
Első lépések a
tisztább

Szekszárdért
Társulás a megyeszékhely és 

Fadd között
Több, a város jövőjét megalapozó ügyben határo-

zott legutóbbi ülésén Szekszárd Megyei Jogú Város
közgyűlése. A testület tárgyalta például a köztisztasá-
gi rendelet módosításának tervezetét, amely az alapel-
veket tartalmazza. A cél, hogy tisztább, lehetőség sze-
rint csikkmentes legyen a megyeszékhely. „Jaj a szek-
szárdi dohányosoknak!”, „No smoking in Szekszárd”,
„Semmi cigi – Szekszárd bekeményít dohány-fronton”,
„Rendelet a csikkmentes Szekszárdért” – ilyen, és eh-
hez hasonló címekkel tálalta másnap az országos mé-
dia a rendelet tervezetet. Minden szabály csak annyit
ér, amennyit sikerül betartatni belőle. Jól tudják ezt a
képviselők is, ezért a szemetelőkkel szembeni szank-
cionálás lehetőségét vizsgálni kell. Szekszárdon a már
működő dombóvári és nyugat-európai testvérvárosi
tapasztalatok felhasználásával október végéig dönte-
nek az egyes közterületeken bevezetésre kerülő do-
hányzási tilalomról is.

A faddi képviselőtestület már korábban határozott a
Szekszárddal történő hulladékgazdálkodási társulás
létrehozásáról, így a megyeszékhely közgyűlésének
jóváhagyása után eldőlt: a második félévtől a napok-
ban százszázalékos városi tulajdonba került Alisca
Terra Kft. végzi a településen a szemétszállítást. A kis-
térségi szerepvállalását erősíteni szándékozó hulla-
dékgazdálkodási cég a hírek szerint hamarosan újabb
terület felé nyithat, hiszen várhatóan Bátaszék és a
mikrotérség öt települése is csatlakozik a táruláshoz.
A szekszárdi közgyűlés módosította az idei költségve-
tést, többek között a kétmilliárd forintnyi kötvényki-
bocsátás összegével. 

Elvi döntést hozott a testület a hajléktalanok gondo-
zási központja bővítéséről, illetve arról, hogy pályáza-
ti úton duplázza meg a Szent László-napi Vigadalom
1,5 és a Szekszárdi Szüreti Napok rendelkezésére álló
3 millió forintját. A második félévtől átminősítik a dr.
Kelemen Endre Idősek Otthona Kadarka utcai részle-
gét. A jelenleg 12 emelt színtű hellyel működő intéz-
ményt a központi költségvetés évi 560 ezer forint/fő
normatív támogatással, míg a normál szintű ellátást
700 ezer forinttal finanszírozza. A közgyűlés 10 szá-
zalékos önrészt biztosít, s ezzel lehetővé teszi, hogy a
kistérségből tizennégyen részt vehessenek a Dél-Du-
nántúli Regionális Munkaügyi Központ közhasznú
foglalkoztatási programjában.  F.L.

XVII. évfolyam 20. szám 2007. június 3.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *
A Magyar

Hősök
Emlékünnepén
2007. május 27-én az I. és II.
világháborús emlékműnél tar-
tottak megemlékezést a Szent
István téren.
Ünnepi beszédet mondott Hor-
váth István Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere. A
történelmi egyházak nevében
áldást mondott Kirsch János
diakónus, majd az emlékezők
elhelyezték koszorúikat az em-
lékműveknél.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 28.  
(csütörtök) 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
Június 28. 
(csütörtök) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Polgármesteri tárgyaló

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik és negyedik
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal
I. em. 40. sz. iroda

III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtöke 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
Polgármesteri Hivatal fszt. 4. sz. 

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

Június 13. (szerda) 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 első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Június 4. (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 első és 
harmadik keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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 POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJATisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügyek intézése – a
rendkívül megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel,
átmenetileg – 2007. május 14-től elsősorban előzetes
időpont-egyeztetés után történik. 
A hosszú várakozás elkerülése érdekében kérjük, az
alábbi telefonszámokon szíveskedjenek időpontot kér-
ni:  • lakcím ügyek: 504-192 és 504-193,

• útlevél: 504-187,
• személyazonosító igazolvány: 504-194,
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI ÉRDEK-
SZÖVETSÉGE ÉS A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT

NYUGDÍJAS TERÜLETI ALAPSZERVEZETE 
értesíti tagjait, hogy június 14-én (csütörtök) 7–8 óráig tisztított csirke
(500 Ft/kg-áron) árusítását tartjuk.
Az igényeket június 11-ig – fogadónapokon – lehet bejelenteni.

„Hozd vissza, Sam!” 
HULLADÉKCSERE-AKCIÓ ÉS

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS 
Az ÖKO-Pannon Kht., az Electro-Coord Magyarország Kht., az Alisca
Terra Kft. és a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája a Környezetvé-
delmi Világnap alkalmából 
JÚNIUS 5-ÉN, kedden gyûjtõszigeten zajló 
HULLADÉKCSERE AKCIÓT SZERVEZ.

Azok a lakosok, akik aznap a Wesselényi utcai (mentõállomással szem-
ben) szelektív gyûjtõszigetet használják, jelképes jutalmat kapnak az ál-
taluk szelektíven elhelyezett értékes hulladékért cserébe. 
Papírért – újrapapírból készült jegyzettömböt, 

gyerekeknek mesekönyvet,
Mûanyagért – hûtõmágnest,
Üvegért – praktikus bevásárló vászontáskát,
Elektronikai hulladékért – tollat vagy jegyzettömböt, gyerekeknek kifestõt

vagy lufit adunk ajándékba.
Az akció keretében az alábbi háztartási elektronikai hulladékokat várjuk: 
• háztartási nagy- és kisgépek: hûtõszekrény, mosógép, vasaló, villany-

borotva, mikrohullámú sütõ stb. 
• szórakoztató gépek: tv, DVD- és video-lejátszó, fényképezõgép stb. 
• IT gépek: számítógép, monitor, mobiltelefon stb.

Az akció 2007. június 5-én, kedden 10-tõl 18 óráig tart 
az Alisca Terra Kft. Wesselényi utcai gyûjtõszigeténél. 

Gyûjtsön Ön is szelektíven,
és mi cserébe megjutalmazzuk szorgalmát!

További információ: Alisca Terra Kft. (Tel.: 528-850)
Polgármesteri Hivatal Szekszárd Mûszaki Iroda (Tel.: 504-104)

ÖNKÉNTESEK HETE
Szekszárdon

2007. JÚNIUS 4–8.
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Szekszárd

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az Önkéntesek Hetén szervezendő programjainkra

2007. június 4–8. (hétfő–péntek) – Könyvek, mesekönyvek gyűjtése a
Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Egészségügyi
Gyermekotthon számára a Garay téren.

2007. június  4–8. (hétfő–péntek) – Zöldtárs Környezetvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány és a Comenius Általános Iskola együttmű-
ködésben az Önkéntes Központ Szekszárddal környezetünk
tisztasága, az illegális hulladéklerakók felszámolása érdeké-
ben felmérést készít Tolna megye lakosai körében.

2007. június 6–7. (szerda–csütörtök) – Társasjáték az önkéntességről
2007. június 8. (péntek) 16–17.30 óra – HÁLA-GÁLA a Wosinsky Mór

Megyei Múzeum könyvtártermében; Szomjú-díj átadása

* * * * *
„Inkább az idődből adj! Légy önkéntes!”

Tegyünk környezetünk tisztaságáért! Fogjunk össze!
Bárki csatlakozhat programunkhoz, aki fontosnak érzi közvetlen lakó-
környezetének tisztaságát!
Önkénteseket várunk, akik segítségével megismerhetnénk a lakos-
ság véleményét!
Ha úgy érzi, néhány kérdőív kitöltetésével Ön is szívesen hozzájárul-
na a program sikeréhez, kérjük, jelentkezzen a Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központ elérhetőségein!

* * * * *
„Határtalan segítség!”

Várjuk jó állapotban lévő használt könyveiket, mellyel örömet
szerezhetnek egy határon túli magyar gyermekotthon lakóinak és dol-
gozóinak egyaránt!
Felajánlott adományaikat az Önkéntesek Hetén, a Garay téri pavilonok
egyikében adhatják át 2007. június 4–8. (13–17 óra között)
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Dr. Lamperth Mónika önkor-
mányzati és területfejlesztési mi-
niszter és Kóka János gazdasági és
közlekedési miniszter döntött a he-
lyi közösségi közlekedés normatív
támogatásáról. 

Eszerint megyénk érintett tele-
pülései 2007-ben közel 20 millió
forintot, 13,5 millió forinttal több
pénzt kapnak, mint tavaly. A jelen-

tős különbség abból adódik, hogy
amíg Szekszárd 2006-ban nem igé-
nyelt normatív támogatást, addig
idén közel 14 millió forintot költhet
el a városi tömegközlekedés fej-
lesztésére.

A támogatást azok az önkor-
mányzatok igényelhették, amelyek
helyi közforgalmú közlekedést mű-
ködtető szervezetet tartanak fenn.

Tizennégymillió
közforgalmú közlekedésre

Nyitott pincék 
a pünkösdi ünnepen

Orbánt a néphagyomány a fa-
gyosszentek közé sorolja. Az Or-
bán-napi hideg a szőlőnek árt a leg-
inkább, ezért sokfelé szobrot emel-
tek számára a szőlőben, és Orbán-
napon körmenetben keresték fel. A
szőlőtermelő falvak a szőlőhegy
védelmét és a bő termés biztosítá-
sát várták tőle.

