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ÚJ ATLÉTIKAI KLUBOT
ALAKÍTOTTAK A TÖBBET,
MÁST AKARÓK

ELFOGADTA A KÖLTSÉGVETÉST
A VÁROS KÖZGYŰLÉSE 12. OLDAL

Kéztől – kézig 
Amíg az úton vándoroltam,
Mindig a kezek rabja voltam, 
Az elsõ kéz munkában fáradt,
De tenyerébõl bõven áradt
Gyermekálmok aranydiója,
Marcipánja, s mézes cipója,
Nem volt erõs talán még Õ sem,
De a kezemet fogta erõsen,
S bár sok baja volt, s gondja másra,
Nem volt rest a simogatásra,
Ráncos kéz, nem volt semmi éke,
De szelídség lakott benn és béke,
Legyen ez az egyszerû ének
Himnusza az Anyám kezének. 

A másiknak bársony a bõre,
Álmodoztam sokat felõle,
S a lelkem tûzben égett miatta,
Halvány erek, keskeny kis ujjak,
A vágyaim közéjük bújnak, 
A tenyere arany kalitka,
Benne szorong az éltem titka,
Örömszirom, horgony és támasz,
Minden miért-re Õ a válasz,
Legyen Himnusza ez az ének 
A feleségem két kezének.

A harmadik kezecske gyenge,
Kapaszkodik az én kezembe,
Apró kis kéz: barackfa ága,
Tenyere a remény virága,
Csak kér mindig, nem tud adni,
Ökölbe nem szokott dagadni,
De ha majd az én kezem fárad,
Az erõm e kis kézbe árad,
S ha majd egyszer pihenni térnék, 
A kezem e kis kézben él még,
Legyen ez a szemérmes ének,
Himnusza gyermekem kezének.

Az életben én véges – végig
Csak mentem – mentem 
Kéztõl – kézig. (Vathy Elek)

Köszöntjük 
a hölgyeket!

SIKERES ÉVET
ZÁRT A SZEKSZÁRDI
KAPITÁNYSÁG 2. OLDAL 3. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Borárverés
a szekszárdi

tanyákért
A Szõlõ-Szem Mozgalom tisztelettel
meghívja az érdeklõdõket a „Verssel,
dallal, zenével, borárveréssel a szekszár-
di tanyákért és a Szõlõ-Szem Mozgalo-
mért” címû jótékonysági estre és bor-
árverésre március 16-án 18 órakor a
Mészáros Borházba. Az Est Fõvédnöke:
Horváth István polgármester, ország-
gyûlési képviselõ. Az árverésen szek-
szárdi termelõk díjnyertes borai kerül-
nek kalapács alá. Verssel, dallal, zené-
vel közremûködnek: Kis Pál István és
a Komjáth(y)i fivérek.

Kérjük, hogy az árverési jegyzékre
való felvételéhez részvételi szándékát
március 11-ig jelezze a 06/20/9149-
641-es telefonszámon. Regisztrációra
a helyszínen is van lehetõség.
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Sikeresek a szekszárdi rendõrök
Negatív statisztika: nõtt az ittasan okozott balesetek száma

Mint azt előző számunkban jelez-
tük, a Szekszárdi Rendőrkapitány-
ság 2009-es tevékenységéről,
eredményeiről és gondjairól ezút-
tal olvashatnak beszámolót. A
február 26-án megtartott évérté-
kelő állománygyűlésen részt vett
Horváth István polgármester, vala-
mint a kapitányság társszerveinek
vezetői is.

V. H. M.

Horváth István a maga és a városla-
kók nevében megköszönte a rendõr-
kapitányság sikerrel végzett munká-
ját, hangsúlyozva, hogy a nem éppen
legjobb körülmények ellenére is ered-
ményes volt a tavalyi tevékenységük,
amire egyebek között a lakosság biz-
tonságérzetébõl is következtethe-
tünk. Abbéli reményét is kifejezte a
polgármester, hogy a következõ idõ-
szakban sikerül fokozni a rendõrszak-
ma anyagi és erkölcsi megbecsültsé-
gét, ami arra is garancia, hogy a követ-
kezõkben az eddigieknél még jobb
eredményeket érnek el.

Dr. Varga Péter ezredes, Szekszárd
rendõrkapitánya beszámolójában ki-
emelte, hogy az elõzõ két évben be-
következett strukturális változások
hatására még intenzívebb és jobb ha-
tásfokú tevékenységet végezzenek.

Véleménye szerint ennek sikerült ele-
get tenniük, azaz olyan teljesítményt
nyújtaniuk, amivel szakmai vezeté-
sük mellett a lakosság is elégedett.

A kapitányság illetékességi terüle-
tén 2008-hoz képest tavaly tíz száza-
lékkal nõtt a bûncselekmények szá-
ma, ám ennek több összetevõje is
van. A látszólagos emelkedéshez hoz-
zájárult, hogy sikerült felderíteniük
egy 300 eseményt jelentõ bûncselek-
mény-sorozatot. Sajnálatos, hogy a
garázdaságok, az ittas vezetések, a
gazdasági bûncselekmények és a zak-
latások száma is növekedett. Megem-
lítette, hogy tavaly sikerült felderíte-
niük az utóbbi évtized legnagyobb
súlyú – hatvan rendbeli – tanyabetö-
rés sorozatát.

A vizsgálati osztály tavaly is a jól
bevált szisztémával végezte munká-
ját. Nyolc százalékkal emelkedett a
nyomozást elrendelõ esetek száma,
ám a növekedés ellenére is 48,4 szá-
zalékról 56,8 százalékra nõtt az ered-
ményességi mutatójuk. A megyei fel-
adatokat is ellátó Bûnügyi, Technikai
és Helyszínelõ osztály is jó eredmé-
nyeket tudhat maga mögött. Kieme-
lendõ a bûnmegelõzési tevékenysé-
gük, technikusi és kutyás szolgálatuk
különbözõ intézményekben és civil
szervezetek meghívására mutatja be
tevékenységét.

Ami a közrendvédelmet illeti: alap-
vetõ céljuk volt, hogy minél több
rendõr teljesítsen közterületi szolgá-
latot. Ezt nagymértékben nehezítet-
te a fennálló létszámhiány. Itt emel-
jük ki azt a bejelentést, miszerint áp-
rilis elsejével a – jelenlegi 220 fõs –
kapitányság létszáma 16 rendõrrel
növekszik.

A baleseti adatok elemzésekor
megállapítható, hogy számuk hat
százalékkal emelkedett, összetételük-
ben viszont pozitív elmozdulás tör-
tént. A halálos kimenetelû balesetek
közel 40 százalékkal (13-ról 8-ra),
míg a balesetekben életüket vesztett

személyek száma felére (16-ról 8-ra)
csökkent. Negatív tendencia, hogy
nõtt az ittasan okozott balesetek szá-
ma. Igaz, ezek visszaszorítására a me-
gyei közlekedésrendészettel közösen
feladattervet dolgoztak ki, aminek a
lényege, hogy célirányos (!), intenzív
rendõri ellenõrzéssel minél több it-
tas vezetõt szûrjenek ki. E feladat si-
keres végrehajtása eredményekép-
pen több mint ötven százalékkal
emelkedett az ittas vezetések száma,
azaz az ittasan volánhoz ülõk felkuta-
tása.

Dr. Varga Péter arra a kérdésünk-
re, hogy mire a legbüszkébb, így vála-
szolt:

– Munkatársaim fáradhatatlansá-
gára és tettrekészségére. Példaként
említem, hogy például éjjel két óra-
kor egy adott eset kapcsán senki
nem vonakodik a munkavégzéstõl,
perceken belül akár húszan – pa-
rancsnokokat és beosztottakat is be-
leértve – jelentkeznek szolgálatra, s
elismerésre méltó erõbevetéssel vég-
zik a rájuk háruló munkát.

Megemlítettem, hogy munkám so-
rán elég gyakran fordulok meg a Vár-
közben, a kapitányságon, ahol rend-
re remek légkört tapasztalok. „Örü-
lök, ha így látja, s hozzáteszem, hogy
jól látja. Ez is példaértékû” – válaszolt
a rendõrkapitány.

Dr. Varga Péter rendõrkapitány

Zajlik az országgyûlési választások
kampányának idõszaka. Mostantól
mindenki nyilatkozik, kampányki-
adványokat juttat el a választópol-
gárokhoz. Persze kérdés, hogy ezek-
nek az anyagoknak mennyi a való-
ságtartalma.

A magát baloldalinak nevezõ
párt hazugsági mutatója az elmúlt
8 évben túlhaladta a tolerálható
mértéket. Lassan már a kötõszava-
kat és névelõket sem hiszem el ak-
kor, ha ehhez a párthoz tartozó po-
litikus szájából hallom, vagy a
kampánykiadványában olvasom.
Néha hihetetlen, hogy mit nem en-
gednek meg maguknak. Dúlnak a
korrupciós botrányok, lopás, sik-
kasztás, végkielégítés és az ilyen
ügyekben szereplõ politikusok elõ-
kelõ helyen szerepelnek a kor-
mánypárt választási listáin. Mint-
ha mi sem történt volna...

Nyolc évük lett volna, hogy bizo-
nyítsanak. Helyette kilopták a sze-
münket, nem tettek semmit, ha cse-
lekvésre lett volna szükség, viszont
végkielégítették magukat, baráti
körüket és azok hozzátartozóit.
Fura helyzet értelmezni egy olyan

kormány és a mögötte álló pártok
lépéseit, akik biztosan tudják, hogy
ellenzéki szerep vár rájuk, mégis
úgy tesznek, mintha majd kor-
mányzati pozícióból oszthatnák a
lapokat.

Nos, ha valaki elfelejtette volna,
hogy a kormányfõ két évig a
Gyurcsány-kormány gazdasági mi-
nisztere volt, akkor annak is rá kell
eszmélnie: ez tagadhatatlanul meg-
látszik eddigi tevékenységükön. A
Trükkök Százainak korszaka, ha
rajtuk múlik, sosem ér véget.

A bal(liberális) oldalnak volt
majdnem 20 éve, hogy valóban szo-
ciáldemokratává váljon. Sikerült
nekik? Ugyanazon problémákkal
küzdenek a mai napig (hazugság,
korrupció).

Csak a magam nevében beszél-
hetek. Annak idején azért csatla-
koztam olyan emberekhez, akikkel
aztán egy pártban kötöttünk ki,
mert elegünk volt abból az aljas és
hazug rendszerbõl, melyben él-
tünk. Elegünk volt az elhibázott
gazdaságpolitikai lépésekbõl, me-
lyekbõl „reformnak” nevezett elvo-
násokkal próbáltak kilábalni. Az

elmúlt nyolc évben ismét hozzá-
nyúltak a gazdasághoz. Ennek meg
is lett az „eredménye”: csõd közeli
állapotba került az ország. Lehet
szimpátiával vagy ellenszenvvel vi-
seltetni a baloldal iránt. Akik ismer-
nek, tudják, hogy mennyire vagyok
oda értük. Azonban nem ez a dön-
tõ. Ha az elmúlt évek politikájá-
ban, kommunikációjában egy sze-
mernyi elõrelépést látnék, nem ír-
nék egy betût sem.

De nem látok!
Hazánk minden gazdasági és

társadalmi mutatója - valamennyi
elemzés szerint - egyre siralmasabb
képet mutat.

Ötletem a kampányukhoz, talán
megértik:

„Ártottam barátaimnak. Ártot-
tam az országnak. Ártottam kor-
mányrendszerünknek, mert szét-
zúztam mindazon fiatalok álmait,
akiknek kormánytisztviselõvé kel-
lett volna válniuk, de most úgy gon-
dolják, mindez túlságosan korrupt...
Ártottam az amerikai népnek, és
ezt a terhet hordoznom kell egész
életemben.” (Richard Nixon)

Hollendus Zsolt

Dübörgõ kampányKözúti ellenõrzés
Miután meglehetõsen sok balesetet
okoznak, vagy szenvednek el kerékpá-
rosok és gyalogosok, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság (TMRF) ezek
megelõzése érdekében márciusban
fokozott közúti ellenõrzést rendelt el.

