszer eltetetni maguknak, de kö-
zölték velük, hogy ebben az üzletben azt tiltja a
szabályzat. Ugye, tudjuk, hogy a kivétel – például
„Gáborkám” esete – erősíti a szabályt. Egy eper
nélkül maradt asszony pedig azt mesélte, hogy
pár hónapja az üzletben vásárolva kiválasztott
négy fürdőlepedőt, s kérte, hogy azokat húsz per-
cre(!) tegyék neki félre, míg hazamegy pénzért.
Ugyanis csak annyi volt nála, amennyi a napi be-
vásárlását fedezte. Nem tették el, mert az tilos.
Mire visszaért, már egyetlen darab nagyméretű
törülköző sem volt az akciós polcon.

A hétfő reggeli dohogás persze kiterjedt arra is,
hogy „Gáborkámék” és más kisbolt-tulajdonosok
is – mint bármikor, máskor – ugyanannál a pénz-
tárnál fizettek, mint a napi betevőt vásárló házi-
asszonyok. Vajon miért nem áll külön pénztár a vi-
szonteladók rendelkezésére, miért kell az ő tíz-
perces ügyletüket végigvárniuk az „egy-két per-
ceseknek”? S még egy kérdés:

Miért nem szervezték meg „Gáborkámék” tá-
vozását a hátsó ki-bejáraton? Ha már ilyen kivéte-
lezésben részesültek, az angolos leléptetésük
megszervezése is belefért volna. S abban az
esetben megkímélték volna a többi vásárló idege-
it. De így? Legfeljebb azt érték el, hogy több vevő
arra az elhatározásra jutott: leszokik erről az üzlet-
ről. Mert van másik... V.H.M.

R E J T V É N Y



SZEKSZÁRDI MAJÁLIS PROGRAMJAI
2008. MÁJUS 1. – PROMÉTHEUSZ-PARK

9.30 TÉRZENE és MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS – Közreműködik a Szekszárdi
Ifjúsági Fúvószenekar és a Bartina Néptánc Egyesület

10.00 A BARTINA Néptáncegyesület műsora
10.50 MENTŐKUTYA-BEMUTATÓ 

a „SPÉCI” Speciális Kutató és Mentőegyesület közreműködésével
11.20 „DARTHVÖDÖR, A HÓDÍTÓ” a Bábovi Bábszínház előadása
13.30 AEROBIC-BEMUTATÓ 

a Szekszárd Sportclub Aerobic Szakosztálya közreműködésével
14.00 SHINKENDO Szamuráj kardvívó harcművészeti bemutató
14.30 Az ART CONTACT Mozgásszínház előadása
15.00 KVÍZJÁTÉKOK gyerekeknek
15.30 A JUNIOR STARS Együttes koncertje
16.00 MAZSORETTBEMUTATÓ

a Swing Mazsorett és Táncegyesület előadásában
16.30 KVÍZJÁTÉKOK gyerekeknek
17.00 ZSÉDA-koncert
19.00 CINEMA SOUND DISCO

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A PARKBAN
Az ÓCEÁN Könnyűbúvár Sport Egyesület bemutatója:

speciális búváreszközök megtekintése, kipróbálása
Régi május elsejék játékai TOMA és CSAPATÁVAL

Kézműves programok • Logikai és készségfejlesztő játékok
Vöröskeresztes sátor: elsősegélynyújtás, sebellátás, totók, tesztek stb.