A Szent Orbán-napi szekszárdi
borünnepen hideg nem volt, csak
az eső esett, ám ez sem riasztotta el

azt a több tucat érdeklődőt, aki az
Istifángödre utcában található Gya-
log pincénél gyülekezett. Az érdek-
lődés ezúttal nem csak a jófajta

szekszárdinak, de egy bélyegsoro-
zat utolsó három darabjának is
szólt. Dr. Csizmazia Darab József,
hazánk egyik legjelentősebb szőlő-
nemesítője – amatőr filatelista –
kezdeményezésére a Magyar Posta
húsz esztendővel ezelőtt, 1987-ben
adta ki a Magyar Borvidékek soro-
zat első bélyegeit. Most, két évti-
zeddel később elkészült az utolsó
három, a Tolnai, a Pécsi és az
Etyek-Óbudai borvidéket megörö-

kítő bélyeg is, melyet a
gyűjtők első napi bé-
lyegzővel ellátva vásá-
rolhattak meg. 

Az idős tudós mun-
kásságát – akit a szek-
szárdi ünnepségen fia
képviselt – dr. Hajdú
Edit, az FVM kecske-
méti Szőlészeti és Borá-
szati Kutató Intézeté-
nek munkatársa mél-

tatta, és barátai méltatták. A Szent
Orbán-napi borünnep stílusosan
pincelátogatással és jó hangulatú
kóstolással zárult.

Orbán-napi borünnep
az Istifángödrében

Felpezsdült az élet a városban
május 25–28. között. Nemcsak a
sportcsarnokban elfogyasztott
10–15 ezer liter kiváló osztrák sör-
nek és a péntektől vasárnapig es-
ténként megrendezett sváb bálnak
köszönhetően, ahol első nap a
Royal zenekar, majd a Stefans
Kapelle, végül a Music Express
(Lustige Buben) zenéjére rophat-
ták a táncot a mulatni vágyók. A
XVII. Szekszárdi Pünkösdi Feszti-
vál színvonalas kulturális, folklór
és hagyományőrző rendezvényeket
is kínált a szekszárdiaknak és a
több ezer vendégnek, akik szerte
az országból és a határokon túlról
érkeztek ide. A fesztivál, az Euró-
pai Unió himnuszából származó,
jelmondata: „Alle Menschen wer-

den Brüder…” – „Testvér lészen
minden ember…” jegyében min-
denki nemzetiségtől függetlenül ki-
kapcsolódást találhatott a magyar-
országi németség „hivatalos” ünne-
pének szekszárdi programján.

Felütésként a főiskola aulájában
megnyitották a Tolnai Népújság
Pünkösdtől Pünkösdig című sajtó-
fotó kiállítását, ahol polgármeste-
rünk szembesülhetett azzal, ahogy
a választások után eltávolítják
kampányplakátját, láthattuk, ho-
gyan dőlt le az egykori fűtőmű ké-
ménye, és még mintegy 80 művé-
szi igényű fényképet az előző év-
ben, a Tolna megyei események el-
keserítő, megragadó és vidám pilla-
natairól készült 15 000 közül. A né-
met kisebbségi és a városi önkor-

mányzat együttműködésével létre-
jött Pünkösdi Fesztivált a sport- és
szabadidőközpontban nyitották
meg kísérőrendezvényével, a XI.
Országos Foltvarró Kiállítás és Ta-
lálkozóval együtt. Ennek köszön-
hető, hogy ifj. Hepp Ádám feszti-
váligazgató utólag elmondhatta: –

Még soha nem voltunk ilyen sokan
a megnyitón, mintegy 6-700 ember.
A városi és megyei elöljárókon kí-
vül még egy illusztris vendég, dr.
Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etni-
kai kisebbségi jogok országgyűlési
biztosa is megtisztelte a rendez-
vényt. Ő most esélyegyenlőségi
nagykövetként érkezett hozzánk.
Abból az alkalomból kapta ezt a cí-
met, hogy 2007-et az Európai Bi-
zottság az esélyegyenlőség évének
nyilvánította. Horváth István pol-

gármester, aki anyai nagymamája
révén negyedrészt sváb, verte csap-
ra a söröshordót, és kezdődhetett a
mulatság operettgálával, majd bál-
lal.

A megnyitón adták át a „Pünkös-
di jelképek, pünkösdi hagyomá-
nyok” országos pályázat díjait,
amelyre beérkezett és elfogadott 61
munka június 17-ig megtekinthető
a Művészetek Házában. Az Euró-
pai Quielt Szövetség 17 tagországa
alkotóinak a hideg-meleg témájá-

ban készült műveit a sportcsarnok-
ban, Aranka Németh Hopp svájci
és Lénárt Irén német foltvarrók ki-
állítását a Babits Mihály Művelődé-
si Ház üvegtermében, a Tamási
Rongyhegesztők tárlatát a Béla té-
ren, a GYIK épületében, és a Tolna
megyei Foltvarrók alkotásait a Ga-
ray téri iskolában csak a Pünkösdi
fesztivál ideje alatt tekinthettük
meg.

Népünnepély az esélyegyenlőség évében
Több ezer látogató, színes forgatag

Folytatás a 4. oldalon.

A Bacchus Arts Stúdió 2007-
ben május 26. és 28. között
immár tizenkettedik alka-
lommal szervezte meg a
Pünkösdi Bortúra – Nyitott
Pincék rendezvényét. 

Az esemény alapját az or-
szág 22 borvidékén vendége-
ket fogadó nyitott pincék je-
lentik, melyek akár pünkösd
mindhárom napján nyitva tar-
tottak, és várták a borkedvelő
országjárókat. 

Az elmúlt évek során közel
150 pince nyitotta meg a kapu-
it és szerzett tapasztalatokat a
borturizmus területén.

A szekszárdi borvidéken a
Bodri Borház, Dúzsi Tamás
Pincéje, a Fekete Borpince, a
Fritz Borház, a Mészáros Bor-
ház és Pince, a Sárosdi Pince, a Se-
bestyén Pince, a Szent Gaál Pincé-
szet, a Takler Pince és a Veszter-
gombi Pince várta nyitott kapukkal
a látogatókat pünkösd ünnepén.

Világ Gábor családjával Györköny-
ből érkezett Szekszárdra, ahol
Vesztergombi Csaba (jobbról) tár-
saságában kóstolhatta a pincészet
borait
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Népünnepély az 

esélyegyenlőség évében
Megfiatalodott és profilt

bővített az „öreg” biztosító

A szombati nap gyermek labda-
rúgótornával indult, másnap reggel
pedig női labdarúgótornán szur-
kolhattunk.

A fesztivál második napján kü-
lönleges koncerttel lépett fel a
Szekszárdi Kamarazenekar és ven-
dégként két, külföl-
di hangversenyei-
ken megismert
szopránénekesnő,
Csapó Éva Svájcból
és Sabine Hiller-
Dürk Németország-
ból. A barokk és a
romantika korában
népszerű mesterek
műveit adták elő,
köztük olyan kurió-
zumokkal mint
Georg Philipp
Telemann (1681-
1767) német zene-
szerző négy szóló-
hegedűre írt darabja, vagy két brá-
csára komponált versenyműve.
Ezeknek a kottáira Németország-
ban járva találtak rá, miközben a
koncertezés mellett kottaanyagot is
gyűjtöttek.

Hepp Ádám elégedett a fesztivál
lebonyolításával, a programok jók
voltak, de a 16 és 18 óra között me-

netrendszerűen megérkező vihar
elkerülhette volna Szekszárdot. A
zivatar egyrészt ellehetetlenített
néhány szabadtéri programot,
amelyeket felázott talajon nem le-
hetett megrendezni, másrészt távol
tartott a fesztiváltól néhány látoga-
tót. A legnépszerűbb műsorok
azonban így is telt házat vonzottak.

A Szombat esti láz
című műsorban
szereplő Somló
Tamás, Südi Irin-
gó páros produk-
ciója magával ra-
gadta a sportcsar-
nok ezer fős kö-
zönségét. Somló
énekelt, együtt
táncoltak, és Irin-
gó 2-300 embert
táncolni tanított.
Szenzációs han-
gulat alakult ki a
fesztivál záró-
koncertjén is, a

nosztalgiaslágereket, a 60-as, 70-es
évek zenéjét játszó Old Boys há-
romórás fellépésén. 

A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál
minden programja már 5 éve, így
idén is ingyenes a látogatók számá-
ra, és még mindig ez az ország
egyetlen fesztiválja, ahol üvegkor-
sóban adják a sört. K. E.

Régiónkban elsőként, az ország-
ban nyolcadikként alakították át
oly módon az Allianz Hungária
Biztosító Zrt. szekszárdi fiókját,
hogy a profilbővítés révén immár
banki szolgáltatást is nyújt az
Allianz Bank Zrt.

A közel negyvenmillió forintba
került Garay téri fiók átalakítását és
korszerűsítését követő ünnepélyes
biztosító-bankavatáson részt vettek
a megye és a város vezetői, ország-
gyűlési képviselők, a cég területi és
országos irányítói, a gazdasági élet
számos képviselője, valamint a re-
mek és gyors munkát végzett terve-
ző és a kivitelező képviselői. Kocsis
Imre Antal, a szekszárdi fiók veze-
tője köszöntőjében úgy fogalma-
zott, hogy az átalakítás révén a régi
fiók küllemében és tevékenységé-
ben egyaránt pontosan illeszkedik
a XXI. század gazdasági vonulatá-
ba. Horváth István polgármester ki-

emelte, hogy az impozánssá vált
épületbelső, beleértve a galériával
bővült „táncost is”, nem egyszerű-
en banknyitás – amely láttán az
emberek többsége „húzza a száját”
– hanem mindenki számára hasz-
nos profilbővítés.

Ezt támasztotta alá dr. Hegyi Gá-
bor vezérigazgató helyettes, mond-
ván, hogy a bank belépésével az
együttszolgáltatás lehetőségeit is
kihasználva az ügyfeleik gyarapo-
dását szolgálva kedvezményeket,
akciókat terveznek. Rohonczi Mik-
lós területi igazgató pedig kifejtet-
te, „a jelen és a jövő bankja” lendü-
letet és megújulást jelent munká-
jukban.

Puskás Imre, a megye közgyűlés
elnöke pohárköszöntőjében hang-
súlyozta, hogy az új szolgáltatási
forma a lakosság számára biztosít a
korábbiakhoz képest nagyobb,
akár személyre szóló választási le-
hetőséget. H.M. – N.Á.