Megyeri Zsolt százados, a TMRF for-
galomellenõrzõ alosztályának vezetõ-
je tájékoztatott, hogy figyelemmel kí-
sérik, hogy a gyalogosok és a kerékpá-
rosok miként tartják be a közúti köz-
lekedésre vonatkozó általános szabá-
lyokat. Kontrollálják, hogy a két cso-
portba tartozók éjszaka és korlátozott
látási viszonyok esetén gondoskod-
nak-e az elõírások által megszabott lát-
hatóságukról. Viselnek-e például látha-
tósági mellényt, a kerékpárok fel van-
nak-e szerelve világító berendezéssel,
illetve fényvisszaverõ prizmákkal,
ugyanekkor a kerékpár kötelezõ tarto-
zékainak meglétét is vizsgálják.

Külön figyelmet fordítanak az 
ittasan kerékpározók kiszûrésére,
majd szankcionálására. Másképpen:
amennyiben nem gépi meghajtású
jármûvel ittasan közlekedik valaki, az
ellen szabálysértési eljárást kezdemé-
nyeznek a rendõrök, s a szabálysér-
tõkkel szemben a törvény alapján
folytatják le az eljárást. - h -
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Kormányzati zsákmányszerzés a nemzeti vagyonból
Dr. Ángyán József szekszárdi elõadása a magyar vidékrõl

Nem ügyetlenség, hanem tuda-
tos zsákmányszerzés, ami az
utóbbi nyolc évben Magyarorszá-
gon kormányzás címén történik.
A nemzeti vagyon elképesztő mé-
retű kirablása folyik, a mohó
balliberális politikai elit visszaél-
ve a helyzetével a magánvagyo-
nát gyarapítja. Dr. Ángyán József,
a Szent István egyetem profesz-
szora fogalmazott így az Orszá-
gos Nyugdíjas Polgári Egyesület
szekszárdi csoportja által szerve-
zett esten március elsején.

Cser Ildikó

A parlament mezõgazdasági bizottságá-
nak tagja a Mûvészetek Házában tartott
érdekfeszítõ elõadást „A falurombolás-
tól a vidék újraélesztéséig” címmel. A
kétszáz fõs hallgatóságot az ONYPE ne-
vében Szegedi Dezsõné, majd Horváth
István polgármester, a Fidesz parlamen-
ti képviselõje üdvözölte. Horváth István
elmondta: sok vidéken élõ vesztesnek
érzi magát, mert a gazdálkodás, amibõl
valaha generációk éltek meg, ma már
nem éri meg. A fiataloknak nincs jövõ-
képük, elhagyják szülõhelyüket. Ezért a
Fidesz kormányra kerülve olyan vidék-
politikát kíván folytatni, amely segíti az
ott élõk boldogulását.

Dr. Ángyán József helyzetelemzésé-
ben a nemzeti vagyont jelentõ termé-

szeti erõforrásokról, a kincstári va-
gyonról és a vállalkozói vagyonról
szólt. „Maffiacsaládok harcolnak a
koncért, és a hatalom olyan intézmé-
nyeket hoz létre, melyek segítik ezt a
kirablást” – hallhattuk. Konkrét esete-
ket említett arra, hogyan vándorolnak
magánzsebekbe közpénzek. A közbe-
szerzések révén például a GKI felmé-
rése szerint évente 3-400 milliárd (!)
folyik el így. A közbeszerzési eljárások
70 százaléka korrupt, 20 százaléka pe-
dig korrupciógyanús. Sikerdíj címén
csak a Hankook cég letelepedése kap-
csán négymilliárdot vett fel az a cég,

amelynek vezetõje ma a pénzügymi-
niszter. A kormány tagjai élen járnak
az adóelkerülésben és offshore cégek-
be mentik ki vagyonukat.  Bajnai mi-
niszterelnök a HajduBÉT cégvezetõje-
ként libatenyésztõk százait csapta be,
gazdák lettek öngyilkosok miatta, és
hét offshore cége van. Az agrártámo-
gatások rendszere és az ebbõl fakadó
hátrány versenyképtelenné teszi a
magyar gazdákat. Az uniós megállapo-
dások értelmében ugyanis a tagálla-
mok 30 százalékos nemzeti támoga-
tást adhatnak saját termelõiknek az
EU-s támogatáson felül, de míg a len-

gyel vagy a szlovák állam ezt folyósítja
is, a magyar csak tíz százalékot. Így a
hazai polcokon alig látni magyar tejet,
vajat, húst vagy bort. Beszélt a multi-
nacionális áruházláncokról is, ame-
lyek egy felmérés szerint 81 címen
kérnek hozzájárulást a gazdáktól pusz-
tán azért, hogy befogadják az áruju-
kat. Ez az összeg (pl. fizetési határidõ
betartási díj!) a kialkudott ár húsz-
negyven százaléka, ami tovább sújtja a
hazai termelõket.  A pályázati kiírások
pedig csak egy szûk körnek biztosíta-
nak hozzáférést a támogatásokhoz. 

„A magyar vidék teljes tönkretétele
zajlik, egyszerre éri támadás az egyhá-
zat, az iskolát és családokat. Erõs, fele-
lõs nemzeti kormányra és minõségi
szerkezetváltozásra van tehát szükség.” 

Az elõadó hozzátette: a Fidesz
programja tartalmazza egyebek közt
a föld- és birtokpolitika átalakítását,
nemzeti földtörvény elfogadását, a
Nemzeti Földalap szerepének erõsí-
tését, a helyi értékesítés és feldolgo-
zás rendjének megváltoztatását, a kis-
és közepes családi gazdaságok erõsí-
tését, a kézmûvesség, a helyi turiz-
mus fejlesztését, egy ökoszociális pi-
acgazdaság létrehozását. Ehhez azon-
ban a választópolgárok többségének
felhatalmazására van szükség, mert
ellenzékiként semmilyen program
nem hajtható végre – hangsúlyozta
dr. Ángyán József.

Dr. Ángyán József és vendéglátója, Horváth István az elõadáson

„Pesszimistán reális költségvetés”
Az idén 9,2 milliárd forintból gazdálkodhat Szekszárd önkormányzata

Tizennégy igennel, két nemmel
és két tartózkodással fogadta el
a megyeszékhely közgyűlése a
város idei költségvetését.

SzV

A városvezetõ frakció mellett egy sza-
bad demokrata képviselõ is igennel
szavazott, míg a szocialisták közül ket-
ten tartózkodtak és ketten nemmel
voksoltak a költségvetésre. A három
órás vita a szakmai érvek mellett a po-
litikai felhangokat sem nélkülözte. 

Az önkormányzat 2010-ben közel
9 milliárd 200 millió forintból gazdál-
kodhat. Ács Rezsõ alpolgármester
hozzászólásában elmondta: a büdzsét
a novemberben jóváhagyott költség-
vetési koncepció alapelvei szerint ál-
lították össze. Tartalmazza az intéz-
mények mûködését a jelenlegi struk-
túrában és létszámmal, továbbá a ta-
valy is nyújtott béren kívüli juttatáso-
kat, lakásépítési támogatást, és szoci-
ális alapot is képeztek. A költségvetés
tartalmazza az idei fejlesztésekhez
szükséges összegeket, utóbbira az

idén mintegy
kétmilliárd fo-
rintot fordíta-
nak. Kiemelt
projekt a vá-
rosrehabilitá-
ció, az Agóra
program és a
csatornaháló-
zat teljes kiépí-
tése.

– Az állami
támogatás az
idén több mint 330 millió forinttal
csökkent 2009-hez képest, az elmúlt
három évben pedig csaknem 600
millió forintot vont el az állam Szek-
szárd városától – hangsúlyozta Ács
Rezsõ. Az alpolgármester hozzátette:
a normatív támogatás ma már az in-
tézményi finanszírozásnak csak a fe-
lét teszi ki, ennek ellenére mûködõké-
pes a város méretéhez képest nagy in-
tézményhálózat. Ács Rezsõ kiemelte:
a gondosan tervezett költségvetésben
városfenntartásra a kisebb fõösszeg
ellenére is a korábbinál valamivel töb-
bet, mintegy  550 millió költenének.

Kõvári László, a Gazdasági és Mezõ-
gazdasági Bizottság elnöke hozzászó-
lásában egyebek mellett emlékezte-
tett: a költségvetésben közel 100 mil-
lió forintot tesz ki a civil szervezetek
direkt támogatása, és mintegy 70 mil-
liót nem kell megfizetniük például
bérleti díjként.

Az ellenzék több felszólalója, köz-
tük Ilosfai Gábor, a pénzügyi bizott-
ság elnöke a hosszú távú eladósodás
miatt aggódott, s hogy a késõbbi fej-
lesztésekre nem lesz pénz. 

Horváth István polgármester erre
egyebek mellett elmondta, hogy a ko-
rábbi vagyonfelélés helyett visszavásá-
rolták a cégeket, amelyek nyeresége a
késõbbi törlesztések fedezete.

– Pesszimistán reális költségvetést
készítettünk – mondta a polgármes-
ter. – Pesszimista, hiszen a gazdasági
adatok ismeretében a helyi adóbevéte-
leket a tavalyinál 200 millióval keve-
sebbre prognosztizálta, ugyanakkor
reális, mert az abban megfogalmazott
célok, feladatok – miként az elõzõ
években is – abszolút tarthatóak. Szek-
szárd város költségvetése stabil.

Prózapályázat:
A mi kis városunk

A Szekszárdi Nõegylet Egyesület idén
ünnepli fennállásának tizedik évfordu-
lóját, és ebbõl az alkalomból a város-
ban élõ, itt tanuló általános- és közép-
iskolások számára pályázatot ír ki „A
mi kis városunk” címmel.

A pályázatra Szekszárdról szóló pró-
zai írásokat várnak. A terjedelem leg-
feljebb egy A4-es oldal lehet, melynek
leadási határideje 2010. március 31. A
pályamûveket az alábbi címre küldhe-
tik: 7100 Szekszárd, Bródy köz 12.,
vagy noegylet@terrasoft.hu. Kérjük,
hogy a pályamunkákon tüntessék fel
a szerzõ nevét, lakcímét, telefonszá-
mát, a tanintézet nevét és osztályát.

A pályamunkákat elbíráló zsûri tag-
jai: dr. Töttõs Gábor helytörténész,
Horváthné Vadóc Szilvia könyvtáros
és D. Varga Márta újságíró. A nyerte-
sek értékes tárgyjutalmat kapnak, s
minden résztvevõ emléklapot vehet
át. Az elsõ három helyezett munkáját
felolvassák az egyesület jubileumi ün-
nepségén, április 21-én. Az írások
megjelennek a nõegylet és Szekszárd
város honlapján, a kategóriák leg-
jobbjai pedig a Szekszárdi Vasárnap
hasábjain is.

Ács Rezsõ
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HÍRSÁV

Liszt klub: Debussy
A Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi
csoportja március 10-én, szerda este
17.30-kor tartja klubestjét a Liszt Fe-
renc Mûvészeti Iskolában. Az est elõ-
adója: Bánky József. „Száz éve írták”
címû elõadásában Claude Debussy
prelûdjeinek 1910-ben megjelent I.
kötetérõl beszél, melynek keretében
koncertszerûen elhangzik a kötet
valamennyi darabja. A belépés díjta-
lan, mindenkit szeretettel várnak!

Gárdonyi hangverseny
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes március 21-én, va-
sárnap 17 órakor az Augusz-
házban tartja következõ hangver-
senyét. A Naszladi Judit karnagy ve-
zette kórus ez alkalommal a pozso-
nyi egyházzenei kórusversenyre ké-
szülõ mûsorával áll a publikum elé.
Köremûködik Tillai Tímea énekmû-
vész és Lozsányi Tamás orgonamû-
vész. Moderátor: Decsi-Kiss János.

Egy kívánság már teljesült
Az önkormányzati cégek telephelyérõl indulnak az alapítvány autói

Március elseje óta Tolna megyei
telephelyről is indít beteg gyer-
mekeket szállító autókat a Sze-
mem Fénye Alapítvány. Sok csa-
ládnak ők jelentik az egyetlen le-
hetőséget arra, hogy eljussanak
a kezelés helyszínére, hiszen a
szolgáltatás térítésmentes.

H. E.

Nagyon nagy segítséget jelent szá-
munkra az alapítvány – kezdi egy meg-
gyötört arcú édesanya, akinek agydaga-
natos gyermekét kell hetente többször
Pécsre szállítani a különbözõ kezelések-
re. Saját autójuk nincs, és más lehetõsé-
gük sem volt arra, hogy utaztatni tudják
a most már 18 éves fiút. A legtöbb csa-
lád, aki a Szemem Fénye Alapítványhoz
fordul segítségért ilyen gondokkal
küzd. Sok köztük a hátrányos helyzetû.