Légvárcsúszda, ugráló vár és játszókamion és sok más érdekesség
Étkes és italos sátrak

KÉZMŰVES- és KIRAKODÓVÁSÁR a Prométheusz-park környékén

A majális rendezője: Szekszárd Megyei Jogú Város megbízásából a Babits
Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza

Információ: www.babitsmuvhaz.hu, 74/529-610

II. Domaine Gróf Zichy Futóverseny Szekszárd
Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) Országos Utcai Futóverseny,

Assocination of International Marathons and Distance Races (AIMS)
Nemzetközi Ranglistaverseny – Időpont: 2008. május 1. 13 óra

Útvonal: Garay tér (versenyközpont) – Bajcsy-Zsilinszky u. (Fasor) – Szent
István tér – Garay tér

Információ: www.sportelmeny.hu
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APRÓHIRDETÉS
SZEKSZÁRDON, a műtőblokk mellett 2 szobás,
gázos lakás kiadó! Érd: 30/449-65-55 

GYULÁN zöldövezetben, a Várfürdőtől nem mesz-
sze, 3-4 személy elhelyezésére is alkalmas apart-
man június 18-tól két hétre olcsón kiadó, az évi
kétszer kéthetes üdülési jog eladó. T: 06-30/27-
89-817,  06-74/418-414.

ASZTALOSOK, barkácsolók, famegmunkálók
számára több célra is újrahasznosítható, mintegy
35 négyzetméter mennyiségű, zömmel nagymére-
tű, fehérre festett bútorlapok eladók. Cím: Szek-
szárd, Rózsa u. 14. T.: 06-20/94-67-111

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

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

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Április 17–23. 

17.30 órakor SZERELEM KOLERA
IDEJÉN (12) 
Feliratos amerikai film

20 órakor   NEM VÉNNEK VALÓ
VIDÉK (16)
Feliratos amerikai kalandfilm

Antal Imre festőművész (Gyimes-
felsőlok) kiállítása az ÜVEGTEREM-
BEN. Megtekinthető: munkanapokon a
ház nyitva tartási idejében május 6-ig.

„Kézben tartott biztonság”
címmel BALESET-MEGELŐZÉSI KI-
ÁLLÍTÁS a MÁRVÁNYTEREMBEN. – A
kiállítás célja, hogy felhívja a látogatók
figyelmét a közlekedés veszélyeire, és
betekintést adjon a rendőrség ezzel
kapcsolatos munkájába. Szervező: Tol-
na Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
A kiállítás megtekinthető: április 30-ig,
hétköznapokon 10–17 óráig, szomba-
ton 10–13 óráig.

* * * * *
Április 21-én Garay-bérlet IV. előadása

Pierre Barillet–Jean Pierre
Grédy–Nádas Gábor–Szenes
Iván: A KAKTUSZ VIRÁGA
zenés vígjáték a veszprémi Pannon
Várszínház előadásában 

A nagy sikerű francia
prózai vígjátékhoz Ná-
das Gábor és Szenes
Iván, több kiváló zenés
vígjáték szerzőpárosa írt
betétszámokat. Az alap-
történet rendkívül szelle-
mes: egy szívtipró fogor-
vos úgy kíván menekülni
a házasodás kényszeré-
től, hogy kalandjai kez-
detén önmagát nős em-
bernek, többgyermekes

családapának adja ki. Ám ez a hazudott
őszinteség épp az utolsónak szánt kalandnál
válik végzetessé. A hazugság újabb hazugsá-
gokat szül, elképesztő fordulatokat vesz, me-
lyeken egyedül csak a fogorvos fegyelmezett,
szikár asszisztensnője tud uralkodni. Ám ő is
csak egy darabig...

Jegy: 2000 Ft

Április 25-én, pénteken 19 órakor a
NÓTAKEDVELŐK BARÁTI KÖRÉNEK 

magyarnóta és operett estje 
„Szeretnék május éjszakákon”
címmel Bokor János nótaénekes
vendégszereplésével 
Közreműködik: Karacs Szilvia,
Németi Pál, Szily Lajos és a
Nótakedvelők Baráti Körének
kórusa és szólistái 
Kísér: Csicsó Győző és szegedi
cigányzenekara 
Jegy: 1000 Ft

Április 28-án, hétfőn 19 őrakor
Claude Magnier: OSCAR
zenés bohózat  a Budaörsi Játékszín
előadásában. 
Szereplők: Böröndi Tamás, Straub Dezső,
Bánfalvy Ági, Harmath Imre, 
Csala Zsuzsa, Farkasházi Réka / Helyes
Georgina, Éless Béla, Ábel Anita, 
Valler Gabriella, Virág László
Rendezte: Straub Dezső

Április 24–30. 17.30 és 20 órakor
BOLONDOK ARANYA
Feliratos amerikai kalandfilm
20 órakor BAKKERMANN (12)

Magyar játékfilm

KISTEREM
Április 17–23. 