„Tégy a rászorultakért”
SZOCIÁLIS ALAPRA BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága pályázatot hirdet azon, a városban működő civil szer-
vezetek részére, amelyek szociális vagy egészségügyi tevékenysé-
get látnak el.
A pályázatra jelentkezhetnek:
azok a non-profit szervezetek, 
• amelyek tevékenységüket elsősorban Szekszárdon végzik,
• az APEH felé adótartozással nem rendelkeznek,
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé adó- és egyéb

tartozásuk nem áll fenn,
• konkrét pályázati programmal rendelkeznek.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. június 30.
A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának
portáján (Szekszárd, Vörösmarty u. 5., Tel.: 311-630)  vehetők át.
A pályázatokat ugyanott, Radványi Petra bizottsági referensnél lehet
leadni.
A pályázat elbírálása 2007. július hónapban történik meg.

SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Tisztelt Olvasó!
Első alkalommal, végső kétségbeesésünkben
ezúton kérjük az Ön segítségét.

Fiataljaink egész évben hetente több alka-
lommal énekórára járnak, jazz-balettet, sza-
lontáncot, modern táncot tanulnak. Hangsze-
res foglalkozásokon vesznek részt. Egyre bo-
nyolultabb koreográfiákat is meg tudnak tanul-
ni.

Sok meghívásnak teszünk eleget a város-
ban és a megyeszerte egyaránt, de a legvá-
gyottabb rendezvény számukra, az évente
más városban – idén Győrben – megrende-
zésre kerülő országos művészeti fesztivál se-
gítséggel élő fiatalok részére.

Bővebb információ a fesztiválról és a szer-
vezőkről: www.msmme.fw.hu, tel: 36/430-
598

Tavaly Szegeden voltunk 5 napig. Idén
Győrbe szeretnénk elmenni 15 fővel. Készü-
lünk szalontánc-, vers-, hangszeres zene és
modern tánc kategóriában, de sajnos a rész-
vételi díj több mint a fele hiányzik.

Alapítványunk szolgáltatásai a hátrányos
helyzetű fiataloknak mindig térítésmentesek,
de ez esetben az Ön segítsége nélkül nem
tudjuk ezt vállalni.

Kérjük, ha megteheti vállalja át  valamelyik
fiatal részvételi díjának befizetését (12 300 Ft).

Az összeg befizethető személyesen a Zom-
ba és Vidéke Takarékszövetkezetnél (cím:

7100 Szekszárd Flórián u. 1.) vagy utalható a
következő számlaszámra:

„Segíts rajtam!” 
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány, 
számlaszám: 71900058-10037586
A fesztiválra készülő fiatalokkal a próbákon

személyesen is megismerkedhet.
A modern táncfoglalkozások minden csü-

törtökön 15 órától a Hétszínvilág Otthonban
vannak (Szekszárd, Szentmiklósi u. 9.) A fesz-
tivál miatt keddenként is tartunk próbákat. 

Felkészítő tanár: Asztalos Zsuzsanna Viktó-
ria táncpedagógus, koreográfus.

A szalontánc-, etikettórák a Tolna Megyei
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány székházá-
ban vannak minden szerdán 15.30–16.30
óráig.

A felkészítő tanár: Gaál László táncpedagó-
gus, az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Tánc-
együttes vezetője. Az ének és hangszeres fog-
lalkozásokat A Hétszínvilág Otthonban csütör-
tökönként 16 órától 17.30-ig tartjuk.

Az APEH-től kapott tájékoztatás alapján
tudjuk, hogy magánszemélyek az adomány
30%-át leírhatják az adójukból. Cégek pedig a
teljes összeget az adóalapjukból.
Köszönettel

Keszthelyi Krisztina
kuratóriumi elnök

„Segíts rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

„Segíts rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

7100 Szekszárd Alisca u. 4. 4/16. • Tel.: 30/550-38-21
E-mail: segitsrajtam@freemail.hu, szocmunkas@citromail.hu

Dr. Salamon Károly vezérigazgató és Horváth István polgármester 
jelképesen is átadták az új bankfiókot

Folytatás a 3. oldalról.



Szabolcsi Tibor Zoltán
rendőr törzszászlós
megbízott alosztályve-
zető-helyettes mindig
kész az intézkedésre,
irányított már forgalmat
sortban és nyári ingben
egy közlekedési balese-
tet látva Szekszárd köz-
pontjában, nem kerüli
el semmi a figyelmét, vásárlás köz-
ben is szemmel tartja a környezetét.
Mindig segít, ha szükséges és gon-
dolkodás nélkül életet mentett.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Kálmánházáról érkezett városunk-
ba, de mára otthonra talált nálunk
olyannyira, hogy a 2006. évben vég-
zett kiemelkedő munkájáért köz-
rendvédelmi szakterületen az „Év
Rendőré”-nek választották Szek-
szárdon.

– Úgy tudom, idén jubilál.
– Valóban, a nyáron leszek tíz éve

rendőr. Eredetileg a debreceni ven-
déglátó-ipari szakközépiskolában
érettségiztem 1991-ben, majd csalá-
di vállalkozásban töltött idő után el-
végeztem a miskolci rendőr-szakkö-
zépiskolát. Az iskola befejezése
után, mivel nagyon kevés volt a
rendőr Budapesten, osztálytársaim-
mal együtt a fővárosba vezényeltek.
A BRFK XI. kerületi Rendőrkapi-
tányságra kerültem és járőrként tel-
jesítettem szolgálatot. Ott ismertem
meg a feleségem, aki akkor vizsgáló-
ként dolgozott ott. Akkor „rendőr-
szállón” laktunk. Még Pesten vol-
tunk rendőrök, amikor összeháza-
sodtunk. Igazi „rendőresküvőnk”
volt fehér díszegyenruhában, kard-
lap alatt vonultunk be az anya-
könyvvezető elé.

– Miért döntöttek úgy, hogy Szek-
szárdra jönnek?

– A feleségem, Szabolcsiné Halász
Andrea tengelici származású. A pes-
ti viszonyokat nem tartottuk alkal-
masnak a gyermeknevelésre, ezen
kívül mindketten váltásos munka-
rendben dolgoztunk, sok esetben
nem tudtuk volna megoldani a gye-
rekek elhelyezését. Itt a nagyszülők
segítségének köszönhetően ez a
problémánk megoldódott. 2000. no-
vember elsején jöttem le a Szekszár-
di Rendőrkapitányságra, a közrend-
védelmi osztály őr-járőr alosztályán
járőrvezetőként dolgoztam. Vadide-
genként érkeztem ide, de mára telje-
sen otthonommá vált Szekszárd. A
„harmadik életemet” kezdtem meg
itt. Sikerült lakást vásárolnunk és
egzisztenciát teremtenünk. 2001
februárjában született meg „cser-
fes”, rettentő nagy szabálytudattal
rendelkező Petra lányom, 2002 de-
cemberében pedig a „mindig bo-
hóc” Tibor fiam. Jelenleg mindkettő
óvódás. 2004 végétől láttam el vál-
tásparancsnoki teendőket és 2006
novemberétől dolgozom megbízott

alosztályvezető-helyettes-
ként.

– 2000. májusában őr-
mesterből soron kívül zász-
lóssá és járőrvezetővé lép-
tették elő…

– Ezt az elismerést még
Budapesten kaptam, de a
munkámat Szekszárdon is
elismerték, 2003. novem-

berében jutalomként soron kívül
törzszászlóssá léptettek elő. Az ut-
cai munkában az a nehéz, hogy
minden esemény különleges, nincs
két egyforma intézkedés, és mivel
minden ember más, máshogy kell
viszonyulni hozzá. Meg kell talál-
nunk a megfelelő hangnemet, stí-
lust. Minden embernek a saját prob-
lémája a legnagyobb és ezt szem
előtt kell tartanunk. A fentiek nagy-
fokú empátiát és problémamegoldó
képességet igényelnek, sokszor
nincs idő gondolkodni, hanem az
ember ösztönei diktálnak, ezt a ta-
pasztalat erősíteni tudja, de a hozott
adottságok nagyon sokat számíta-
nak. A stresszhez hozzászokni nem
lehet, kezelni igen, én horgászással
próbálom oldani, számomra nem is
a halfogás a lényeg, hanem a termé-
szet nyugalma.

– 2004-ben életmentésért „Bátor-
ságért Érdemérem”-ben részesítette
Lamperth Mónika belügyminisz-
ter…

– A napokban volt éppen három
éve, hogy a kora délelőtti órákban
az ügyelet utasítására kimentünk a
szálkai strandra, mert a bejelentés
szerint egy autó a vízbe hajtott. A
helyszínen az autó teteje és nem
messze tőle egy személy orra és sze-
mei látszottak ki a vízből, majd has-
ra fordulva a vízen lebegni kezdett.
Azonnal levetkőztem, beúsztam az
eszméletlen férfiért a tóba, majd az
utánam vízbe gázoló kollégák segít-
ségével a partra húztuk és a gyors
elsősegélyünknek köszönhetően
életben maradt.

– Mit jelent önnek, hogy az „Év
Rendőré”-nek választották?

– Nagyon nagy elismerést jelent
ez számomra. Meg kell jegyeznem,
hogy ez nemcsak az én sikerem, ha-
nem köszönet illeti azokat a kollégá-
kat is, akikkel együtt dolgozom, il-
letve azokat a vezetőket is, akik bi-
zalmat szavaztak nekem és támo-
gattak. Továbbá újabb kihívást is je-
lent ez az elismerés, ugyanis ezután
elvárják tőlem és én is önmagamtól,
hogy legalább ilyen szinten vagy en-
nél jobban teljesítsek. Hogy ezek-
nek az elvárásoknak minél jobban
meg tudjak felelni, ezért járok a
Rendőrtiszti Főiskola Közrendvédel-
mi szakára. A későbbiekben is sze-
retnék utcai egyenruhás rendőrként
szolgálatot teljesíteni, számomra ez
a terület az, ahol igazán meg tudom
valósítani önmagam. Kovács Etelka
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Tíz éve a közrend

szolgálatában
Június 9-től hivatalosan is meg-
kezdi működését a szekszárdi
borvidék internetes portálja, a
www.szekszardibor.com – hang-
zott el a honlap gazdáinak csü-
törtöki sajtótájékoztatóján.