Az alapítványnak is sok harcot kell
megvívnia. Eddig csak pécsi telep-
helyük volt, innen indultak autóik Ba-
ranyán kívül, Tolnába, Somogyba és
Zala megyébe. Hétfõtõl viszont Szek-
szárdon is helyben mûködik a szolgá-
lat. Hétköznapokon 7 és 17 óra között
tudnak szállítást vállalni, annak ellené-
re, hogy kapacitásbõvítési kérelmü-
ket nem fogadták el, így nem kapnak
többlettámogatást az OEP-tõl. Szek-
szárd önkormányzata viszont segítsé-
gükre sietett.

– Természetes volt, hogy nem uta-
sítjuk el a megkeresést, és gyorsan si-
került megoldást találni – mondta dr.
Haag Éva alpolgármester. Az önkor-
mányzati közmûvállalatokhoz fordul-
tak, akik szintén nyitottak voltak, így

az Alisca Terra Kft. és a vízmû közös,
Epreskert úti telephelyén állomásoz-
hat az éppen szolgálatban lévõ beteg-
szállító autó. Artim Andrásné igazgató
elmondta, hogy térítésmentesen
használhatja az alapítvány a helyet, és
idõhöz sem kötik a megállapodást. A
parkolási lehetõség mellett pedig az
orvosi szobát is igénybe veheti az
ügyeletes, de a 24 órás portaszolgálat
is könnyebbséget jelent.

Gyura Barbara, a Szemem Fénye Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke szerint
nagyjából 15 családnak jelentenek állan-
dó segítséget Tolna megyében, illetve
30-40 alkalmi hívásuk van. Szállítanak
daganatos, szívátültetett és leukémiás
kisgyereket is. A kis betegeket általában

Pécsre, Budapestre vagy Szegedre vi-
szik kezelésekre, kontrollra, vagy éppen
a dombóvári kórházból a szekszárdi
csecsemõotthonba szállítanak babát.

– Nehéz nem kötõdni az apróságok-
hoz és szüleikhez – mondja Miklai
Gyula pécsi mentõs, az alapítvány ön-
kéntese. Hamar megismerkednek,
még úgy is hogy többen látják el a fel-
adatot. Szekszárdon nyolc mentõs vált-
ja majd egymást, a szabadnapjaikon
teljesítik a szolgálatot. Gyura Barbara
pedig abban bízik, hogy hamarosan
Tolnában is 24 órás ügyeletet és két au-
tót tudnak biztosítani. Ehhez azonban
az kellene, hogy az OEP befogadja a ké-
relmüket, amelyrõl a szakminiszter
hoz végsõ döntést...

Gyura Barbara, a Szemem Fénye Alapítvány elnöke és dr. Haag Éva
alpolgármester az új telephelyen

„Magyar sarok”
az óbecsei óvodában
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület mesekönyveket gyûjt
húsvétra az óbecsei óvodásoknak és
bölcsõdéseknek.

Várjuk adományaikat, megunt me-
sekönyveiket márciusban minden
pénteken (12., 19., 26.) 15 és 16 óra
között a Református Gyülekezeti Ház-
ban (Szekszárd, Bezerédj u. 3.).

Támogató segítségüket elõre is kö-
szönjük!

Az ÚjZóna Klubban – amely az I.
Béla Gimnázium programsorozata
Szekszárd és környéke fiataljainak –
az ünnepre hangolódva, március 12-
én (péntek), 19 órakor Dinnyés Jó-
zsef: Többes szám elsõ személyben cí-
mû mûsorát láthatják a Magyarorszá-
gi Német Színházban (Szekszárd,
Garay tér 4.).

A szervezõk mindenkit szeretettel
várnak, részvételi szándékukat kérik,
ha lehet, elõre jelezzék!
Info: 7100 Szekszárd, 
Kadarka u. 25-27.
Honlap: www.ibela.hu, 
e-mail: sarvari@citromail.hu, 
telefon: +36/30-870-4502, 
programgazda: Sárvári János

Dinnyés József az ÚjZóna Klubban
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Közösségformáló válság
Kereszténysége tartotta meg a magyarságot

■ A nemzetegyesítés esélyeirõl szól dr.
Szijártó István megjelenés elõtt álló
könyve, az Egyöntetûségünk csoda-
szarvasa. A szerzõ kedden tartott elõ-
adást a katolikus közösségi házban.

Nem a könyvrõl, hanem a témáról:
az összefogás fontosságáról. Az össze-
fogásról, az anyaországi és a határain-
kon túli magyarok között, illetve a ha-
tárainkon belüli értékcentrikus gon-
dolkodók között. Mert a nemrég el-
hunyt íróval, Fekete Gyulával együtt
azt vallja, hogy nem jobb és baloldali
politika van, hanem élet pártja és ha-
lál pártja. Azt kell nézni, hogy a dön-

téshozók intézkedései segítik-e a né-
pességgyarapodást vagy sem. Ha nem
születnek gyerekek, mi szükség lesz
autópályákra?

Dr. Szijártó István elsõsorban iroda-
lomtörténész. Egy sorozat elsõ elõ-
adójaként járt Szekszárdon. A Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége 17 vá-
rosban szervez elõadásokat a magyar-
ság keresztény gyökereirõl. Az iroda-
lomtörténész számos idézettel színe-
sítette mondandóját, úgy jobban
megtapad az információ a hallgató-
ban. Pascaltól például ezt citálta: "Min-
den méltóságunk a gondolkodásban
rejlik. Igyekezzünk hát emberhez
méltó módon gondolkozni!"

Az elõadónak meggyõzõdése, hogy
a nemzet kereszténységének köszön-
hetõen vészelte át a vérzivataros év-
századokat. Dr. Szíjártó István a Bala-
ton Akadémia elnökeként is a ma-
gyarságtudat erõsítésén dolgozik. A
lelki-szellemi egység megteremtése,
békés eszközökkel. Ez a cél, amiért év-
tizedek óta dolgozik. 

Mindig közösséget teremtõ, formá-
ló, közösséget szolgáló ember volt.
Azt mondja: a válságnak is lehet kö-
zösségformáló hozadéka. A bajban
összekapaszkodnak az emberek, és a
népbõl, nemzet lesz.  - Wy -

Dr. Szijártó István

Botrányba fulladt
az idõsek akadémiája

■ Nem kellenek már a kétkezi munká-
sok, a gazdaság a rendszerváltás után
hál'istennek nem a fizikai munka irá-
nyába mozdult el - mondta Korózs La-
jos a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium államtitkára az MSZOSZ által szer-
vezett Idõsek Akadémiája címû rendez-
vénysorozat március 4-ei záró elõadá-
sán a Mûvészetek Házában. A politikus
szerint nem a munkanélküliség gond
ma Magyarországon, hanem az inakti-
vitás, tehát hogy aki kiesik a munka-
erõ-piacról, az nem akar oda visszake-
rülni, szívesebben marad segélyezett.
Nagy hiányosság az informatikai alul-
képzettség és a nyelvismeret hiánya is,
egy a betanított munkástól is elvárható,
hogy beszéljen idegen nyelven. Korózs
Lajos az idõsek helyzetének javítására
is a felnõttképzést ajánlotta gyógyír-
ként. Milyen öröm az egy 68 éves pa-
rasztasszonynak, ha digitális fényképe-
zõgépével le tudja fotózni a falunapot
és interneten pár perc alatt ki tudja kül-
deni a képeket Svédországban dolgozó
gyermekének? A sorokban többen he-
lyeseltek, mások megjegyezték: az iga-
zi az lenne, ha a gyerekek itthon kapná-
nak munkát és nem külföldön. Az ál-
lamtitkár egy örömhírt is bejelentett: ta-
valy a miskolci egyetemen idõseket ül-
tettek az iskolapadba és a száznégy je-

lentkezõnek borzasztóan tetszett a ta-
nulás. Egy gépészmérnök azért jelent-
kezett, mert valójában orvos szeretett
volna lenni, egy énektanár pedig azért,
mert annak idején nem tanultak a glo-
bális felmelegedésrõl.

A fórum végén kérdések következ-
tek volna. Elsõként Nagy György, az
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
69 éves képviselõje lépett a mikro-
fonhoz, de miután elkezdte felvázol-
ni, hogyan alakult a nyugdíjasok hely-
zete az elmúlt húsz év alatt, és miért
került az ország ilyen helyzetbe,
Korózs Lajos beléfojtotta a szót. Mind-
össze annyit közölt az értetlenül nézõ
hallgatósággal: az úr azt mondta, Éljen
Orbán Viktor, Éljen a Fidesz és – bár
nem õ volt a házigazda – gyorsan bere-
kesztette az ülést, majd távozott. Nagy
György, tehát, aki egyetlen politikai
erõ nevét sem említette, nem folytat-
hatta, és Lemle Béláné, az Idõsügyi Ta-
nács alelnöke, a fórum meghívottja és
más jelenlévõ sem mondhatta el véle-
ményét. Pedig az Akadémián kiadott
írásos anyag szerint az Idõsügyi Nem-
zeti Stratégia elkészítésének fõ célja a
hazai idõspolitika megfogalmazása
úgy, hogy „építsen a szolgáltatásokat
igénylõk szükségleteire és véleményé-
re egyaránt”. Cser Ildikó

Kampányt ne!
Az egyik politikai párt „Helyi Érték”
címû lapjában cikk jelent meg a Tolna
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
8. sz. Különleges Gyermekotthonában
történt adományozásról.

A gyermekotthon vezetõjét egy if-
júsági szervezet kereste meg, õk aján-
lották fel adományaikat, melyeket kö-
szönettel fogadtunk. A párt promi-
nens szereplõinek érkezésérõl, és
részvételérõl elõzetes információja
sem az otthonvezetõnek, sem az in-
tézmény igazgatóságának nem volt. A
készült fényképek és a cikk megjelen-
tetéséhez sem az intézmény, sem a
képen szereplõ dolgozók hozzájáru-
lását nem kérte a lap szerkesztõsége.
A gyermekek fotóinak leközlése a
gyám engedélye nélkül történt. A
cikkben több tárgyi tévedés is van.

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóság gyermekotthonai, neve-
lõszülõi hálózata a nálunk elhelyezett
gyermekek és fiatal felnõttek otthont
nyújtó  ellátását biztosítják. Mint a
gyermekvédelmi szakellátás intézmé-
nye, a ránk bízott gyermekekrõl kívá-
nunk gondoskodni. 

Kérem a politikai pártokat, hogy a
gyermekintézményeket ne használ-
ják fel kampánycélokra. Szakmai fel-
adataink ellátása a célunk és felada-
tunk, a jövõben sem szeretnénk a
pártpolitika színterévé válni.

Farkas Rita igazgató

Mayer Mihály
lesz a társaskör
vendége hétfõn

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör rendezésében Mayer Mihály
megyéspüspök tart elõadást Szenve-
dés és feltámadás címmel március 8-
án, hétfõn, 18 órakor a Szent István
Házban (Rákóczi u. 69.).

Az elõadásra mindenkit szeretettel
várnak!

Növényvédelmi
elõadások

A Szekszárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör március 11-én, csü-
törtökön, 17.30 órakor növényvé-
delmi elõadásra invitálja tagjait és
barátait a Szent István Házba
ELÕADÁSOK:

– A 2009. év növényvédelmi ta-
pasztalatai, és komplex technoló-
giai megoldások a 2010. évre –
Óvári Gábor (BASF Hungária)

– A 2009-es évjáratú borok sajá-
tosságai, aktuális borkezelések –
Módos Ernõ, az Alisca Borrend
nagymestere

Szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt!
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Háborús kincsek a megyeháza alatt
Egy év alatt 700-an látták a szekszárdi Baka Múzeum gazdag gyûjteményét

„Több mint ezer tárgy, relikvia és
fotó” – hirdeti sorait két elszánt
Tolna megyei fiatal magángyűjtő
helytörténész, Borbandi György
és Tálosi Zoltán az immár egy
éve Szekszárdon megnyitott vi-
lágháborús kiállításának szóró-
anyagán.