17 órakor PAPÍRSÁRKÁNYOK
Feliratos amerikai film

19 órakor MAJDNEM SZŰZ (16)
Magyar játékfilm

Április 24–30. 17 és 19 órakor
ESZTER HAGYATÉKA (12)
Magyar film

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
22. Adolf Hitler élete  R.: Paul Rotha
24. A tengeralattjáró

R.: Wolfgang Peterson 
29. Moby Dick 

R.: Francis Ford Coppola
JAZZKLUB 
23. Blood, Sweat & Tears
30. Chicago
ROCKKLUB 
25. Monsters of Metal
KONCERT
26. Vádló Bitófák
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Április 23. (szerda) 19 óra PREMIER!
Április 24. (csütörtök) 17 óra

LEAR KIRÁLY Tragédia 
– MAGYAR SZINKRONNAL!

Április 25. (péntek) 15 óra PREMIER!
KOCH VALÉRIA EMLÉKNAP

Április 25. (péntek) 17 óra
FILMKLUB

Április 28. (hétfő) 18 óra 
Április 29. (kedd) 17 óra

LEAR KIRÁLY Tragédia 
– MAGYAR SZINKRONNAL!

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

„A RÉGÉSZ, A BOGARÁSZ ÉS A
PÁPUA” Kísérletek az újkőkori 
múlt felidézésére című 
időszaki kiállítás
Megtekinthető: május 30-ig

Április 24., csütörtök 
7 óra Tájak-Korok-Múzeumok Klub 

KIRÁNDULÁS a Nagybajom –
Mesztegnyő – Nikla útvonalon

Április 28., hétfő 14.30 órától 
MÚZEUMI MOZI  

Ismeretterjesztő filmvetítés
nyugdíjasoknak

Április 29., kedd 15 órától
Tájak-Korok-Múzeumok Klub 

A „Magyar reneszánsz éve” 
kulturális programsorozathoz 
kapcsolódva 16 fogásos rene-
szánsz királyi lakoma Faddi
Varga János királyi főszakácsnál

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Ötlet program

Az ötlet program lehetőséget nyújt
fiatal munkanélküliek számára,
munkahelyi tapasztalatszerzésre.
A fiatalok védett körülmények kö-
zött tapasztalják meg, milyen egy
munkahelyen dolgozni. A fiatalok
minimum 6, maximum 10 hóna-
pon át végezhetnek  önkéntes tevé-
kenységet civil és állami intézmé-
nyeknél. Az önkéntes munkáért
különböző juttatásokban részesül-
nek.

További információ:
Polip Ifjúsági Irodában

Szekszárd Szent István tér 10. 
(mozi mellett)



Egy férfi: 
Wessely Gábor 

– Sokan úgy gondoljuk, hogy tol-
lal a kezedben születtél... Moso-
lyogsz rajta...

– Ha nem is azzal születtem, vi-
szont valóban korán kezdtem el ír-
ni. Középiskolás koromban Békés-
csabán az „Üt” című lapot nemcsak
írtam, szerkesztettem is. Aztán Szé-
kesfehérváron főiskolás koromban
az „Eséstüske” című lapban szin-
tén.

– Ezek szerint ki volt jelölve a he-
lyed, vagy más hivatás is vonzott?

– Diákkoromban belekóstoltam a
rádiózásba is, sőt a színpad sem állt
messze tőlem, rádiókabaréban is
gondolkodtam, aztán az írás „győ-
zött”. 

– Diákként, fiatalként ilyennek
képzelted el a ma újságírását?