Az új internetes portál szolgáltat
növényvédelmi előrejelzést és ta-
nácsokat a szőlészeknek, emellett
három nyelven és mozgóképeken
kaphatnak kulturális, történelmi,
gasztronómiai információt az ér-
deklődők. A Szekszárd Borvidék
Kht. és a növényvédelemmel foglal-
kozó Syngenta Kft. szakmai kezde-
ményezéséhez csatlakozott a Me-
zőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
sága és a Szekszárdi Növény Zrt.,
így immár nyolc, a borvidék külön-
böző részein elhelyezett meteoro-
lógiai állomás adatainak felhaszná-
lásával készülhetnek agrometeoro-
lógiai előrejelzések, amelyek érté-
kes információkkal szolgálnak sző-
lősgazdáknak. A növényvédelmi
előrejelzések a hőmérsékletből, pá-
ratartalomból, a levél- és talajned-

vességről és még sok más adatból
speciális programok segítségével
készülnek.

Csatlakozott a programhoz egye-
bek közt a megyei és a szekszárdi
önkormányzat, valamint az Agrár-
kamara, a Tolnai Népújság és a Vál-
lalkozói Központ is. A háromnyel-
vű (a magyar mellett angol és né-
met) honlap szövegéhez az utóbbi
szervezet és a Bormarketing Kht.
közös gondozásában a tavalyi szü-
retre elkészült Szekszárd - Bor és
kultúra című kiadványa szolgál ala-
pul.

– Terveink szerint a honlap ket-
tős célt szolgál: egyfelől a boros
gazdáknak nyújt szolgáltatást, mel-
lette pedig a borszerető, a környé-
ken programot, szállást, vagy ép-
pen borpincét kereső turistáknak
nyújt eligazítást – mondta Hei-
mann Zoltán.

Az oldal már látogatható, pilla-
natnyilag azonban csak magyarul
érhető el. Teljes feltöltéssel a tervek
szerint június 9-étől üzemelne.

(fekete)

Két hét múlva indul 
a borportál

SZEKSZÁRDON, 
a Panoráma mozi
elõcsarnokában 

2007. június 4-én
(hétfõn) 8-14 óráig 

KOSZTÜM- ÉS
DIVATÁRUVÁSÁRT

TARTUNK!
Ajánlataink ballagásra,

lakodalmakra:
Alkalmi blúzok,

kosztümök
Vászon kosztümök 56-os

méretig • Kosztümök 
Mosható blézerek

Nõi hosszú nadrágok
Halásznadrágok 

Nyári szoknyák, blúzok

AKCIÓ: Divatingek, topok

+EXTRA
BÁLARUHA
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A felnőtteket focitornával, a gye-
rekeket rajzversennyel és játékok-
kal várja a Bricostore június 9-én
a városi sportcsarnok területén.

Egy hónappal a barkács-multi
szekszárdi áruházának nyitása
előtt a Bricostore egy jó hangulatú,
színes rendezvényre várja a megye-
székhely és a környező települések
polgárait június 9-én, szombaton 9
órától. Amíg a gyerekek rajzverse-
nyen és különböző játékokban ve-
hetnek részt, addig a felnőtteknek
kispályás focitorna kínál szórako-
zási lehetőséget, melyen nyolc csa-
pat, köztük az önkormányzat és a
helyi média együttese is megmére-
ti magát. A szervezők az első ezer
vendéget külön meglepetéssel vár-
ják.

A rendezvény remek alkalmat kí-
nál a Bricostore-nak a bemutatko-
zásra, hiszen mint azt Bartek Zsolt
áruház-igazgató lapunknak el-
mondta: a Bricostore nem csupán
egy újabb multi szeretne lenni
Szekszárdon, a város fejlődését,
szépülését másként is segíteni kí-
vánják. A Bricostore Hungária Kft.
az önkormányzattal karöltve – több
tízmillió forintos beruházással –
egy közel 1,8 kilométeres kerékpár-
utat épít a Tartsay utcában, a teher-

mentesítő út mentén, a szekszárdi
áruház pedig ugyancsak milliós
nagyságrendű összeggel járul hoz-
zá a Liszt Ferenc tér felújításához,

ahol a térkő burkolatot cserélik, il-
letve egészítik ki, valamint a park
növényzetét pótolják, cserélik ki a
szakemberek.

A kiszolgáló személyzettel
együtt összesen 60 új munkahelyet
teremtő szekszárdi Bricostore áru-
ház a cég új koncepciójának kö-
szönhetően a korábbiaknál valami-

vel kisebb, mintegy hétezer négy-
zetméter alapterületű, ám árukíná-
latát tekintve semmiben sem ma-
rad el nagyobb „testvéreitől”.

Bartek Zsolt tájékoztatása szerint a
nyolcadik magyarországi áruház-
ban 2800 m2 területű építőanyag-
és – gondolva a helyi igényekre is –
mintegy 1500 m2-es faiskolai, ker-
tészeti csarnokban válogathatnak
majd a vásárlók, akiket állandó ak-
ciókkal és kedvezményes házhoz-
szállítással is várnak. A szekszárdi

áruház igazgatója kiemelte törzs-
vásárlói programjukat, amelyhez
kapcsolódó pontgyűjtő kártya már
most igényelhető a Garay téren
működő pavilonban. Bartek Zsolt a
vásárlók figyelmébe ajánlja az áru-
házlánc saját, Bricoline márkájú
termékeit is, melyek forgalma után
jelentős összeggel segítik az orszá-
gos gyermekmentő szolgálat mű-
ködését.

Bricostore-történelem
A kereskedelemben több mint
160 éve jelenlévő francia Bres-
son család stratégiailag fontos
döntést meghozva 1991-ben ala-
pította meg saját barkácsáruház
láncát, a Bricostore-t. A magyar-
országi „leányvállalatot”, a Bri-
costore Hungária Kft.-t 1997-
ben jegyezték be. A gyors fejlő-
dés eredményeként az elmúlt
egy évtizedben hét áruház nyílt
hazánkban: az első Törökbálin-
ton 1998-ban, a legutóbbi pedig
Csömörön 2005 áprilisában. A
koncepció lényege egy olyan,
egyenként 8–12 ezer m2 eladóte-
rű áruház létrehozása volt,
amelyben minden megtalálha-
tó, ami az építkezéshez, barká-
csoláshoz, kertészkedéshez és a
lakás dekorációjához szüksé-
ges. Mindez a legszélesebb kí-
nálattal, vonzó árakkal és sokré-
tű, magas szintű szolgáltatással
párosulva.

A város fejlõdését is segíti a barkácsáruház
Bricostore-fesztivál egy hónappal a szekszárdi nyitás előtt

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Sport-, Ifjúsági
és Civil Szervezetek Bizottsága
értesíti Szekszárd város polgára-
it, intézményeit és civil közössé-
geit, hogy a 2007. évi költségve-
tésben a Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottsága elkülö-
nített keretein az 

Ifjúságpolitikai 
Kereten  2400 eFt

a pályázható, támogatási célú elő-
irányzat.

Az Ifjúságpolitikai 
Keretből

pályázat útján részesedhetnek
azok, akik az alábbi célok valame-
lyikének megoldására vállalkoz-
nak:
1. A fiatalok egészséges életmódra

nevelése, a kiemelt kockázati
tényezők felismerése, illetve ha-
tásuk elleni küzdelem (alkohol,
drog, mentálhigiénés megelőző
munka) aktív résztvevői.

2. Segítséget nyújtanak a pálya-
kezdés és beilleszkedés nehéz-
ségeivel küzdőknek az alterna-

tív életprogramok kialakításá-
ban, az önmenedzselés és önér-
vényesítés fogásainak elsajátítá-
sában.
(álláskereső-, átképző-, klubok,
illetve információs szolgáltatá-
sok).

3. Gyakorló terepet biztosítanak a
demokratikus jogérvényesítés
technikáinak elsajátítására, a
különböző szintű önkormány-
zati munkába történő eredmé-
nyes bekapcsolódás készségé-
nek kibontakozására. (pl.: diák,
ifjúsági, nemzetiségi önkor-
mányzatok)

4. A városban élő fiatalok és szer-
vezeteik nemzetközi kapcsola-
tainak építésére és bővítésére
vállalkoznak.

5. A város számára fontos ismere-
tek elsajátítására vállalkoznak,
illetve kapnak lehetőséget, és
vállalják, hogy ezeket az isme-
reteket a város érdekében moz-
gósítják. 

6. Az európai létforma kialakításá-
hoz szükséges technikák, mű-
velődési formák megvalósításá-
ra törekednek. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottsága a keretből tá-
mogatni kívánja azon kezdemé-
nyezéseket is, amelyek a szek-
szárdi ifjúságot segítő kortárs, il-
letve felnőtt segítők felkészítését,
képzését, továbbképzését, haté-
konyságuk növelését valósítják
meg. 

A keret önmagában nem lehet a
felsorolt tevékenységekhez szük-
séges pénzeszközök kizárólagos
forrása. 