Gyimóthy Levente

És valóban: amint belépünk a várme-
gyeháza északi oldalán, a Várközbõl
nyíló vasajtón át, egy merõben más vi-
lág tárul elénk. Egy végigszenvedett,
véres és viharos, de tiszteletet érdem-
lõ múlt hû lenyomatának világa, ahol a
folyosóról az óvóhelynek is beillõ he-
lyiségekbe lépve a két világháború alatt
készült fegyverekrõl, a vitrinekben pi-
henõ relikviákról, fényképekrõl vissza-
köszön a háborúktól terhes, elmeren-
gést parancsoló XX. század.

– Mikor és hogy kerültetek kapcso-
latba világháborús relikviák gyûj-
tésével? 

Borbandi György: – Závodi szár-
mazású vagyok, humán menedzs-
ment szakon végeztem Pécsett. A
gyûjtõszenvedélyem egészen kisko-
romban, a nagymamámék padlásán
kezdõdött. Ott találtam dédapám elsõ
világháborús obsitképét, mely a kiál-
lítás indulásától becses tárgyunk. Egy
II. világháborús erdélyi bevonulási
emlékéremmel folytattam, mely köré
azóta jelentõs méretû éremgyûjte-
mény fejlõdött. Dédapám öccse vitéz
fõhadnagy volt, harcolt az I. és a II. vi-
lágháborúban. Motivációm az õ fali
képét nézegetve tudatosult bennem
igazán. Egyébként 8-10 éve gyûjtöm a
relikviákat komolyabban, aztán jöt-
tek sorra az erdélyi, délvidéki, felvidé-
ki tárgyak... Cserék, vásárlások, bör-
zére járás tölti kik a szabadidõm. E
hobbimban az internet is nagy segít-
ségemre volt. Sajnos, iparszerûen ha-
misítanak a numizmatika tekinteté-
ben mindent, így vigyázni kell, mit
veszünk. 

Tálosi Zoltán: – Jómagam Hõgyé-
szen nõttem fel, nevelõtanárként dol-
gozom egy gyermekotthonban. A '80-
as években, 14-15 éves koromban
kezdtem el régi tárgyakat gyûjteni:
elõször unokatestvéremmel cserél-
tem egy rozsdás forgópisztolyt meg
egy régi szuronyt. Sajnos, mi már
nem tudtunk kommunikálni az elsõ
világháborús veteránokkal. Mire a '90-
es évekre megnyíltak a nyugati levél-
tárak számunkra, az öregek meghal-
tak, vagy csupán töredéküktõl lehe-
tett már valós adatszerû információ-
kat megtudni. A bajt fokozza, hogy ná-
lunk a levéltárak kutathatósága is bo-
nyolultabb a nyugati országok viszo-

nyaihoz képest. A szovjet levéltárak
hatpecsétes titkairól nem is szólva...

– A rendszerváltás éveiben kezdtél
behatóbban foglalkozni a témával?

T. Z.: – Igen, 1989 körül jelent
meg egy veterán pilóta, Tobak Tibor
könyve „Pumák földön-égen” cím-
mel, amely teljesen más képet muta-
tott a második világháborús magyar
légierõrõl. Elkezdtem kutatni az ak-
kori légi eseményeket, hol zuhantak
le gépek. Objektív II. világháborús
eseményleírás Tolna megyérõl 1990-
ig nem született, csupán a „gonosz
fasiszták” és a „hõs szovjetek” tükré-
ben, a harci eseményekrõl pedig alig
volt szó, hiányoztak a katonai alaku-
latok név- és számleírásai is... Az el-
múlt idõszak munkája volt számunk-
ra, hogy a hiányos adatokra fényt de-
rítsünk, a tényeket helyre tegyük.
Anyakönyvek, alispáni mutatók, le-
zuhant gépek jelentéseinek átolvasá-
sa után aztán bõvült a „kép”.

– Az elsõ nagyobb, beszerzett tárgy
a megyébõl? 

T. Z.: – Fácánkertben egy német re-
pülõgép kényszerleszállást hajtott
végre. Annak került elõ két ajtaja: az
egyik egy református imaház kútjá-
nak teteje volt, az onnan elköltözött
család pedig a szomszéd pusztán õriz-
gette a másikat...

– Hogyan jött az ötlet a Baka Mú-
zeum létrehívására?

B. Gy.: – Zolival Pakson futottunk
össze jó pár éve, akkor õ már szerve-
zett a megyében II. világháborús kiál-
lításokat. A bonyhádi múzeumtól
2008-ban felkérést kaptunk, csinál-
junk egy elsõ világháborús sereg-
szemlét a tárgyainkból. Amikor szét
kellett szedni, jött az ötlet egy állandó
kiállításra, és elkezdtünk intenzíveb-
ben gyûjteni. A helyszínek tekinteté-
ben „falakba” ütköztünk...

T. Z.: – Több helyet megnéztünk,
így a vármegyeháza alatti üres helyisé-
get is. A megyénél úgy döntöttek,
hogy az íjászokkal közösen osszuk fel
ezt a Várköz felõl nyíló helyet.

– Mely tárgyakra vagytok a leg-
büszkébbek?

B. Gy.: – Magyar és német zubbo-
nyokra, melyekrõl tudjuk, kié vol-
tak. Aztán kitüntetések, zubbonyok
felszereléssel: azokra a dolgokra, me-
lyek a katonák mindennapjait mu-
tatják meg, rangjelzések, alakulati
jelzésekkel.

– Milyen csatornákon juttok hozzá
a tárgyakhoz, adatokhoz?

T. Z.: – Áttételesen gyakran köny-
nyebb információkhoz jutni. Van egy
kanadai magyar srác, akinek jó kap-
csolata van Oroszországgal. Ha egy
Tolna megyei szovjet repülõgéprõl,
vagy reptérrõl akarunk adatot gyûjte-
ni, írok neki, õ pedig a forrásának utá-
na néz, s eztán kapjuk meg az infót.

B. Gy.: – Mivel sokan tudják, hogy
gyûjtünk, felhívnak minket, hogy ezt
meg azt meg kell nézni. Sokszor azért

az ember mellényúl, s nem az van a
helyszínen, amit vártunk. Akadnak,
akik egy rozsdás bajonettért „kóros”
összegeket próbálnak kicsikarni. A
Tolna megyei és szekszárdi Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület is sok se-
gítséget nyújtott nekünk, nemrég
megkerestek az 1945 utáni katonák
is, hogy õk is szeretnének kiállítani. E
tekintetben rengeteg kacat hever
még a volt laktanya területén is...

– Mi volt a legnagyobb összeg, amit
egy tárgyért adtatok? Van-e a kiál-
lításnak „ékszere”?

B. Gy.: – Kiállítási ékszerünk sok
van. Ha bejön egy hozzánk hasonló
kaliberû gyûjtõ, az tudja egy-egy
tárgyról, hogy hasonlót nem fog látni
máshol. Számomra egy kitüntetés so-
rért kifizetett hat számjegyû összeg
volt a legnagyobb befektetés. Arra tö-
rekszünk, hogy javítsuk a gyûjtemény
minõségét. Amibõl sok van, abból el-
adunk, vagy cserélünk.

T. Z.: – Birtokunkban van egy Jak9-
es, még nem restaurált vadászrepülõ-
gép-motor, ami igazi ritkaság. Magyar-
országon nincs, Európában is alig van
belõle. Pálfa és Simontornya között
ástuk ki a földbõl.

– Milyen a kiállítás látogatottsága? 
B. Gy.: – Zömmel iskolás, gimnazis-

ta csoportok jártak nálunk, de az idõ-
sebbek közül is jönnek. Egy doni túl-
élõ járt például a közelmúltban ná-
lunk, de Hadházi László humorista is
nagy gyûjtõ lévén, meglátogatott min-
ket a szüreti napok alatt. Nem egé-
szen egy év alatt közel 700 látogatót
regisztráltunk.

– Felkérés más kiállításokra?
B. Gy.: – Augusztus 20-án lesz a pé-

csi egyházmegye felkérésére egy ko-
moly, egy hetes numizmatikai világta-
lálkozó. Ott segítünk be néhány relik-
viával.

Borbandi György (balról) és Tálosi Zoltán fegyverben

Német egyenruhák a Baka Múzeum egyik vitrinjében



A történelmi festészetet válasz-
totta témájául május 31-ig látha-
tó időszaki kiállításának a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

Kovács Etelka

A nemzeti öntudat felkeltésére, fenn-
tartására már a XVIII. század utolsó
éveiben létrejött mûfaj bemutatása
volt a legfontosabb Lovas Csilla muze-
ológus számára, a „Régi dicsõsé-
günk...” Festmények és litográfiák a
magyar történelem évszázadaiból -
válogatás a Fejér, a Somogy, a Zala és
a Tolna megyei múzeumok anyagá-
ból címû tárlat mûveinek összegyûj-
tésekor, és nem az alkotók mûvészi
kvalitása.

Mutatja ezt az is, hogy a kiállított
mûvek közel fele ismeretlen festõ al-
kotása, esetleg mûmásolata. Így lát-
ható Zrínyi kirohanásának azonos
felépítésû, feszültséggel teli kompo-
zíciója Kiss Bálint Peter Kraft után
festett alkotásán, és egy ismeretlen
festõ Strõber Ferenc Kraft mûvérõl
készült rézmetszete alapján festett
vásznán. Ez utóbbi a kiállítás egyet-
len magángyûjteménybõl származó
darabja.

A különösen az 1848-49-es sza-
badságharc elbukása után népszerû-
vé és a nemzettudat erõsítése érde-

kében fontossá vált, korábbi tragi-
kus, hõsies vagy nemes események
ábrázolásával a korabeli történések-
re utaló festészeti mûfaj számos al-
kotását kõnyomaton, vagy rézmet-
szetként sokszorosították, hogy
minden otthonban ott lehessenek.
Ezek közül is bemutat néhányat a
tárlat. Fellelhetünk egy-egy gyöngy-
szemet is, Rákóczi Ferencnek, a ma-
gyar szabadság emblematikus alakjá-
nak portréját a történelmi festészet
legismertebb alkotójától, Madarász
Viktortól, a kor jellemzésére egy az

abszolutizmus korában különösen
népszerû festményt Kiss Bálinttól,
Jablonczai Pethes János leányától
búcsúzik a leopoldvári tömlöc abla-
kánál 1674-ben. A festõ témáját a 17.
századi protestánsüldözésekbõl me-
ríti, amelynek aktualitását a Bach-
korszakban nem csupán osztrákelle-
nessége adja, de életképi megfogal-
mazása által felidézi a kortársakban
az önkényuralom által bebörtönzött
magyarok sorsát, és áttételesen a bu-
kott magyar szabadság ügyét. Érté-
kes vázlatokat is láthatunk: egy elsö-

tétedett olajvázlatot Thököly Imre
búcsújához Székely Bertalantól,
Feszty Árpád vázlatát a Magyarok
bejöveteléhez, és egy különösen ér-
dekes, friss és mozgalmas „gyorsírás-
sal” feljegyzett pasztellt Rákóczi új-
ratemetésérõl Kassán 1906-ban az
egyáltalán nem történelmi festésze-
térõl ismert Rippl-Rónai Józseftõl.

Városunk lakói örömmel láthat-
ják, hogy V. Ferdinánd királyt egy
szekszárdi festõmûvész fia, Boros
Nepomuk János festette meg. Az
idõsebb szekszárdiak újra találkoz-
hatnak azzal az I. Béla királyt ábrázo-
ló festménnyel, amely az 1950-es
évekig az I. Béla király Gyógyszertár
„cégére” volt, majd Szeghy Sándor
patikus a múzeumnak ajándékozta.
Az Életünket és vérünket a királyért
címû festmény pedig zeneszóval ér-
kezett meg a múzeumba, ugyanis a
keretébe épített óraszerkezet éppen
akkor lépett mûködésbe. Ezzel elér-
keztünk a kiállítás különlegességé-
hez, több órás kép is található itt,
amelyek magyarságtudatot erõsítõ
dallamot játszanak. Egy addig nem
ismert korai palotás dallamot az
egyik itt található zenélõ óra játéka
alapján jegyezett le a zenetudomá-
nyi intézet. Az órák zenéjét a látoga-
tók is meghallgathatják magnófelvé-
telrõl.
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A történelmi festészet érdekességei
Új idõszaki kiállítás nyílt a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban

Dr. Méry Éva, dr. Gaál Attila (jobbról) és Samu Attila köszöntötte 
a látogatókat a kiállítás megnyitóján

Párizs álma a szerelemrõl – zenével, tánccal
Café de Paris címmel mutatott be valódi kabarét a Magyarországi Német Színház társulata

■ Nem kétséges, Párizsban vagyunk,
ha a német színház március 2-án be-
mutatott elõadását látjuk. Háttérben
az Eiffel-torony, amely „éjjel eldõl”,
ahogy József Attila írta. Természete-
sen a Pigalle-on, a vidámság és köny-
nyed szórakozás helyszínén járunk,
egy valódi kabaréban.