– Gyermekkoromban azt hittem,
hogy az újságok sokkal nyitottab-
bak, s „vadásszák” a jó szerzőket,
az évek során rájöttem, hogy nem,
s ez eléggé megvisel. Az országos
lapoknál elég belterjes az írói-szer-
kesztői gárda, így a vidéki, jó tollú
szerzőknek csak morzsák jutnak.
Igazán országos lap nincs is, hiszen
a megyék alig-alig kapnak helyet,
Budapesti hírekkel, eseményekkel
vannak tele.  

– Hogy indult a pályád? 
– A családommal 1987 óta élek

Tolnán, s akkor kezdtem el városi,
megyei, országos lapoknak írni.
Amit kedvelek, az az intellektuális
humor, az irónia, az önirónia, ami
egyfajta adomány, amivel születik
az ember.

– S amit nemcsak az újságok ha-
sábjain olvassák szívesen azok,
akik ezt a stílust szeretik, hanem a
könyveidben is, melyek száma meg-
haladja a tizet.

– Versekből, publicisztikákból,
naplóból állnak ezek a humoros kö-
tetek, amelyekkel egyben az ars po-
eticámat is kimondom: szórakoz-
tatva elgondolkodtatni. 

– Vezetsz egy irodalmi egyesüle-
tet, a Kézjegyet, amely a Tolnai Toll-
forgatók Antológiájával évente egy
kötettel jelentkezik...

– Az idén éppen másfél évtizede
annak, hogy megjelenünk, s visz-
szatérő rendezvény ezzel egyidejű-
leg, hogy Szálkán, a Művésztelepen
megtartott találkozón adjuk át a
„Csányi-díjat.” 

– Mit tartanál a legfontosabbnak
a mai újságírásban, sőt továbbme-
gyek, a mindennapjainkban, mint
újságíró, mint humánus ember,
mint közíró?

– Ha a civil társadalom is akkora
súllyal jelenne meg a közéletben,
mint a politika és a gazdaság. Ma

még a politika közeli civilek érvé-
nyesülnek. Arra kellene törekedni,
hogy a civil társadalom önállóan is
megálljon a lábán. 

– Közeli terveid?
– Készítem a 11. kötetemet, ami

újra egy Napló lesz. S a napi újság-
írás mellett kisebb kiadványokat,
térképeket, naptárakat, kalendáriu-
mokat, helytörténeti kiadványokat
írok-szerkesztek. 

– Faggattalak a kedvenc műfajod-
ról, s gondoltam, hogy a jegyzetet
mondod, miután ez a te igazi vilá-
god, viszont abból valóban nem le-
het megélni...

– Három gyermekem van: a na-
gyobbik lányom főiskolás, kommu-
nikációt tanul, a fiam középiskolás,
iskolarádiózik, a kisebbik lányom a
zene iránt érdeklődik, s már ját-
szott a tolnai templom orgonáján. A
nejem is ír, most jelent meg egy
verses füzete.  Szabadidőnkben sok
művésszel tartunk baráti kapcsola-
tot. 

– Ez a harmadik díjad…
– A Tolnai Népújságtól kaptam

Grafit-díjat, Csányi-díjas vagyok, s
ez a mostani a harmadik. Jó érzés
volt átvenni.

Egy nő: Szél Móni 
– Tiniként kezdted el a tévézést a

Városi Televízióban, s az eltelt 16 év
alatt annyi „szerepben” dolgoztál,
hogy aligha lehet már neked újat
mondani, vagy mutatni...

– Gyermekkorom óta érdekelt a
televíziózás minden oldala, ága. Fo-
galmam sincs, mit választanék, ha
mást kellene csinálnom. Először a
Gazdasági Magazint vezettem,
amelyről azt sem tudtam, micsoda.
Azóta is megmaradt az a régi érzés,
s ha valami olyasmit kell tennem,
amihez nem értek, vagy nem szere-
tek, illetve nem az én világom, ak-
kor úgy érzem, nem vagyok hiteles.
Ezért igyekszem is elkerülni az
ilyen munkát.

– Melyik műsor hozta meg szá-
modra az igazi népszerűséget,

amelyben úgy érezted „otthon” vol-
tál?