Pályázni kizárólag a pályázati
adatlap kitöltésével lehet. Forma-
nyomtatvány hiányában a bizott-
ság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs
köztartozása, illetve az önkor-
mányzattal korábban kapott tá-
mogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé egyéb
tartozása nincs, valamint azok a
szekszárdi székhelyű civil szerve-
zetek, önszerveződő közösségek,
amelyeket a Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központ nyilvántar-
tásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetők. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottsága döntése előtt
kérheti az Szekszárdi Ifjúsági Ön-
kormányzat véleményét. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottsága fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázó-
tól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázat-
ban leírt célokra használja fel, ille-
tőleg a támogatással nem számol
el. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottsága a pályázaton
nyert összeg felhasználásáról a
rendezvényt, illetve felhasználást
követő 1 hónapon belül kér elszá-
molást, amelynek feltételeiről a
nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelőzően Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta szerződést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Közgyűlésének
Sport-, Ifjúsági és Civil Szerveze-
tek Bizottsága címére (7100 Szek-
szárd Béla király tér 8.) 2007. jú-
nius 15-ig kérjük eljuttatni, a pá-
lyázatokról a bizottság 2007. júni-
us 30-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthető a
www.szekszard.hu honlapról, il-
letve átvehető a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

Sport-, Ifjúsági és Civil 
Szervezetek Bizottsága

F E L H Í VÁ S
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– Kérlek, hangosan beszélj, mert
gond van a hallásommal. Bár a ba-
jok között ez a legkisebb, mert nem
fáj. – mondta tegezve és nevetve.
Utólag jutott csak eszembe, milyen
természetes volt, hogy tegezett, aho-
gyan kolleganőmet is, sőt kísérőin-
ket, „drága Ildikómat”, Lemle
Bélánét, a Máltai Szeretetszolgálat
szekszárdi elnökét és „Mártikám an-
gyalomat”, Fritz Andrásnét, a szol-
gálat fáradhatatlan aktivistáját, aki
napi rendszerességgel tér be Ilonka
nénihez.  

– Baján születtem, majd Pécsre
kerültem a tanítóképzőbe, ahol
megszereztem az oklevelemet…
Pécs az álmaim városa. Mivel apu-
kám odavalósi volt, gyakran men-
tünk rokonlátogatóba. Szerettem a
nyüzsgést, a szép épületeket – kezd-
te sorolni, majd tanulmányai hely-
színét részletezte – az alsó- és a föl-
ső sétatérrel, a székesegyházzal és
az apácazárdából lett kollégiummal
egyetemben. 

– Egy jó kis vargabetű után Szek-
szárdra kerültem. A minisztérium-
nál kérvényeztem a
gyors- és gépíró magán-
iskola beindítását. Ak-
kor 1945 végét írtunk.
Gyerekek! Hihetetlenül
nagyszerű érzés volt,
amikor megkaptam az
engedélyt. Majd a város
tanítási célra rendelke-
zésemre bocsátotta a ré-
gi, üresen álló zsidó is-
kolát. Érdekes volt a fel-
állás: szakmailag az is-
kola a megyéhez, pénz-
ügyileg pedig a város-
hoz tartozott, ahonnan
a fizetésemet kaptam.

Sokan jelentkeztek a
városból, de még többen a környező
falvakból, úgyhogy hamarosan fia-
tal lányok népesítették be az iskolát.
Délelőttönként – napi váltással – két
osztály működött, kora este pedig a
nappal dolgozó felnőttek tanultak. 

– Második, harmadik naptól már
csinosan öltöztek a lányok. Igaz,
megmondtam nekik, hogy ez az ő
munkahelyük, ahova nem illik fid-
res-fodros ruhákban jönni. Ezt azért
tartottam fontosnak, hogy szokja-
nak hozzá az elegáns és visszafogott
öltözethez, hiszen ha végeznek, iro-
dákban helyezkednek el.

– Hajdani tanítványaitól tudom,

hogy annak idején mindig hófehér
blúzban és hozzá illő szoknyában
járt Ilonka néni. Most is roppan ele-
gáns.

– Igen, a szoknya, a blúz és a fi-
nom cipő…

– Azt is mondják, nagyon követke-
zetes és szigorú volt.

– Pontosan. Bár nem sok diákot
buktattam meg, de elő-előfordult.
Később, már a „keriben” volt egy ér-
dekes esetem. A fiúk is tanultak
gyors- és gépírni. Egyiküknek, aki
igen jól tanult, nem ment ez a tan-
tárgy, bukásra állt. Jöttek hozzám a
nagynénik, más rokonok és kérlel-
tek, engedjem át a fiatalembert.
Megtettem, mert megígérte, hogy
egy életen át elkerüli az irodákat.
Remek pincér vált belőle.

Ilonka néni íróasztalán bizonyos
rendben kártyalapok sorakoznak.

– Mielőtt jöttetek, pasziánszoz-
tam. Ez a kártyajáték megnyugtat.
Ha kicsit feszült vagyok, „hozzá”
fordulok. Mindig jó gyógyszernek
bizonyul. 

Ne firtassuk a körülményeket, de

tudom, hogy 24 év szolgálat után
nyugdíjaztatta magát, mert „meg-
csömörlött”. Ma már erre is moso-
lyogva gondol vissza Ilonka néni,
ám egy pontnál elkomorul. Mert
döntését özvegyi nyugdíjas édes-
anyja rosszul fogadta. Azt kérdezte,
miből élnek majd meg? Hiszen Or-
solya, Ilonka néni lánya is természe-
tesen velük élt. De a következő na-
pon érkezett a csoda. Egy férfi ko-
pogtatott be hozzájuk, s felkérte a
tanárnőt, hogy tanítson a művelődé-
si házban szervezett gyors- és gép-
író tanfolyamokon. S tette ezt 11
éven át… De mikor volt az? Vajon

emlékszik még a – szerintem – kacs-
karingós alakzatokból álló gyors-
írásra?

– Papírt kérek és diktálj valamit –
nyúlt jegyzetfüzetem felé. Alig fejez-
tem be a mondatot, a fura jelek már
a papíron voltak. A hozzáértő sze-
rint hibátlanul. 

Most viszont következzék a koros
hölgy egy napja, ami szertartás sze-
rint zajlik.   

– Hétkor kelek, utána a remek zu-
hanyozás következik, majd rendbe
teszem magamat. Ha jut időm, ol-
vasgatok. Minden hónapban megve-

szem a História folyó-
iratot, mellette renge-
teg rejtvényfüzetet.
Minden áldott nap 11-
kor kezdem el a fő-
zést. Nagy segítség,
hogy Mártika mindig
bevásárol.

– Ki találja ki a leg-
nehezebbet, mármint
a napi menüt?

– Ó, azt megmondja
az ember gyomra. Ma
sajtos tészta lesz, hol-
nap tökfőzelék. Az
utóbbiban minden jó,
ami a tökön kívül van
benne. Szóval a kapor,

a hagyma. Hatalmas, fából készült
uborka- és tökgyalum van, ami még
dédöreganyámtól maradt rám… De
folytatom a napirendet: ebéd után
lepihenek, és négy óráig alszom.
Utána ismét olvasás, rejtvényfejtés
és a kártya következik, majd jó bará-
tom, a televízió szórakoztat. Szíve-
sen nézek történelmi filmeket, a hír-
adásokról soha nem maradok le,
nyomon követem az ország és a vi-
lág aktuális dolgait. Ha meg szá-
momra nem tetsző műsort adnak,
kikapcsolom a tévét. Az a jó benne,
hogy ezt eltűri, nem beszél vissza.
Minden este tízkor fekszem le.

– Annak idején a tanítványok
nem feleseltek?

– Nem. Tisztelettudóak voltak, so-
ha nem éltek vissza a kedélyes szó-
val, sőt megosztották velem a titkai-
kat is. Fegyelmezett és kötelességtu-
dó gyerekek voltak. Ilyenek marad-
tak az iskola befejezése után is. So-
kukat nyomon követtem, mivel
gyakran felkerestek, vagy összefu-
tottunk az utcán.

– Mi jellemezte Ilonka néni nevelé-
si elvét?

– Így utólag is állítom, hogy bün-
tetni nem kell, csak olykor fegyel-
mezni. Az önként vállalt, belülről jö-
vő fegyelem az igazi! Az „ostor” he-
lyett mindig a belátásra apelláltam.
Mindig kifejtettem a diákoknak: kis-
lányok, nem kötelező ide járni, de
aki ezt vállalta, az igyekezzen min-
denben eleget tenni. Önmagukért és
szüleikért. Minderről sokat beszél-
gettünk a szombatonkénti osztály-
főnöki órákon – emlékezett Ilonka
néni, sőt az „érdekes” dolgokat is
megosztotta velünk, miközben ke-
cses, beszédes mozdulatot rajzolt
kezével. Ezeket az órákat is a tan-
menet szerint kellett (volna) meg-
tartani. Az ötvenes években elsősor-
ban a kommunizmus melletti agitá-
ció volt a kiemelt, mindennapi té-
ma.

– Erre tíz percnél többet nem
szántam, beleértve az osztálynapló-
ba való bejegyzést is. Majd követke-
zett a diskurálás: hogyan kell majd
viselkedni a hivatali főnökkel, vagy
éppen egy szórakozó helyen. Aki-
nek már volt udvarlója, annak azt ja-
vasoltam, tegye jégre a fiatalembert
egészen a záróvizsgáig.

– Gyakran érik megjegyzések a ma
fiataljait.

– Szerintem nagy baj nincs velük,
bár én már csak egészen kis körben
mozgok. De itt, ebben a házban ér-
zem a békességet, s egymás tisztele-
tét. Ha kicsit kimegyek a levegőre,
ajtót nyitnak, a fiatalok olykor pár
szál virággal kedveskednek, néha
gyümölcsöt, vagy sütit hoznak a
szomszédok. Hiszem, hogy a gyer-
mekek olyanná válnak, ahogyan
hozzájuk állnak a felnőttek… 

– Tisztelettel köszöntjük Ilonka
nénit a pedagógus napon.

– Én pedig üdvözlök minden
szekszárdi pedagógust. Azt kérem
különösen a pályakezdőktől, ne fojt-
sák el egyéniségüket, minden körül-
mények között legyen mindenki ön-
maga, tehát olyan, amilyennek a jó
Isten megteremtette őket. A diákok
felnéznek a nyitott és őszinte sze-
mélyiségekre, különösen, ha az ille-
tő felkészült, tudása figyelemre mél-
tó. És ne fukarkodjanak a derűvel és
a közvetlen hangnemmel sem.