Ez a hely nem mentes a pikáns
hangulattól, ahogy ezt már az elsõ
dal elárulja Christoph Fortmann
elõadásában, aki mellett két vonzó
nõ (Frank Ildikó és Lotz Kata) tán-
col. Aztán megjelenik a végzet asz-
szonya (Pitz Melinda), akiért bom-
lanak a férfiak (Andrei Hansel és
Gregor von Holdt). Utóbbi hiába
énekel ezután egy másik nõnek
(Frank Ildikó), az est elsõ kabaréje-
lenetében hamar összetûzésbe ke-
verednek. Miként a Café de Paris
összes többi klasszikus, meg nem
értésen, illetve félreértésen alapuló
komikus jelenetének házaspárja. A
kacagtató párbeszédeket a ferge-
teges színészi játék teszi igazán 
mulatságossá. Ahogy a dalokat, a ki-

váló rendezõnek, Bernd von
Bömchesnek köszönhetõen, tánc
és színjáték teszi élõvé.

A vidámság mellett néha melan-
kolikus hang is megszólal: egyszer
azt mondja: „Ne menj el!” – Jaques

Brelt idézve, máskor: „Hagyj elmen-
ni!”. A lírai dallamokat a DBU Band
(Lozsányi Tamás zongora, Szebeni
Kálmán gitár, Szecsõdi István basz-
szusgitár, Máté Zoltán dob) mellett
Lotz Kata szép fuvolajátéka is kíséri.

Az egyikhez Gaál László érdekes
érintés nélküli páros táncot álmo-
dott. A magas színtû, ötletes koreog-
ráfiában minden dalhoz más-más
tánc illeszkedik a simlitõl a tüzes
tangón át a rock and rollig. Párizs-
ból nem hiányozhat a sanzon, Lena
Stamm végül a leghíresebbet is elõ-
adja: Edith Piaftól a Milordot. Mellet-
te harmonika szól, igaz szintetizátor
imitálja, de Lozsányi Tamás mesteri-
en játszik rajta.

Miután Lotz Kata dalából meg-
tudtuk, „Egész Párizs egy színház”,
Pitz Melindától elhangozhat az elõ-
adás mottójaként választott
Caterina Valente-dal is: „Egész Pá-
rizs szerelemrõl álmodik”. A búcsú
a leglátványosabb: akrobatikus ele-
mekkel gazdagított rock'n' rollt tán-
col két pár a „Bona sera, signorina”-
ra. Így nem marad más hátra, mint
hogy a konferanszié, pincér, szí-
nész, énekes, táncos, Solymár Dáni-
el is elköszönjön a vendégektõl: 
„Ez volt a mi Párizsunk, a mi Pigalle-
unk”. Kovács Etelka

Christoph Fortmann és Pitz Melinda az elõadás egyik jelenetében
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n A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
üvegtermében február 26-án nyílott
meg az ART '999 Tolna Megyei Képzõ
és Iparmûvészeti Egyesület 27 alkotó-
jának kiállítás. A Hangulatok címet vi-
selõ tárlatot a közönség március 10-ig
tekintheti meg, naponta 10-18 óráig.

Az alkotókat és nagy számban meg-
jelent közönséget Horváth István kö-
szöntötte. Szekszárd polgármestere
többek között hangsúlyozta: „Amatõr
kiállításra jöttem, s nagy örömömre
profi mûveket látok. Nagy büszkeség,
hogy Szekszárdon, Tolna megyében
ennyi tehetséges ember él, akik alko-
tásaikkal szebbé, élhetõbbé teszik vá-
rosunkat, megyénket. Amikor e mû-
veket nézzük, a lelkünk is megnyug-
szik, s erre a mai világban nagy szük-
ség van. A legkülönfélébb stílusú és
anyagból készült mûvek mutatják,
hogy milyen gazdagok is vagyunk.
Köszönet az alkotóknak a mûvekért!”

Balogh Jenõ, az ART '999 elnöke be-
szédében kiemelte, hogy fontos ez a
tárlat a kiállítók személye, száma miatt,
s mert közeledve az egyesület negyed-
százados fennállásához, megmutathat-
ják a nagyközönségnek, hogy tagjaik
nem fecsérelték el idejüket, alkottak, s
ha ma nem is olyan híresek, az utókor
értékelni fogja munkájukat. „Mi embe-

rek mindannyian szeretetre vágyunk,
hirdessék ezek a képek, ezek az alko-
tók a szeretetet, mert amikor elhagy-
juk ezt a világot, akkor azok a szeretet-
csomagok lesznek a legfontosabbak,
melyeket hátrahagyunk e földön.”

A megnyitó moderátora, Decsi-Kiss
János újságíró, képzõmûvész jó szívvel
ajánlotta a közönségnek a képek meg-
tekintését: „engedjék magukhoz a ké-
peket, a virágokat, az épületeket, a
portrékat, a vésõk nyomán, a faragáso-
kon megjelenõ motívumokat. Merül-
jünk el a formák és színek világában,
hogy építkezzünk, hogy a kiállítók
munkáját hírül vihessük.”

Az ART '999 tagjai közül Ambrus
Gyula, Balogh Jenõ, Balogh László, Bal-
tavári István, Bágyi Zsuzsanna,
Czvitkovics Márta, Csiki János, Deliné
Horváth Marianna, Faluközi József, Gá-
bori Sándor, Gyenis István, Hammer
Andrásné, Hucker Ferenc, Juhász
Lászlóné, Kiss József, Lambert Anna,
Máté Carmen, Májer Zsófia, Májer Tó-
biás, Németh István, Pék Borbála,
Pribenszky Mária, Raffay Györgyné,
Rell Jakabné, Rotkay Zsuzsanna, Sütõ
Károly és Szûcs Józsefné képei látha-
tók az üvegteremben. A megnyitót a
Liszt Ferenc Pedagógus Kórusnak pro-
dukciója zárta.  Sas Erzsébet

Az ART '999 tárlata
„Amatõr kiállításra jöttem, és profi mûveket látok”
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő.
Dr. Zarbakhsh Amir orvos Iránból, Bajusz Tünde ápolónő Románi-
ából érkezve választotta otthonának hazánkat, azon belül váro-
sunkat. Ők ketten hosszú utat tettek meg, mire megkapták a
magyar állampolgárságról szóló tanúsítványt a köztársasági el-
nök aláírásával. Március 12-én délután a városházán leteszik az
állampolgársági esküt.

Egy férfi:
Dr. Zarbakhsh Amir 

Egy nõ:
Bajusz Tünde

– Amir doktor! Így hívta a telefon-
hoz a nõvér, amikor az interjút sze-
rettem volna megbeszélni önnel. Jó
érzés lehet, ha valakit a keresztne-
vén szólítják.

– A barátaim is a munkatársaim kö-
zül kerülnek ki, s úgy érzem, a kórház
Ideggyógyászati Osztályán elfogadtak,
befogadtak, s ez számomra sokat je-
lent. Sorsszerûnek tartom, hogy itt
dolgozhatok, élhetek Szekszárdon.

– Éppen 10 éve él a városban. Hosz-
szú volt ideáig vezetõ út?

– Teheránban születtem, édesapám
aranymûvesként dolgozott, édes-
anyám nevelt bennünket. Két bátyám
van, egyikük fizikus, egyetemi pro-
fesszor Angliában, a másik orvos lett
Olaszországban, mindketten válasz-
tott országuk állampolgárai lettek. Szü-
leim és húgom is Szekszárdon él, ami
számomra nagyon jó érzés. Egész éle-
temben orvos szerettem volna lenni,
Iránban röntgenasszisztensi diplomát
szereztem. A külföldi továbbtanulási
lehetõségek közül a magyarországi lát-
szott a legmegfelelõbb helynek min-
den szempontból.

– Mit tudott addig országunkról?
– Csak annyit, hogy Kelet-Európá-

ban van. Késõbb, orvos barátaimmal
beszélgetve kiderült, hogy jól válasz-
tottam. Mindenki dicsérte az itteni ok-
tatást, s ebben én sem csalódtam. A
Pécsi Orvostudományi Egyetemen
1999-ben szereztem diplomát. Szek-
szárdon kezdtem el dolgozni általános
orvosként, majd a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemen 2005-ben ideg-
gyógyászati szakvizsgát tettem. Na-
gyon érdekelt a pszichológia, a pszi-
chiátria, viszont nagyon nehéz terület,
s bár úgy éreztem, van hozzá tehetsé-
gem, végül a neurológiát választottam.

– Miben más a két szakterület?
– A neurológia az ideg, az agy beteg-

ségével, a pszichiátria a lelki problé-
mákkal foglalkozik.

– Miért éppen Szekszárdot válasz-
totta?

– Amikor munkát kerestem, talál-
koztam Szekszárdon dolgozó orvosok-
kal, s õk ajánlották a várost, a kórházat.
Úgy érzem, jó döntést hoztam, hogy
itt telepedtem le. Más városokkal ösz-
szehasonlítva Szekszárd csendes, tisz-
ta, biztonságos hely. Talán egy na-
gyobb városban több a lehetõség,
Szekszárd viszont élhetõbb település.

– Milyen érzés ennyi év után meg-
kapni a magyar állampolgárságot?

– Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy a magyar nép, amelyet én nagy-
ra tartok, befogad. Sok szeretetet és
emberséget kaptam ebben az ország-
ban, városban. Köszönet a hivatal
munkatársainak, hálás köszönet a kol-
légáknak is, akik nagyon sokat segítet-
tek a beilleszkedésben. A szüleimnek,
akik minden döntésemben mellettem
álltak, s mindazoknak, akiknek jóindu-
lata és jókívánsága kísért az idáig veze-
tõ úton.

– Élete nagy részét a kórház, a gyó-
gyítás tölti ki. Szabadidejében mivel
kapcsolódik ki? 

– Bármilyen fáradt vagyok, az uta-
zás az egyetlen, ami kikapcsol. Az új
helyek, városok, természeti szépségek
új energiával töltenek fel, és frissen tu-
dok visszatérni a munkahelyemre a
kollégák, betegek közé, akiket nagyon
szeretek.

– Véletlen, hogy az egészségügyben
dolgozik, hiszen Romániában több
végzettséget is szerzett...

– Nagyenyeden születtem, anyukám
óvónõ, apukám zenetanár. Érettségi
után magyarul tanultam tovább a gyu-
lafehérvári római katolikus teológián,
ahol hitoktatói diplomát szereztem.
Szülõvárosomban tanárként dolgoz-
tam, és a kolozsvári „Szabadság” címû
napilap tudósítója lettem.

– Mikor és hogy született az elhatá-
rozás, hogy Magyarországra jön?

– Az elvándorlások, az abortuszok
engedélyezése miatt 1990-ben – ami-
kor a román kormány mindent meg-
tett a hitoktatás ellehetetlenítéséért – a
gyermekszám miatt a pályám veszély-
be került. Latint, zenét és rajzot tanítot-
tam helyettesként. Mivel lehetõségeim
korlátozottak voltak, úgy döntöttem,
elhagyom a szülõvárosomat. A szek-
szárdi kórházból érkezett egy üzenet,
hogy 3 éves iskola keretében szakké-
pesítést szerezhetek ösztöndíjjal, lak-
hatással, ellátással. Egyetlen mondat ra-
gadott meg a felhívásban: „várnak a be-
tegek”. Addig sosem gondoltam, hogy
az egészségügyben fogok dolgozni.

– Szülei hogy élték meg a döntését?
–  Nehezen, mert egyke vagyok, de

belátták, hogy Nagyenyeden korláto-
zottak a lehetõségek. 

– Elsõ élményei Szekszárdról?
– Hazajöttem! Nagyenyed és Szek-

szárd között sok a hasonlóság: borter-
melõ vidékek, a két város lélekszáma is
hasonló, a dombok és a börtönök...
Úgy éreztem kis idõ múlva, hogy két
gyökerem van. Ezt érzem ma is, ami-
kor itthonról hazamegyek. 