– A POP tévében a „Vekker” című
műsor. Az volt minden álmom,
hogy ott műsort vezethessek. Ab-
ban az időben egyedülálló volt a
maga nemében, még országos vi-
szonylatban is. Ha most lenne ilyen
jellegű műsor, szívem szerint ma is
azt vezetném. 

– A POP TV-ben műsorvezetőként
és szerkesztőként is feltűntél. Ahogy
mondani szokták, korán a mély
vízbe dobtak...

– Kindl Gábor nemcsak rakta rám
a faladatokat, de bízott is bennem.
Fiatalként ez nagy kihívás volt, de
nem voltam egyedül. Tőle tanultam
a legtöbbet. Szabad kezet adott,
ami belőlem a felelősségérzetet vál-
totta ki. Emberileg is nagyon szere-
tek vele dolgozni. 

– Országos televíziók sztár be-
mondóin is látszik olykor az izga-
lom, te viszont szembenéztél a ka-
merával, belemosolyogtál, és mond-
tad a magadét...

– Érdekes, hogy vizsgákon na-
gyon izgulok, a televízióban sosem.
Ez valószínű abból fakad, hogy
annyira nagy álom volt számomra

ez a munka, hogy az öröm, hogy
képernyőn vagyok, műsort vezet-
hetek, teljesen leköt, nem izgulok.
Persze az is lehet, hogy ez egy
adottság. Az interjúalanyaim min-
dig azt mondják: szeretik, hogy
mosolygok, mert ez őket is fesztele-
nebbé teszi. 

– A rádiózásban is kipróbáltad
magad.

– Mindkettőt szeretem, nem tud-
nék választani. Amikor „kénysze-
rű” kihagyásom volt a televíziónál,
ott volt a rádió és a tanulás. Képez-
tem magam, s nem görcsöltem,
hogy mikor kerülök újra képernyő-
re. Biztos voltam abban, hogy eljön
az ideje. 

– Többször voltam már interjú-
alanyod, s veled beszélgetni való-
ban olyan, mintha egy barátnővel
beszélgetne az ember. Figyelmes
vagy, kedves, mosolygós, amilyen
egyébként is az életben.

– Szerencsésnek tartom magam
az optimizmusom miatt. Azt tar-
tom, hogy „ha savanyú citrommal
kínálnak, csinálj belőle limonádét.”
Ez az én ars poeticám.

– Új és nagy feladatra készül a
Bonyhádi Városi Televízió…

– Németh László tulajdonossal és
Kindl Gábor főszerkesztővel hama-
rosan induló regionális televízió-
nál, a TV8-nál szerkesztő-riporter
leszek. Várom az újabb megméret-
tetést, s őszintén mondom, most
szeretném megállítani pár évre az
időt.

– Ez a második kitüntetésed...
Hogyan tudtad meg?

– Pár évvel ezelőtt, Flórián (a tűz-
oltók védőszentje – a szerző) na-
pon Tolnáról tudósítottam, s ami-
kor a díjazottak neveit jegyzetel-
tem, egyszer csak a magamét írtam
le. Életem első kitüntetését
Velenczei István tűzoltó parancs-
noktól vehettem át. A mostani elis-
merés előtt elmélyülten írtam a hí-
reket, miközben telefonon hívtak,
hogy én lettem az év elektronikus
újságírója. Jót nevettem, mert azt
hittem vicc, aztán kiderült, hogy
mégsem. Nagyon örültem, és velem
az egész család, a párom, akit meg-
fertőztem a televíziózással, s aki je-
lenleg a kamera „másik” oldalán
áll. Boldog voltam. Köszönöm ezt a
sikert a nézőknek, a szüleimnek,
Kindl Gábornak, és a páromnak.