V. Horváth Mária 
Fotó: Nagy Ági

Legyen mindenki önmaga, ahogyan a jó Isten megteremtette
Pedagógusnapi beszélgetés a 95 éves Ilonka nénivel

Alig vártam, hogy találkozhassam a városszerte ismert és tisztelt nyu-
galmazott pedagógussal, dr. Ember Ödönné Ilonka nénivel, aki április
20-án töltötte be 95. életévét. Bár bőséges információval rendelkeztem
az idős hölgy szellemi frissességéről, kellemes külleméről, intelligen-
ciájáról, belépve lakásába, mégis meglepődtem. Elegáns, hófehér ha-
jú asszony állt a makulátlan nappaliban. Egyik kezével járókeretére
támaszkodott, a másikkal ölelést kezdeményezett. Csodálatom a be-
szélgetés során csak nőtt, egyre nőtt. De nem csak műveltsége, humo-
ra és derűje okán…  
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Bár mindennapos lehetne az
ilyen kép, hogy egy csoportnyi
„messziről jött ember” rója váro-
sunk utcáit! (S hogy mondjuk
olyan, aki mégsem „azt mond,
amit akar”…)

„Suomi Lányai” jártak városunk-
ban – és persze, hogy többnyire
szőkék és tejfehér bőrűek (de per-
sze, hogy nemcsak, hanem is – a
csoportképet mellékeljük). A Mé-
szöly-kutató és -fordító ifjú höl-
gyek Közép-Finnországból, Jyvas-
kyla (jüvászkülá) egyetemvárosból
zarándokoltak ide, s hozták el Mé-
szöly jó hírét. Fényt is hoztak pedig
messziről, onnan, ahol a Nap a téli
hónapokban csak késő délelőtt kél,
de már kora délután nyugszik.
Ahol ilyenkor mindig lobogó lán-
gocskákkal jelzik, ha esemény kö-
zeleg: az utcákon mécsesekkel csa-
logatnak a szaunák, szoláriumok,
fáklyákkal a kultúrkocsmák, a kon-
cert- és színháztermek. A napi fő-
étkezések sem nélkülözik soha a
gyertyalángot. 

Jöttek Mészöly életműve okán és
hatására, hogy majd kutatói mun-
kájukba építhessék (Mészöly szö-
vegeinek már meglévő ismeretén
túl) az író műveiben szereplő szek-
szárdi miliőt, helyszíneket, a város
utcáinak-tereinek, épületeinek,
dombjainak, szurdikainak megta-
pasztalt hangulatát. Rég készültek
ide, s vissza is térnek még. (S akkor

talán, remélhetőleg nemcsak pár
órára…) 

Az Irodalom Házában (Mészöly
Miklós Múzeum, Babits utca 15.), a
hosszú utazás végén Lovas Csilla
főmúzeológus fogadta őket szek-
szárdi kadarkával és frissítőkkel. A
Mészöly-hagyaték megtekintése
után a professzorral (aki a fényké-
pen éppen poharat köszönt ránk) a
lányok átsétáltak a Béla Király tér-
re, ott közülük többen megnézték
a Katolikus Templomot. Megláto-
gatták a Vármegyeházát, ahol is Lo-
vas Csilla tárlatvezetésével végig-
nézték „A régi Vármegyeháza vilá-
gát”, a XIX. századi hangulatú ne-
mesi enteriőrök érdekességeit, köz-
tük is Liszt egyik szekszárdi látoga-
tásának emlékeit, Liszt és barátai
kézjegyét a zongora hangszekré-
nyében, Mattioni Eszter „hímes kö-
veit”, azaz mozaikjait, Esze Tamás
kuruc brigadéros armálisát, azaz
nemeslevelét… Jártak azután Mé-
szöly szülőházánál (Bezerédj utca
2.), ellátogattak a Petrits-család
Mézeskalács Múzeumába is. Lát-
hatták, hogyan készül a selyem-
cukor… Végül megnézték a Babits-
házat. (Ekkor készült a csoport-
kép.) Sietniük kellett Pécsre, ott
kaptak szállást, le sem merném ír-
ni, mennyiért, mennyire sokért… e
drága-drága országban, hm.

Pedig „hírhozók” ők – mondhat-
juk, mert egy nagy magyar író olva-
sásának, értő feldolgozásának hírét

hozzák-viszik – immáron egy má-
sik nemzet anyanyelvén. (Itt kell
hozzátennem, hogy többségük
olyan szépen beszél magyarul,
ahogy manapság honi köreinkben
csak kevesen.) Hírhozók: mert a
mi értékeink értésének, élő-eleven
hatásának hírét – talán halhatatlan-
ságának hírét is – elhozzák: ide,
nekünk… Hírül hozták, hogy ott is
– vagy talán éppen ott – szeretnek
minket, becsülik értékeinket, fog-
lalkoznak velünk, ahol azt nem mi
szerveztük, s ahol nem is gondol-
nánk… 

Az ifjú finn hölgyeket és profesz-
szorukat, Tuomo Lahdelmát
Thomka Beáta, Mészöly-kutató pé-
csi egyetemi tanár „csalta” Szek-
szárdra. Beáta a városnéző sétára
nem ment velük, viszont szívesen
beszélt új könyvéről, amiben a
Mészöly Műhelynaplók feldolgozá-
sának majd egy évtizedes munká-
járól számol be. (Prózai archívum,
2007, Kijárat Kiadó.) „Könyvük is
jelenik meg ősszel Finnországban,
Mészöly válogatott novellái és kis-

regényei finn nyelven… Lahdelma
szerkesztésében nem először…” –
meséli a tanárnő. „…hogy most lát-
ják, érzékelik is Miklós műveinek
világát, tereit, természetesen újabb
értelmezési lehetőségeket teremt
számukra…” 

„Milyen szép ember volt a Mé-
szöly Miklós! Arcvonásaiban öre-
gen is olyan tudott maradni, mint
tizenévesen. Valamit mindvégig
megőrzött… ugyanaz tudott ma-
radni… – mondogatják észak lá-
nyai, amikor a múzeum Mészöly-
fotóalbumát lapozgatjuk. 

No, ugye, hogy nem is olyan na-
gyon „messziről jöttek”? S pláne,
hogy „nem azt mondják, amit akar-
nak”?! 

(Képünkön a finn hölgyek a vá-
rosnéző séta után professzorukkal
és Thomka Beátával – az egykori
budapesti, városmajori dolgozó-
szoba enteriőrjében, Mészöly Mik-
lós íróasztalánál – de már Szek-
szárdon, az Irodalom Házában. A
fényképet Lovas Csilla készítette.)

Samu Attila

Hírhozók Finnországból
Egy kép alá

2007. május 23–25. között került
megrendezésre Nyíregyházán az
Országos Karos Forgalomirányító
Verseny. 19 megye, a
REBISZ, valamint a
BRFK 2-2 fős csapatai
mérték össze tudásu-
kat KRESZ, szakmai
elméleti versenyben,
és a gyakorlati felada-
tok során egyéniben és
páros forgalomirányí-
tásban. 

A szervezőknek kö-
szönhetően pompás
versenyben, egy életre
szóló élményben volt
részük a kollégáknak a
3 nap alatt. 

A tolnai csapat, Bo-
ros Erika rendőr fő-
törzsőrmester, TMRFK
és Sándor Lajos rendőr
főtörzszászlós, Tamási
RK, az összesített ver-
senyen 11. helyet sze-

rezték meg, Sándor Lajos kollé-
gánk pedig különdíjban részesült. 

Gratulálunk!

XIII. Országos Karos
Forgalomirányító Verseny

Május 24-én a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője, dr.
Soczó László rendőr dandártábor-
nok fogadta Sárközi Károlyt, az Or-
szágos Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, valamint a Tolna Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselőjét, illetve Pongó Ignácot,
a Tolna Megyei Ci-
gány Kisebbségi
Ö n k o r m á n y z a t
frakcióvezetőjét. A
megbeszélésen a
rendőrség és a ci-
gány kisebbségi
önkormányzat ed-
digi, valamint a jö-
vőbeli együttmű-
ködéséről esett
szó. A jelenlévők
megállapodtak ar-
ról, hogy helyzet-
elemzést készíte-
nek, feltárják az
eddigi problémá-
kat, és ezek alapján

határozzák meg a rövid, közép és
hosszú távú célokat. 

Az együttműködés alapjai szak-
mai és kulturális szempontokra
épülnek majd, valamint a két szer-
vezet vezetői tervezik a roma ösz-
szekötői tevékenység erősítését,
bővítését.

Kisebbségi vezetők a
megyei főkapitánynál
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Szentháromság vasárnapja
�Amikor eljön az Igazság lelke,

ő majd elevezet titeket a teljes igazságra!”
Jn 16,12-18

Egyszer egy pap Szentháromság vasárnapján kiállt a szószékre,
és így kezdte beszédét:

Kedves Testvérek, ma a Szentháromságról kellene beszélnem, de
ez olyan nagy titok, hogy ezt nem tudom nektek elmagyarázni,
ezért ne haragudjatok ma nem lesz prédikáció.

Talán én is csatlakozhatnék ehhez a paphoz, és mondhatnám ma
nem lesz örömhír, de mégis azt gondolom, hogy nem az a fontos,
hogy egészen megismerjük a Szentháromság titkát, hanem a lé-
nyegesebb az, hogy elmélkedjünk egy kicsit arról, hogy Isten a
Szeretet és ezért kell nekünk is szeretnünk Őt és egymást.

A világban vagyunk, akik hiszünk Istenben, és vannak, akik nem
hisznek. A hivők között, csak mi keresztények hiszünk a három-
személyű Egyistenben, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Minden reggel,
este, illetve amikor elkezdünk imádkozni, a Szentháromság nevé-
ben kezdjük. A Szentháromság hitünk középpontjában áll, min-
den szentség a Szentháromság nevében adja a kegyelmet, akár a
keresztségre, szentgyónásra gondolunk, a Szentháromság nevé-
ben leszünk Isten gyermekévé, és a Szentháromság nevében kap-
juk meg bűneink alól a bocsánatot.