– Milyen volt az iskola, a tanulótár-
sak, a tanárok?

– A 26 fõs osztályban 24 erdélyi volt,
közülük azonban sokan már hazatér-
tek. Tanáraim közül hármat emelnék
ki: dr. Sudár Gézát, Nagy Istvánt és
Belánszky Juditot.

– Az ápolónõi szakképesítés után
hol helyezkedett el?

– Három évig a Szülészeti Osztályon
dolgoztam, nagyon jó nõvérgárdában,
majd a decsi református szeretetott-
honban helyezkedtem el. Ez utóbbi
más munkát, mentalitást kíván. Fiziká-
lisan sokkal megerõltetõbb, mivel az
ott lakó idõsek betegek is egyben, de
jobban megismerem õket, így jobban
is tudok segíteni. 

– Honvágy?
– A legfájdalmasabb érzés. Én is

meginogtam párszor... A kialakult bará-
ti köröm és magánéletem is ideköt,
már „gyógyulóban” vagyok.

– Amikor kézhez veszi a magyar ok-
mányokat, valószínû ez az érzés tel-
jes lesz...

– Köszönetet szeretnék mondani a
Bevándorlási Hivatalnak és az állam-
polgársági kérelmemet intézõ Parrag
Ferencnének nyitottságukért, segítõ-
készségükért.

– Nemcsak az egészségügy a közös
vonás ön és a doktor úr között...

– Az utazás is, bár én jobbára inkább
hazautazom a szabadság alatt, viszont
érdekes módon olyan helyekre kíván-
kozom, amelyek addig nem voltak fon-
tosak, amíg ott éltem. Idehaza két ku-
tyámmal töltöm a szabadidõm nagy ré-
szét, ami friss levegõt és mozgást, de is-
meretségek kötését is jelenti egyben.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Otthon érzik magukat Szekszárdon

Mindketten az egészségügyben dolgoznak
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Ecímmel tudósított 1895. március
3-án a Tolnavármegye egy bá-

taszéki ügy pécsi perérõl, mivel az e
lapban írt sajtóközleményéért fogták
perbe Engel Mórt. Ellenfeleit a rivális
Szekszárd Vidéke fõszerkesztõ-tulaj-
donosa, Geiger Gyula védte.

Sável Kálmán bíró tényállásában a
két sértett „sajtó útján elkövetett rá-
galmazás és becsületsértés vétsége
miatt emelt panaszt a következõk
közzétételéért: Kopáry Gyula és
Pápay Géza. Ugyan kik ezek az urak?
Bátaszék szellemi és lelki vezetõi…
Ezek a jó urak egy fiatal bolond zsidó
asszonyt azon célból, hogy majd kité-
rítik és a katolikus egyház hívének
avatják fel, a plébánián marasztalták,
este az asszony társaságában kocsira
ültek, és vele vidékre szöktek. Követ-
kezõ napon a közönség megbotrán-
kozására, díszfölvonulással visszatér-
tek. Megvan írva, hogy a nõt nem
akarták az apjának, mikor kérte,
kiadni…” Ezek miatt indítottak pert. 

'Engel Mór kijelenti: õ morális
nyomásra cselekedett, a községben
tõle várták, írtja le a közbotrányt
okozott eseményt. Elvállalja felelõs-
séget a Luszt Adél családjának kéré-
sére közölt cikkért.' A 11 idézett ta-
nú közt a nõ nem jelent meg, de
Plank káplán igazolta: át akart térni.
Õ nem ért rá, de a nõ a plébánián
maradt, „mert félt az apjától, hogy té-
bolydába viszi”. Így beszélt aztán
Kopáry káplánnal, ki visszatérésre
buzdította – Kovács doktor szerint,
ki õt rögeszméktõl és hallucinációk-
tól mentesnek jellemzi. 

Ezután Adél valahogy a családos
Pápay tanító lakására került, innét
Kopáry biztatására, nagy nehezen só-
gora lakására kísérték. – Szép asszony
az a Luszt Adél? – süvöltött közbe egy
pótesküdt. – Igen – felel a tanú, a kér-

dezõ elégedett mosolya s az elnök fej-
csóválása közepette.

A nagymányoki plébánoshoz július
27-én este 7-8 óra közt értek a vádlók
a szerinte apácának szánt nõvel, ki
elõtte nyugodtnak tûnt, s át akart tér-
ni. Adél sógora tagadta, hogy a család
kérte volna Engelt a cikkírásra. A nõ
atyja már arra is nehezen válaszolt,
hogy hány gyermeke van (12). „Be-
széli, hogy leánya kis korában vitus-
táncban szenvedett, s azóta nemigen
volt eszénél. »Mondtam is azért a
Kopáry tisztelendõ úrnak, mit törõ-
dik avval, hogy az én bolond lányom
katolikussá legyen. Mit einer
verrückten Jüdin nichts gewonnen,
nichts verloren.«” Az apa az átkeresz-
telésen kívül nem gyanúsítja semmi-
vel a vádlókat… Ezután a szekszárdi

kórházigazgató és Boszkowitz Mór
bátaszéki körorvos egybehangzó
szakvéleménye igazolja: „Luszt Adél
cselekményei nem esnek beszámítás
alá”. A körorvos azt is tudja: Engel a
családja megélhetése miatt mint „kö-
zönséges reporter(!)” írta a cikket. 

A vádlók ügyvédje, Geiger Gyula
„nagy hévvel elõadott hatásos be-
szédben igyekszik meggyõzni az es-
küdteket”, Engel védõje viszont jo-
gosnak ítéli azt, ha „nyilvános meg-
bírálás tárgyává tette, hogy egy pap
és egy tanító a 24 éves csinos nõvel
éjjeli idõben 25-30 kilométert utaz-
gatnak, csakhogy mindenképpen ki-
téríthessék”.

Az esküdtszék a rágalmazást nem,
de a becsületsértést megszavazta, ám
végül ítéletében Engelt nem mondta

vétkesnek. A panaszosok körülbelül
kettejük egyévi fizetésének megfelelõ
perköltséget, 700 forintot téríthettek
meg… Lanius Excubitor

„A hittérítése utóbajai”

10 2010. március 7.ANNO

ÓDON DERÛ 246. Ódon időben

MÁRCIUS 8-ÁN

125 éve, 1885-ben Kenézy Csa-
tár pénzügyi tisztviselõnk, verskö-
tetére hirdet elõfizetést. 115 éve,
1895-ben a miniszter építendõ
gimnáziumunk költségeinek har-
madát ígérte meg.
MÁRCIUS 9-ÉN

125 éve, 1885-ben kezdték a re-
formátus templom tornyának bon-
tását. 95 éve, 1915-ben született
Patakyné Faggyas Jolán gimnázi-
umi tanárnõnk. 5 éve, 2005-ben
hunyt el Németh István lelkész-
írónk.
MÁRCIUS 10-ÉN

130 éve, 1880-ban a borvidék-
hez tartozott Leányvár borait szí-
nezéssel gyanúsították.
MÁRCIUS 11-ÉN

110 éve, 1900-ban sajtónk tudat-
ta: megvakult az itt született Gáck
Katica mûlovarnõ.
MÁRCIUS 12-ÉN

135 éve, 1875-ben bécsi hang-
versenyen Garay Obsitosát is sza-
valták. 110 éve, 1900-ban moraj-
lást s földmozgást észleltek eleink.
MÁRCIUS 13-ÁN

130 éve, 1880-ban a Tolname-
gyei Közlöny vezércikke A közöny
helyi jelenségeirõl írt.
MÁRCIUS 14-ÉN

120 éve, 1890-ben a jövõként
ígért direkttermõk borával elége-
detlen gazdáink régi szõlõik fenn-
tartása mellett álltak ki.

"Mert jók azok a zárdaszüzek nagyon" (Jankó János gúnyrajza)

Nagyböjt Jézus szemével

(Mt 6,1-6.16-18.)
Minden évben a nagyböjt elején Egyházunk az ima
a böjt és a jócselekedetek három pillérére helyezi
húsvéti készületünket.

Az ima elõször is Istenhez kapcsolja lelkünket, va-
gyis kell nekünk is keresnünk módot és lehetõsé-
get, hogy mi is megtaláljuk Jézus példájára a ma-
gunk pusztáját, ahol nem zavar senki és csend van.
Beszélhetünk külsõ és belsõ csendrõl. 
A külsõ csend azt jelenti, hogy megszüntetek min-
den zajt, ami engem kívülrõl zavarna, kikapcsolom
a TV-t, rádiót, magnót… 
Aztán a belsõ csend is fontos, amikor meg akarom
találni a szívem békéjét. Lehet, hogy körülöttem sí-
ri csend van, még sincs a szívemben béke, mert
valami nyugtalanít, pl. valakivel, összevesztem, és
ez zavarja a lelki békémet.
Nagyon fontos tudni, hogy mi az imádság lényege.
Tulajdonképpen a jó imádság nem más, mint a lé-
lek fölemelése az Istenhez. Az ember találkozik az
Istennel az imában, de tudni kell, hogy a kezdemé-
nyezõ az Isten, tehát õ szolit, és nekem illik vála-
szolni.

Most a nagyböjt idején mi a teendõnk? Ha úgy
érezzük, eleget imádkozunk, akkor próbáljunk
meg jobban imádkozni. Ha kevésnek tartjuk a napi
imáinkat, akkor határozzuk el, hogy rendszereseb-
ben és hûségesebben imádkozunk. Alakítgassuk
magunkat a jó imádsághoz, vagyis, amikor imádko-
zunk akkor nemcsak egy vallási parancsnak, aka-
runk engedelmeskedni, hanem találkozni akarunk
lélekben az élõ Istennel.
A böjt a második pillér. A böjtölésnél nagyon fontos
az, hogy az ember ezt soha ne az emberek tetszé-
sére tegye, hanem Isten dicsõségére és lelkünk ja-
vára. A lényeg, hogy a szívembõl böjtöljek, és ne
csak kötelességtudtából, vagy még inkább ne csak
fogadalomból, mert akkor minden egyes böjti na-
pom zsörtölõdéssel telik el, mert nem a szívembõl
fakad, amit teszek.
A böjt több mint egy fogyókúra, mert itt nem az a
cél, hogy jó alakom legyen, hanem, hogy meg-
edzem a lelkemet és az önmegtagadás terén
edzem akaratomat, s így könnyebben tudjak ellen-
állni a test kísértéseinek.
A harmadik pillér a jócselekedetek, vagyis igyekez-

zem nyitott szemmel és nyílt szívvel járni a világban.
Vegyem észre, hogy kin mikor és miben tudok se-
gíteni. Jézus ebben is példát adott, mert õ minden-
kivel jót tett. Ha mi csak a nagy dolgokra várunk,
hogy valami nagydolgot tehetünk Istenért, vagy az
emberekért, akkor lemaradunk a kis dolgokról, az
élet adta lehetõségekrõl.
Jézus a jócselekedetek lelkületére figyelmeztet,
amikor azt mondja: ne tudja a bal kezed, mit cse-
lekszik a jobb, vagyis ne méricskéljünk, hogy õ ve-
lem mennyi jót tett, akkor én is csak ennyit teszek
és egy fikarcnyival se többet. Ne azért akarjunk va-
lakivel jót tenni, hogy az emberek ezért megdicsér-
jenek, hanem tegyem azt titokban és ne az ember-
tõl várjak viszonzást, hanem a jócselekedeteimnek
meg lesz a jutalma az Istennél, amikor az ítéleten a
jócselekedetek lesznek azok, amik alá támasztják a
hitemet, hogy valóban igyekeztem keresztény mó-
don élni. Ámen Bacsmai László plébános

Lelkigyakorlat
Március 12-14-ig, a 18 órai szentmise keretében
lelkigyakorlatot tart Kürtösi Krisztián kakasdi plébá-
nos úr a szekszárdi belvárosi templomban. Délután
5 órától gyónási lehetõség. Szeretettel várunk min-
denkit.