Szél Móni és Wessely Gábor a szabad sajtó napján
dr. Puskás Imrétől vehette át a díjat
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Wessely
Gábor, a Tolnai Népújság munkatársa és Szél Móni, a Bonyhádi
Városi Televízió szerkesztő-riportere. Ők vehették át először a
megyei közgyűlés elnöke, dr. Puskás Imre által alapított „Tolna
megye újságírója” díjat, 2008. március 15-én, a Szabad Sajtó
napja alkalmából. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

Kitüntetett újságírók

NYARALJON 
VELÜNK!

BULGÁRIÁBAN apartmanban, busszal 41 300 Ft/főtől
KEMER 3* szállodában all. inc.-val, 82 000 Ft/főtől

repülővel (az ár mindent tartalmaz)
ASPROVALTA busszal, önellátó 14 900 Ft/főtől
VODICE Adria apartmanház   24 900 Ft/főtől

egyénileg, 4 fős

PIHENJEN PÜNKÖSDKOR
SÁRVÁRON 3*-os szállodában 29 500 Ft/fő/3 éj

félpanzióval + belépő 
GYULÁN 3*-os panzióban, reggelivel 26 900 Ft/fő
EGZOTIKUS ÚT REPÜLŐVEL:
KUBA 3*-os szállodában all. inc., 11 éj 365 000 Ft/fő

(az ár mindent, tartalmaz) 
Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!) nem-
zetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése, bal-
eset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.

EKHO TOURS, Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu     www.ekhotours.hu
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KERESKEDÕK, VÁLLALKOZÓK TOLNA
MEGYEI SZERVEZETE (KISOSZ)

7100 Szekszárd, Arany János u. 17–21. • Regisztrációs
szám: 17-0145-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0248

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM
INTENZÍV TANFOLYAMOK A KISOSZ-NÁL MÁJUSI VIZSGÁVAL!

Középfokú végzettséggel rendelkezõknek:

KERESKEDÕ VÁLLALKOZÓ
VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ

JELENTKEZNI ÉS ÉRDEKLÕDNI LEHET:
KISOSZ Szekszárd, Arany J. u. 17-21. KISOSZ Tamási, Szabadság u. 27.

Telefon: (74) 414-227, (74) 312-847 Telefon: (74) 470-163
KISOSZ Bonyhád, Rákóczi u. 6. KISOSZ Dombóvár, Teleki u. 9.

Telefon: 30-637-0072 Telefon: (74) 565-100,
KISOSZ Paks, Kereszt u. 2. KISOSZ Dunaföldvár, Tavasz u. 2.

Telefon: (75) 417-117 Telefon: (75) 541-130

Opel Astra H 1.6 b  
Klíma, ABS, szervokormány, 4
légzsák, elektromos ablak, cen-
trálzár, részletre is. 
Évj.: 2004/8.  Mûszaki: 2008/8. 

Ár: 2 399 000 Ft 

Ford Fusion 1.4 b  
Klíma, szervokormány, 
2 légzsák, centrálzár, CD, 
elektromos tükör és ablak.  
Évj.: 2004/10.  Mûszaki: 2008/10. 

Ár: 2 199 000 Ft 

Opel Astra Car. 1.7 TD  
Szervokormány, 1 légzsák, rádiós
magnó, még hitelezhetõ.

Évj.: 1996/8.   Mûszaki: 2010/3.

Ár: 819 000 Ft 

Chevrolet Lacetti 1.6 b  
Klíma, ABS, szervokormány, 2 lég-
zsák, centrálzár, CD, 4 elektromos
ablak, alufelni, szervizkönyv.
Évj.: 2005/5.  Mûszaki: 2009/5.

Ár: 2 299 000 Ft 

Suzuki Swift 1.3 b  
Elektromos ablak, centrálzár, elek-
tromos tükör, alufelni, 
60 eFt kezdõvel elvihetõ. 
Évj.: 1998/4.   Mûszaki: 2009/4.

Ár: 599 000 Ft

Szolgáltatásaink:
• hitelügyintézés

10%-os kezdõ
befizetéssel 

• bérautó 
• autóbeszámítás 
• kp-s autóvétel 

10 éves korig 
• hitelfelvétel 

saját gépkocsira 