A hitvallásban is minden vasárnap megvalljuk, hogy hiszünk a
háromszemélyű Egyistenben az Atyában, a Fiúban és a Szentlé-
lekben. A Szentháromságról csak annyit tudunk, amennyi ki van
nyilatkoztatva a Szentírásban, és ezt a kinyilatkoztatást nem más-
tól, mint magától a második személytől, Jézustól tudjuk.

Jézus beszél arról, hogy a Szentháromság alaptulajdonsága a
Szeretet.

„Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy
aki hisz benne el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)

Isten az Atya szeretetből teremtett minket, a Fiú Jézus Krisztus
szeretetből vállalta értünk a megváltást, és a harmadik a Szentlé-
lek szeretetből megszentel bennünket.

Egyházatyák, amikor a Szentháromság titkáról beszélnek akkor
így fogalmaznak: Az Atya szüli a Fiút, és mindkettőjük közös sze-
retete a Szentlélek.

Ezt a titkot akarta megfejteni szent Ágoston püspök, amikor a
tengerparton meglátott egy kisfiút, aki a tenger vizét merte át egy
kis vödörbe. Mit csinálsz te itt? – kérdezte Szent Ágoston. Átme-
rem a tenger vizét ebbe a vödörbe. Ez lehetetlen! – volt a válasz
Ágoston részéről. Előbb fogom én átmerni a tengervizét ebbe a vö-
dörbe, mint te megfejted a Szentháromság titkát – válaszolta a kis-
fiú, és utána eltűnt.

Akkor megértette Ágoston, hogy a Szentháromság titkához első-
sorban nem ésszel, hanem szívvel kell közeledni. 

Bacsmai László
plébános

A megújuló Remete-kápolna köszöntésére
álljon itt ez az 1887-ben született vers.

RROSTOST Y KÁLMÁNY KÁLMÁN

A remete-Szűz Mária
Szekszárd szőlőhegyei közt

Ősi Szekszárd völgyes árnyán Itt mosolygsz a völgy szívében
Hol a szellők puha szárnyán Zöld liget remény színében
Reng a nyárfa, fűz, Titkos égi kincs…
Hol bor-ág föd bércet, ormot: Te vagy éltünk üdv-sugára!
Ott fehérlik karcsú tornyod Bánatunk zord borújára
Szép remete Szűz. Fényt, vigaszt te hintsz.

Zöld smaragdos domb-gyűrűben, Áldva tőled e vidéknek
Lombos, árnyas mély sűrűben Dús gerezdi lángban égnek
Áll kicsiny lakod; Gyújtva víg erőt.
Lábaidnál a mezőnek Égi bor a hit szerelme,
Tarka színű lányi nőnek Lángot ettől szív az elme,
Hintve illatot. Harcra szentelőt.

Dombod alján tiszta kútnak Mennyhazánkért harc az élet…
Gyöngyei csörögve futnak Győzni fog, ha Te segéled
Öntve gyógyvizet… S nyújtasz őrfalat…
Égi kútfőnk! Mind megenyhül Őnts szívünkbe hősi lángot,
Testi bajtúl, lelki szennytűl, Hogy leküzdjük e világot
Ki feléd siet. Lobogód alatt.

Fönt az égi kéj-szüretben
Töltögetjük majd szünetlen
Angyalok borát…
S ormain Sion hegyének
Anyaszíved bő kegyének
Üljük üdv-torát!

Gyűjtötte: Kaczián János

SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808

A Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör vezetőségét már
régóta kéri a tagsága, hogy a társas-
kör rendezzen egy nagyszabású
aratóünnepséget. Ezen kívánság-
nak eleget téve 2007. május 15-én,
kedden Gyurkovics János, a Tár-
saskör világi elnöke megbeszélést
tartott mindazok részére, akik az
Aratónap és –bál megrendezésé-
ben bármilyen szerepet vállalnak.
A közel 300 fős tagság igen nagy
létszámmal képviseltette magát
ezen a megbeszélésen, ahol
Gyurkovics János felkérte Szarvas

Ferencnét a rendezvény – amely a
tervek szerint feleleveníti az aratás
kulturális és néprajzi hagyománya-
it – lebonyolítására, felügyeletére.

Szarvas Ferencné, Marikától
megtudtuk, hogy a társaskör arató-
napja és -bálja június 29–30-án az
Újvárosban több helyszínen fog bo-
nyolódni. A nagyszabásúnak ígér-
kező program kapcsán elmondta,
hogy napközben aratni fognak, az-
tán délután egy aratási hálaadó
szentmisén vesznek részt, majd a
„nagy munka” befejezését egy Ara-
tóbállal ünneplik meg.

Új hagyományok élednek
az Újvárosban
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KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

Önnek csak meg kell rendelnie, 
a többit bátran ránk bízhatja.

Info: 20/265-19-99

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

JELZÁLOGHITELEK
BAR-lista, APEH-tartozás,
végrehajtás nem akadály!

CÉGES HITELEK, 
Széchenyi-kártya

kiváltása, átváltása!

20/991-86-29

A május 26-án Balatonfüreden
megrendezett rövidtávú triatlon or-
szágos bajnokságon, az idei
Triatlon Tour 1. állomásán amel-
lett, hogy a nagy esé-
lyes miskolci Kuttor
Csabának nem sike-
rült megvédenie baj-
noki címét a tökéletes
taktikával versenyző
debreceni Fecskovics
Attilával szemben, a
szekszárdi Fani Dy-
namic TC versenyző-
je, Czencz Péter har-
madik helyezése oko-
zott kisebb meglepe-
tést.

Czencz leginkább
az első versenyszám-
tól tartott, mivel az
előző hónapokban
futó- és duatlonversenyeken vett
részt, így edzésprogramjában az
úszás háttérbe szorult. Az éppen
megfelelő hőmérsékletű – 24 fokos
– Balatonban mégis sikerült úgy
teljesítenie a 1,5 km-es távot, hogy
a 40 km kerékpározás megkezdé-
sekor az első 12 fős bolyhoz csatla-
kozott. A csupa éremesélyes ver-
senyzővel tartotta az igen erős ira-
mot és egyre közelebb került a ki-
tűzött cél, az első hat helyezés va-
lamelyikének megszerzése. A táv
egyharmadánál Pocsai Balázs meg-
szökött és Csortos Imre követte, így
ők 45 másodperccel hamarabb
kezdték meg a 10 km-es futást. Elő-
nyük azonban hamar elkopott a
hegyes-völgyes terepen, és a kitűnő

futó Feskovics Attila állt az élre mö-
götte Kuttor és Lipták Tamás.
Czencz Péternek nagyszerűen
ment a futás, sorban hagyta le ver-

senytársait, és a vé-
gén négy másodperc-
cel lemaradva az
olimpikon Kuttor
Csabától harmadik-
ként ért célba. Úgy
gondolja, a rutinos
versenyző semmi-
képp sem hagyta vol-
na, hogy megelőzze.
Ennek az eredmény-
nek köszönhetően a
szekszárdi triat-
lonista nem csak a
hazai sportvilág elis-
merését vívta ki, de
bizonyíthat a június
29-én megrendezen-

dő Európa-bajnokságon is.
Az előző évben még nem ért el

ilyen kiemelkedő eredményeket,
nem indult megfelelő számú nem-
zetközi versenyen, így már nincs
lehetősége arra, hogy a 2008-as
olimpián induljon. Júniusi állam-
vizsgája után elválik, hogy a jövő-
ben lesz-e módja naponta 6-7 órát
edzeni, ami szükséges lenne ah-
hoz, hogy a 2010-es budapesti vi-
lágbajnokság után a 2012-es olim-
pián elindulhasson. Addig is az Eb
után, júliusban egy Európa Kupán
szeretne részt venni, aztán minél
több EK-n és Világkupán. A legkö-
zelebbi cél mégis a június 16-án Ba-
ján megrendezendő sprint távú or-
szágos bajnokság.  K. E.

Czencz Eb-induló
Nem hozott meglepetést a múlt

hétvégén Győrött megrendezett ma-
ratoni kajak-kenu országos bajnok-
ság. A kajak egyesek versenyében új-
ra a két örök rivális, a tolnai Jámbor
Attila és a győri Salga István fej-fej
melletti párharcában dőlt el az
aranyérem sorsa. A több mint két és
fél órás küzdelemben Jámbor végül
két másodperccel elmaradva vetély-
társától ezüstérmet szerzett. Mind-
ketten indulhatnak a szlovákiai Eu-
rópa-bajnokágon. Ha ott megfelelő-
en teljesítenek, akkor a szeptemberi
győri világbajnokságon is részt ve-
hetnek. A kenu egyesek futama ke-
vesebb izgalmat jelentett Györe Atti-
la, a Tolnatext versenyzője magabiz-
tosan majd’ tízperces előnnyel győ-
zött.

A párosok szombati viadalán újra
megmérkőzött egymással Salga és
Jámbor, a győri versenyző Börcsök
Balázzsal, a tolnai pedig Homoki Ta-
mással evezett egy hajóban. A párvi-

adal és ennek végeredménye azon-
ban egészen az előző napihoz ha-
sonlított. A párosban a kaposvári Szi-
geti Krisztiánnal induló tolnai Sza-
kály Viktor három perccel az első két
helyezett után ért célba, így az orszá-
gos bajnokságon bronzérmet szer-
zett, de nem indul az Európa-bajnok-
ságon. Faldum Bereniké, a Tolnatext
versenyzője miután sikertelenül ka-
jakozott pénteken, párosban kemény
küzdelem után a dobogó legfelső fo-
kára állhatott az egyesben is győztes
Csay Renátával. Györe Attilának is si-
került ez a bravúr, párosban a csepe-
li Kövér Mártonnal szerzett aranyér-
met, de Eb-szereplése még bizonyta-
lan, mivel a kenusoknál Csabai
Edvin síkvízi válogatója után hirdet
csapatot Borsodi Géza szakágvezető.
Az egyesben, és Györével párosban
is sikeres Csabai ugyanis két hét
múlva kenu négyes 1000 méteren
megpróbálja társaival kiharcolni az
Eb- és vb- indulás jogát.  K. E. 