EVANGÉLIUM
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Cafetéria
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A rejtvény megfejtését 2010. március 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Február 21-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Fázik a hóember, didereg, kacagnak rajta a verebek”
(Kányádi Sándor: Február).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kéri László, Alkotmány 26/B és dr. Rodler Miklós, Mészá-
ros L. u. 5. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

A kár hiszik, akár nem, ezek kártyák, de ennél
sokkal többet én sem igen tudok róluk, mivel

nem ismerem ezeket a kártyajátékokat. Ja.. most
látom az internetes weboldalakon a részleteket...
szóval, ezek nem olyan kártyák, amikkel kártyáz-
ni is lehet. Jósolni meg szinte lehetetlenség belõlük..
Ráadásul a cafetéria egy nemrégiben honosított
univerzális új magyar jövevényszó, ugyanis a
cafetéria szó magyar megfelelõje manapság már
üzletileg nagyon idejétmúlt, elavult és korszerût-
len, hogy a bróker macska rúgja meg a túl ala-
csony buxindexeinket, de úgy, hogy a kerítésen át-
essenek az IMF udvarára! Azért vagyok most egy
kicsikét ideges, mert nem elég nagy baj az nekünk,
hogy mára már az egyetemistáknak is olykor-oly-
kor gondot okoz még a magyar szavak megértése
is, pláne, ha nem egyszerû tõmondatokról van szó
(b..meg!), akkor még tetézzük a bajt idegen sza-
vak behozatalával is?! Importáljuk az analfabé-
tizmust? Na tessék! Most hogy magyarázzam meg
azt, hogy mit is importálunk egy írni és olvasni
nem tudó embernek, aki a fülével és az agyával se
képes megérteni, vagy értelmezni azt, amit mon-
danak neki?

N em akarok pánikot kelteni, de ha még ide-
jében nem állítjuk le ezt az új magyar

„nyelvújítási” õrületet, akkor nemsokára kb. 10
millió magyar ember mellé 10 millió több nyel-
ven perfektül értõ és beszélõ tolmácsot kell im-
portálnunk valahonnan, de honnan a fészkes fe-
kete fenébõl és mibõl, ebben a rettenetesen
inséges és vészterhes, világválságos választások
elõtti idõszakban? Na de, ahogy a papagáj is ri-
kácsolta, amikor a macska éppen a szájába kap-
ta: nem kell besz..., vagyis, nem kell rögtön
bepánikolni, mert egy jó magyar szólás-mondás
szerint, ha nagyon nagy a baj, akkor általában
közel a segítség. Majd segít a cafetéria a kommu-
nikációban is. (A fene egye meg: csak tudnám,
hogy ez a kommunikáció szó mit jelent!) Hogy?,
hogy hogyan segít majd a cafetéria?! Mindig csak
az az akadékoskodás, gáncsoskodás, széthúzás,
egyet nem értés! Pedig igazán nagyon egyszerû a
dolog: jelbeszéddel, testbeszéddel, mutogatással..
Kár, sajnálhatják, hogy nem látták, hogy az
imént mit mutattam a kezemmel. Írjam le? Mi-
nek? Úgysem értenék meg.. meg aztán, ha megér-
tené mégiscsak valaki, akkor nagyon sürgõsen el
kellene szaladnom elõle, és az én koromban már
nem eléggé fürge az ember.

Bálint György Lajos
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Új atlétikai klub alakult Szekszárdon
Többet, jobbat és mást is akarnak az átigazoltak

Nem vitték ki a háttérben már jó
ideje létező, de sokáig lappangó
nézetkülönbségeket az AC Szek-
szárd képviselői, s a felszín alatt
sem fecsegett különösebben a
mély...

Bálint György

A november 20-ára tervezett, aztán el-
maradt tisztújító közgyûlés kudarca je-
lezte: két táborra szakadtak az atléták,
amit még a nyilvánosság felé leplezett
a januári tisztújító közgyûlés, mert-
hogy a régi klub elnöke, Takács László
ugyan megmaradt pozíciójában, de a
vezetõség szinte teljesen kicserélõ-
dött. Arra is gondolhattunk, hogy az
AC Szekszárdnál változásokat sürge-
tõk, az eddiginél többet, jobbat, mást
akarók is kaptak némi fogódzót a klu-
bon belül maradáshoz. Ha csak határo-
zott idõre, de mégis valamiféle, az
együttdolgozáshoz szükséges béke
megkötetett az elnököt támogatók és
a Scherer Tamás nevével fémjelezhetõ
„újhullámosok” között – gondolhatták
a kívülállók. Ez persze csak a látszat
volt. A lényeg: az „ellenzék” kivonult, és
megalakította a maga klubját.

Az új generáció nem látta
értelmét a maradásnak

Az események felettébb fölgyorsul-
tak: a bejegyzett Szekszárdi Atlétikai
Klub Sportegyesület versenyzõi már
fedett pályás országos viadalokon is
elindultak, és teszik a dolgukat, mint-
ha semmi sem történt volna. Olybá
tûnik, a régiek is, akiknél továbbra is
ott maradt versenyzõivel a szekszárdi
középtávfutás megyehatáron túl is hí-
res mestere, Németh Gyula. Úgy tû-
nik „eukonform” a szakítás: nincs vá-
daskodás, egymásra mutogatás, pláne
sárdobálás. Akik eddig jóban voltak,
netán iskolatársak, sõt barátok, azok

ezután is azok lesznek, mégha két kü-
lönbözõ klubban sportolnak is egy
kisvárosban.

Mégis mi vagy ki váltotta ki az osz-
tódással való szaporodást, az önmaga
lehetõségei közepette az átlag magyar
kluboknál eredményesebb, az élsport
létezéséhez a feltételeket biztosító
szekszárdi atlétikai klubnál? A kérdés
címzettje, Scherer Tamás testnevelõ-
edzõ, a régi klub alkalmazottja, aki az
általa mûködtetett Sportélmény Ala-
pítvány révén több sikeres országos
hatókörû városi, majd megyei terjesz-
kedésû futóverseny-sorozat megszer-
vezésével, nemkülönben több tehet-
séges atléta felfedezésével, majd felké-
szítésével került be a sportági köztu-
datba az elmúlt években.

– Régebb óta érlelõdött bennünk
ez az elhatározás, aminek a hátteré-
ben higgyék el, nem az oly gyakran
hangoztatott, erre a területre is leké-
pezõdõ politikai megosztottság, ho-
vatovább személyi ellentétek, vagy va-
lamiféle hatalomvágy húzódik meg -
kezdte a Dienes Valéri Általános Isko-
la tanára, az új klub vezetõje. – A prob-
léma szakmai természetû: mi többet
szeretnénk annál, mint amit az AC fel-
kínált eddig, s feltehetõen a jövõben
is nyújtani fog.

Csillag Balázs is átigazolt
–  Ki az a mi?
– A gyermektõl az ifjúsági, illetve

felnõtt korosztályig az a mintegy 35
versenyzõ, illetve szülõ, aki az ebbéli
váltással többet, jobbat, mást remél.
Ehhez viszont több pénz kell, amihez
új szponzorok támogatók megnyeré-
se szükséges. Ehhez pedig új ötletek,
új meglátások, új emberek, ha úgy tet-
szik új vezetés is kell! Olyan, amely a
vállalkozók, a vállalkozások hathatós
bevonására képes a szekszárdi atléti-
kai életbe. Hiszem, hogy az új klub be-

látható idõn belül képes lesz érezhetõ
változásokat generálni a financiális
háttérben, s a létesítmény feltételek
javulásával majd versenyeket is ren-
dez, de az egész klubélet fellendítésé-
vel véget vet a mostani, a jelekbõl ítél-
ve a klubtagok egy részének megfele-
lõ, de a mi megítélésünk szerint „lan-
gyos víz” szemléletnek. Hisszük, hogy
az atlétika olyan sportág, amely igenis
eladható országosan, s itt Szekszár-
don is!

– Ha nem voltak személyi ellenté-
tek, s a jelekbõl ítélve meg volt a tá-
mogatottságuk, miért nem próbál-
ták meg a közgyûlésen érvényesíteni
akaratukat, ha úgy tetszik megnyer-
ni a választást.

– Mivel itt sem én, sem a versenyzõ-
im nem rendelkeztünk rendes szavaza-
ti joggal, amolyan megfigyelõi státusz-
ban vehettünk részt, ez teljességgel le-
hetetlen volt. Ezek után vált elkerülhe-
tetlenné a kilépés, az új klub megalapí-
tása az átigazolt rövidtávfutókkal, ug-
rókkal, ügyességiekkel, dobókkal.

– Középtávfutás?
– Nálunk egyelõre még nincs.
– Kik lesznek az edzõk ön mellett?
– Most zajlanak a tárgyalások, illet-

ve a jelöltek keresése is folyamatban
van. Minden bizonnyal a korábban
már távozó Móra Zoltán visszatér hoz-
zánk dobóedzõként.

– Már látja a létezéshez szükséges
pénzt is a kasszában?

– Nem ülünk be semmi készbe,
mindent nekünk kell megteremteni,
mondhatni alig többrõl, mint a nullá-
ról indulunk, de a cél érdekében ezt is
meg kell tudni oldanunk, tudtuk mire
vállalkoztunk.

– Kerékpárban is két városi klub lé-
tezik már egy évtizede, nem mindig
súrlódásmentes az élet közöttük. Meg-
lesz a békés egymás mellett élés?

– Nem haraggal történt a válás,
nincs konfliktushelyzet, mindkét
klub teszi a dolgát. S remélem így lesz
ez a jövõben is. Például a létesítmé-
nyek használatában, az idõbeosztás-
ban is meg tudunk majd egyezni.

– Egy majdnem keresztkérdés: ha
felfedez egy ügyes középtávfutót: át-
irányítja a másik városi klubhoz, a
köztiszteletnek örvendõ Németh
Gyulához?

– A kérdés azért életszerûtlen, mert
meggyõzõdésem, hogy nálunk is ha-
marosan lesz középtávfutó szakág.  

– Akár Csillag Balázs szakmai irá-
nyításával, aki szintén átigazolt.?

– Akár, de fölösleges elõre találgat-
ni... Hadd jegyezzem meg: mi a má-
sik klub dolgaival egyáltalán nem kí-
vánunk foglalkozni, sem most, sem a
jövõben.

– A gyerekekért folytatott városi
verseny már most elkezdõdött...

– Ez valóban egy új helyzet: aminek
már most nyertese a sportoló, maga a
sportág, de még az atlétikát szeretõ
közönség is.

Scherer Tamás elnök

Ipponos érmek
A szerbiai Somborban rendezték az
Igor Adjelkovics nemzetközi karate
versenyt, amelyen román, horvát és
szerb csapatok mellett a szekszárdi Ip-
pon KE is képviseltette magát. A közel
300 versenyzõt felvonultató viadalon
a szekszárdi Gombor Péter formagya-
korlatban arany-, küzdelemben ezüst-
érmet, míg Szarka Dávid egy-egy má-
sodik és harmadik helyet szerzett.
Edzõjük, Balogh László bírói munkájá-
val segítette a verseny lebonyolítását.

Az Ipponosok március 28-án ismét
Szerbiába utaznak, ahol a szabadkai,
Balkán Bajnokság néven elhíresült
Szuper Empi Karate Európa Kupán
lépnek küzdõtérre, ahol 16 ország
versenyzõi mérik össze tudásukat.

Jól lõttek a Tolnai Tájakon íjászai
n Országos pálya és 3D terem bajnokságon vett részt feb-
ruár utolsó hétvégéjén a Tolnai Tájakon Íjász Egyesület Nyír-
egyházán. A viadal elsõ napján 18 m-re elhelyezett lõlapokra
céloztak a versenyzõk. A szekszárdi klub sportolói közül
Bóka László felnõtt 3D kategóriában, míg ifj. Bóka László if-
júsági CU kategóriában szerzett ezüstérmet. Péterbencze
István Barebow kategóriában 5., Alexandra Manea CU-ban
7. helyezett lett. A másnapi 3D országos bajnokságon spe-
ciális anyagból készült, élethû gumiállatokra adtak le lövé-
seket a sportolók 20-45 m távolságból. Bóka László 3D ka-
tegóriában úgy lett aranyérmes, hogy a döntõben nem hi-
bázott: 6 célon elért 60 pontjával beírta magát a magyar íjász-
történelembe. Ifj. Bóka László a felnõttek között indulva lett
harmadik, Kovács Gábor Zsigmond felnõtt olimpiai kategó-
riában, míg Péterbencze István a Barebow-osok között szer-
zett ezüstérmet, Alexandra Manea pedig csigás kategóriá-
ban lett negyedik.

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület az egyetlen Szekszárdon,
ahol szakképzett edzõ irányításával van mód a sportág el-
sajátítására. Ezt az országos bajnoki eredmények is igazol-
ják... Info: www.tt-ijasz.hu, tel.: 70/504-8919.
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Építkezés a szellemiség jegyében
Pályázat: Uniós támogatással újul meg a régi vármegyeháza és környéke

Magas minőségű kulturális ren-
dezvényeknek és közösségi prog-
ramoknak ad teret a jövőben a
megújuló vármegyeháza. Az uni-
ós pályázat segítségével megva-
lósuló rekonstrukció jövőre feje-
ződik be.

V. M.

Több mint 615 millió forintot nyert
uniós pályázaton a város önkor-
mányzata a vármegyeháza és környé-
ke felújítására. A támogatásról szóló
megállapodást február 27-én írta alá
a Vármegyeháza ovális termében dr.
Haag Éva, Szekszárd alpolgármestere
és Márton György, a Dél-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetõ igazgatója. A rendezvé-
nyen részt vett Varju László, a Nem-
zeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-
rium uniós fejlesztésekért felelõs ál-
lamtitkára.

Dr. Haag Éva elmondta, a pályá-
zat a kulturális infrastruktúra javí-
tását szolgálja, mégpedig a várme-
gyeháza és környékének felújításá-
val és modernizálásával. Mindez il-

leszkedik a Pécs 2010 Európa kul-
turális fõvárosa programhoz. A tá-
mogatásra a város pályázott, és a
830 millió forintos költségû pro-
jektet a megyei önkormányzattal

konzorciumot alkotva valósítja
majd meg.

Varju László államtitkár beszédé-
ben kijelentette, a pályázat elkészí-
tésében résztvevõk színvonalas

munkájának köszönhetõ ez a szép
siker. Az épület, a tér felújításán túl
új közösségi kapcsolatok alakulhat-
nak, új lehetõségek, minõségi élet
valósulhat meg a projekt révén.

– A Pécs 2010 Európa Kulturális
Fõvárosa (EKF) programhoz kap-
csolódóan nyolc város kapott támo-
gatást a régióban, Szekszárd mellett
Dombóvár, Komló, Marcali, Moh-
ács, Sellye, Siklós és Szigetvár – tud-
tuk meg Márton Györgytõl. Fontos-
nak tartották, hogy ne csak Pécs ré-
szesüljön a kulturális fõvárosi rang-
gal járó lehetõségekbõl. Annál is in-
kább, mert Szekszárd 11 rendez-
vénnyel kapcsolódik az EKF prog-
ramjához. 

A rendezvény résztvevõinek Laj-
tai Zoltán tartott bemutatóval egy-
bekötött tájékoztatót a tervezett re-
konstrukcióról. Mint elhangzott, a
tervezéskor arra törekedtek, hogy
Szekszárd sajátosságait, a szõlõt ter-
melõ gazda és bortermelõ mûvész
egységét, a szellemiség és a gyakor-
latiasság harmóniáját megteremtve
alkossák meg a város identitását ki-
fejezõ épületet és teret.

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõ (jobbról), dr. Haag Éva alpolgár-
mester, Márton György, a DDRFÜ ügyvezetõ igazgatója és Varju
László államtitkár a megállapodás aláírásán a vármegyeházán
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Március 8. (hétfõ) 14 óra
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes

Központ Nyugdíjas Tagozata tisztelettel
meghívja Szekszárd város és környéke
nyugdíjasait a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház színháztermében tartandó Ta-
vaszváró Nõnapi ajándékmûsorára.

Ünnepi köszöntõt mond: Horváth
István Szekszárd polgármestere.

A mûsorban fellépnek: Swing Mazso-
rett csoport, Platán Nyugdíjasklub asz-
szonykórusa, Újvárosi Római Katolikus
Társaskör, Sebestyén István kakasdi me-
semondó, Tücsök Zenés Színpad,
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület,
Hauszer Beáta énekmûvész, Ifjú Szív
Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Pak-
si Városi Mûvelõdési Központ citeraze-

nekara, Zsikó Zsuzsanna népdalénekes,
Kálóczi István versmondó. és a Csurgó
zenekar. Mûsorvezetõ: Sas Erzsébet új-
ságíró. Minden nyugdíjast szeretettel
várnak a rendezõk!

ELÕZETES!
Április 20. (kedd), 19 óra

Beaumarchais: Figaro házassága,
avagy egy õrült nap története - vígjáték.

Szereplõk: Rékasi Károly, Harmath
Imre, Bánfalvy Ági, Bugár Anna.

Jegy: 2500, 2300 Ft, váltható a színhá-
zi jegypénztárban Tel.: 74/529-610

Mûvészetek Háza
Március 6. (szombat), 11 óra

Kárpitmûvészet címû kiállítás
megnyitója.

A kiállítás megtekinthetõ április
30-ig, vasárnap és hétfõ kivételével

naponta 9-17-ig. Belépõjegy 400 Ft,
diák és nyugdíjas jegy 200 Ft. Cso-
portos látogatás esetén diákoknak in-
gyenes.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Március 4-10.
16.00: Szökõhév – amerikai romanti-
kus vígjáték
17.30: Vén csontok – amerikai csalá-
di film
20.00: Pokoli édenkert – színes, fel-
iratos amerikai thriller.

ART TEREM

Március 4-10.
17:00: Égenjárók – feliratos japán ani-
mációs film
19:00: Doctor Parnassus és a képze-
let birodalma – feliratos francia-an-
gol kalandfilm

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

MÁRCIUS 15.
NEMZETI ÜNNEP
„Várd örömmel a szép derült ünne-
pet” (Petõfi Sándor)

Ünnepi megemlékezés a Bé-
la király téren, 10.00 óra

Ünnepi beszédet mond: Hor-
váth István Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármestere

A mûsort elõadják: a Dienes Va-
léria Általános Iskola Grundschule
tanulói (felkészítõk: Dánfi Edit,
Füléné Csorba Katalin, Kovácsné
Heimann Edit,Vargáné Szabados
Edit, Bozzay Izabella, Haffner
Zsoltné, Nemes András)

Koszorúzás
Az ünnepi megemlékezésben

közremûködik: az Alisca Brass
Band fúvószenekar és a 608. sz.
Schola Caritatis cserkészcsapat

Az ünnepség után a Honismere-
ti Egyesület és tisztelgõk virágot
helyeznek el az alsóvárosi és az új-
városi temetõben a szekszárdi '48-
asok, Garay Antal és Hollós Alajos
sírjánál.

19.00 óra
Az ifjúság esti mûsora

„Avagy virág vagy te, hazám ifjú-
sága?” címmel versben, prózában,
dalban, mozgásban és zenében a
mûvelõdési ház márványtermében
– közben: teaház.

Közremûködnek: szekszárdi fia-
talok, az I. Béla Gimnázium Új Zó-
na Klubja és diákjai, Komjáthy Atti-
la és az Art Contact Mozgásszín-
ház. Rendezõ: Sárvári János.

Koszorúzási felhívás
Kérjük azon intézmények és

szervezetek képviselõit, akik a
március 15-i ünnepségen az 1848 -
as emlékmûnél (Béla király tér) ko-
szorút szeretnének elhelyezni,
hogy koszorúzási szándékukat
2010. március 12-én 12.00 óráig
szíveskedjenek jelezni a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza Információs Szolgálatánál
(Szent István tér 10., Tel.: 529-610).
A koszorúkat kérjük közvetlenül a
Béla király térre szállítani az ün-
nepség elõtt.

Óvodahívogató
programok

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten óvo-
dahívogató programokat szervez, mely-
re szeretettel várják az óvodaválasztás
elõtt álló szülõket és gyermekeiket!

A programok idõpontjai helyszí-
nenként:
Kölcsey óvoda (Kölcsey ltp. 15.):

március 10. (szerda) 9.30-11 óra.
Bajcsy óvoda (Bajcsy Zs. u. 6.): 

március 17. (szerda) 9.30-11 óra
Wosinsky óvoda (Wosinsky ltp. 4.):

március 24. (szerda) 9.30-11 óra.

Alkotói pályázat
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezet a rák ellenes világnap al-
kalmából alkotói pályázatot hirdet.

Az alábbi témakörökben: „Ciki a
cigi” – dohányzás káros hatásai; „Az
élet könnyebben könnyebb” – kábí-
tószer káros hatásai; „A szép virágo-
kat sem alkohollal öntözik” – alko-
hol káros hatásai; „Leégéstõl óvjad
bõröd! Bõrrák ellen magad õrzöd!”
– a túlzott napozás, szoláriumozás
káros hatásai; „Az oltás oltalom” –
védõoltás és megelõzés várnak rajzo-
kat, festményeket, egyéb képzõmû-
vészeti alkotásokat . A fentiek káros
hatásainak megjelenítésére, az elle-
nük való védekezésre, az elért és elér-
hetõ eredményekre, az összefogásra
hívja fel a figyelmet.

A pályamûvek bármilyen techniká-
val készíthetõk (fotó, kollázs, rajz,
festmény, montázs, textil, papír és ve-
gyes technikával, illetve ezek kombi-
nációjával), legfeljebb A0 méretben.

A pályamûvek hátoldalán kérjük
feltüntetni: a mû címét, az alkotó ne-
vét (anyja nevét, születési idejét, szü-
letési helyét, adószámát), oktatási in-
tézményének nevét, címét, telefon-
számát és az alkotásban segítõ nevét.

Az értékelés kategóriánként (óvó-
dás korúak, alsó tagozatosok, felsõ ta-
gozatosok, középiskolások) történik.

A mûveket március 17-ig kell eljut-
tatni az alábbi címre: Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A beérkezett munkák értékelését
szakmai zsûri végzi. A kategóriák 1-3.
helyezettje díjazásban részesül, s a be-
küldött mûvekbõl március 25-én kiál-
lítás nyílik.

További információ: 06/20/917-
8659, sziklajozsef@citromail.hu.

Nyerjen Kárpátia-jegyet
Március 13-án, szombaton este (kapu-
nyitás 19 órakor) a szekszárdi városi
sportcsarnokban koncertezik a Kár-
pátia. A 21 órakor kezdõdõ koncert
elõtt Stampedli nevû formáció „han-
golja” a közönséget. Belépõ elõvétel-
ben 2000 forintért váltható a Tourin-
form Irodában (Béla király tér 7.), a
Video Világban (Garay tér 7.) és a
sportcsarnokban. 

A jegyét velünk is megnyerheti. Az
alábbi 3 kérdésre helyesen válaszolók,
s azt címünke (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) szerda délig eljuttatók
között 4 belépõt (2x2) sorsolunk ki.
1. Hogy hívják a Kárpátia zenekar

frontemberét, egyben énekesét?
2. Mi a legújabb Kárpátia album címe?
3. Mikor lép fel a zenekar Szekszár-

don?
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KÖZLEMÉNY

HASZNÁLTRUHA. A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete használtruha ado-
mányozást tart március 8-án (hétfõ)
8 és 9 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt.

SEGÍT AZ ALAPÍTVÁNY. A Gyöngysor
Alapítvány munkatársai várják a lelki
gondokkal küzdõ embertársaikat,
hogy missziójuknak megfelelõen se-
gítséget nyújtsanak problémáikra.
Ügyfélfogadás minden csütörtökön,
9 és 12 óra között a vasútállomás vá-
rótermében kialakított civil közösségi
térben. Tel.: 06/30-605-2259. E-
mail: gyongysor7100@gmail.com.

BÛNMEGELÕZÉS. A szekszárdi Men-
tálhigiénés Mûhely március 10-én
17 órakor tartja a Bûnmegelõzési
Szabadegyetem márciusi elõadását
a Hunyadi u. 4. szám alatt. Dr. Papp
István gyermekpszichiáter szakorvos
elõadása: Ismerkedés az élettel a
kisiskolás kortól a kamaszkorig.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 23. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Március 30. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Március 23. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Március 30. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

Március 9. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Március 8. (hétfõ) 17-18 óráig
Március 22. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

ÜDÜLÉS. Gyulán március 15. és 22.
között négy-öt személy kényelmes
elhelyezésére alkalmas, üdülõszö-
vetkezeti apartman zöldövezetben, a
gyógyfürdõtõl 600 méterre, rendkí-
vül olcsón kiadó. Ugyanitt évi kétszer
két hétre, fix õszi és tavaszi idõpont-
ra szóló üdülési jog eladó. Tel.:
74/314-852 (este), 30/278-9817.
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