Három arany, két ezüst, 
egy bronz a maratoni ob-n

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
JÚNIUS 4-ÉN, szerdán 8–16 óráig

KOSZTÜM- ÉS NADRÁGVÁSÁR
40-50% engedménnyel a készlet

készítőtől!
• NYÁRI RUHÁK 2500–3000 Ft
• Szoknyakosztüm 10 900 helyett 4900–5900 Ft
• Nadrágkosztüm 12 900 helyett 5900–7300 Ft
• Csíkos nadrágkosztüm

(színes és fekete csíkos) 7500 Ft
• Nadrágkosztüm (kockás zakó,

egyszínű nadrággal) 8500 Ft
• BLÚZOK, TUNIKÁK, INGEK 2500-3000 Ft
• Szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• SZTRECCSNADRÁGOK 2500–3000 Ft

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
JÚNIUS 6-ÁN, SZERDÁN 8–15 óráig.

• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel,
damaszt ágyneműk, lepedők

• Törülközők, párnák, plédek, 
ágytakarók, anginok

• Kis- és nagypárnahuzatok 
• Köntösök, kötények
• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza,

diolen … stb.) 
széles választékban, nagyker áron!

• Nyári mosható paplanok 2800 Ft
• Nyári gyapjúval töltött paplanok 3200 Ft
• Kétszemélyes paplanok, plédek is

kaphatók!

MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
SZEKSZÁRDI ÉS SZEKSZÁRD KÖRNYÉKI CSOPORTJA

KLUBDÉLUTÁNT SZERVEZ 
minden hónap elsõ csütörtökén 

14 órai kezdettel 
a Szekszárd, Dózsa Gy.u.1. sz. alatti

irodában. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Csoportvezetõk
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A Tolnamegyei Közlöny, amely
1897. június 6-án büszkén viselte
homlokán a 25. évfolyam jelzését,
részben pünkösd ürügyén, részben
a helyi sajátosságokra tekintve tett
olvasóinak két – ma már bízvást
avasnak mondható – javaslatot.

A Tüzes nyelvek című cikkely
nemcsak a pünkösdi csodát biriz-
gálta. „A tévelygés, a hitbeli kö-
zöny, vallástalanság és halavány er-
kölcsök eme bomlasztó korszaká-
ban, mennyire szükség lenne,
hogy a vallás szolgáinak ajaka is
megnyíljék isteni segedelemmel
oly hatékony szóra, hogy az igaz-
nak, szépnek, jónak kultusza hó-
dítson ebben az erkölcsileg deka-
dens világban.
Mennyire szük-
ség lenne, hogy a
közéleti úgyneve-
zett ne egyéni, ro-
koni, pajtási érde-
keknek váljék a
közélet porond-
ján mérges szavú
Robespierre-jévé. 

Mennyire szük-
ség lenne, hogy
közügyeinket ne
egyoldalúlag tü-
zes nyelvvel, ha-
nem – és főleg –

tettekkel szolgál-
juk. Arra, hogy
sok közéleti tüzes
nyelvünk fejét va-
lami oly erő töltse
meg ismeretek-
kel, tapasztalás-
sal, mint mely erő
a halászemberek
tudatlanságát cso-
dálatosan átvará-
zsolta. Hiszen
mint a vízen az
üres hólyag, itt-
ott – nem pátri-
ánkról beszélünk
– a közélet csöndes vagy viharos
tükörén az üres lelkek úszkálnak s

vezetnek. Ha már az ön-
bírálat tiszta látköre min-
denkit érdeme szerint
nem állít a közéleti csa-
tarendbe: az égi segede-
lemben kellene bízni,
hogy ez tegye szellemi-
leg képessé a kapasz-
kodókat… A mi apostola-
ink ellentétben a régiek-
kel, tudnak beszélni, de
a cselekvéshez kevés erő
adatott meg legtöbbjé-
nek.” Ugyan ki ne érezné
ezt manapság avas javas-
latnak?

Az még hagyján, hogy az apa-
gyilkostól csak egy ugrás volt a hi-
vatalnok, de talán akadt azért az
országban néhány millió ember,
aki részben reggel nyolcig már,
részben este hat után is el tudott fá-
radni. A hivatalnokváros Szekszár-
don azonban muzsika volt a fülek-
nek az ötlet: „A közönség négy óra
alatt nem kereshetné igazát a hiva-
talokban? Hiszen az elv általánosí-
tását a közönség alig érezné meg,
mert a mai rossz rendszer alatt az
már többé-kevésbé gyakorlatban
van. A miniszteri bürókban a hat
óra munkaidő a legjobban bevált
intézmény. Szellemi munkára elég,
s végre is hat órai komoly munká-
nál többet kívánni már ower work-
ing (túlhajszolás), amely ellen
Angliában oly kérlelhetetlenül ha-
dat üzentek. A délutáni hivatalos
munkában nincs köszönet, mert a
magyar konyha Karlsbadot felvirá-
goztató jellege miatt a szervezet a
pihenést kívánja, nem az éber fi-
gyelmet.”

Nem tudom, a gyomorbajra való
hivatkozás meghatotta-e a korabeli
főnököket, de azért akadtak kies
hazánkban ekkoriban, akik a tíz-
órás munkanapért harcoltak – hiá-
ba. Lanius Excubitor

Két oldallal odébb A hivatalos
órák címmel elmélkedett egy ha-
sonlóan névtelen szerző. „Az em-
berélet a legértékesebb nemzetva-
gyon. Széchenyi mondotta és ezt
minden ember tudja, hogy oly ke-
vesen vagyunk, miként az apagyil-
kosnak is meg kellene bocsátani, s
ím a modern alapokra helyezkedő
Magyarországon alig van közfó-
rum, mely a hivatalnoki osztály
egészségével, munkaereje megvé-
désével törődnék. Ugyan ki vet az-
zal ügyet, hogy a szegény hivatal-
nok reggel 8-tól 12-ig, délután pe-
dig 2-től 6-ig, 7-ig kénytelen a hiva-
tal rossz levegőjét magába szív-
ni…”

ÓDON IDŐBEN
Június 4-én 105 éve rendőreink

béremelést kértek, de a képvi-
selő-testület elutasította őket,
mert „azért a szolgálatért, amit
teljesítenek, untig elég a fizeté-
sük”.

Június 5-én 125 éve, 1882-ben
József főherceg a cigányok se-
lyemtenyésztése érdekében
megbízottakat küldött Szek-
szárdra. 

Június 6-án 110 éve, 1897-ben
„általános a panasz a gyepmes-
ter pecérei ellen: nemcsak az
utcán kóborló ebeket kerítik
hurokra, hanem a házakba is
behatolnak és a gazdák mellől
viszik el a kutyákat”.

Június 7-én 125 éve, 1882-ben a
Német utcát Bezerédj Istvánról
nevezték el. 

Június 8-án 90 éve, 1917-ben
Wolf Henrik szekszárdi és
Kunffy Károly fácánkerti birto-
kos megyei tüdőszanatórium
létesítésére tett adományt.

Június 9-én 115 éve, 1892-ben
két gyermeket nyomott agyon
egy rájuk dűlt pinceviskó. 85
éve, 1922-ben született Csányi
László író, újságíró, a Dunatáj
alapító szerkesztője, aki 1952-
től élt itt.

Június 10-én 125 éve, 1882-ben
Szekszárdról közölt elemző
cikket a Borászati Lapok.

Hivatalnokok 
(Homicskó Athanáz rajza)

PÁLYÁZAT
A Szabó Dezső vasúti szekkóinak rekonstrukciója ér-
dekében indult civil kezdeményezés pályázatot hir-
det az eredeti mű műtárgymásolat formájában való
helyreállítására.

A pályázaton részt vehet minden Tolna megyében
élő, dolgozó vagy innen elszármazott, s kötődő kép-
zőművész, iparművész és restaurátor, akár egyéni-
leg, akár csoportosan. (Csoport esetén természetesen
bármely Magyarországon élő, dolgozó képzőmű-
vész, restaurátor tagja lehet az adott társaságnak).  

A pályázat beadási határideje 2007. július 31.

A pályázatot a kiírókból és képzőművészekből, mű-
vészettörténészekből álló zsűri bírálja el, s dönt a
nyertes pályázatról 30 napon belül.

A kiíró az előzetes szakmai vélemények és felméré-
sek figyelembevételével úgy tartja, hogy a művet ere-
deti állapotában nincs mód, lehetőség visszaállítani,
így a műtárgymásolat formájában való helyreállítás
mellett döntött. Ennek megfelelően bármilyen tech-
nikával készülő műtárgymásolat elkészítésének sza-
bad utat enged, s kivitelezésre elfogad, amely képes
az eredeti mű látványát, hangulatát, festőiségét, szín-
és formavilágát a lehető legpontosabban visszaadni,
érték- és időtálló műalkotást hoz létre, mely mobil,
tehát elmozdítható s megfelelően karbantartható,
restaurálható.

A műtárgymásolat az eredeti mű méretétől eltér oly
módon, hogy az eredeti mű hatását, látványérzetét,
színvilágát fenntartsa. 

Az eredeti mű 3 különálló jelenetből állt (Szekszárdi
szüret, Szekszárdi vásár és Sárközi vasárnap). 
Az elkészítendő műtárgymásolat méretei: 

Szekszárdi szüret 11,70×4,6 m 
Szekszárdi vásár 7,2×4,6 m
Sárközi vasárnap 7,2×4,6 m

A létrehozandó alkotás szigorúan csak az eredeti mű
más technikával való másolata lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a) a műtárgymásolat kivitelezésének szakmai, tech-

nikai leírását,
b) elkészítésének tervét, költségvetését,
c) felhelyezésének tervét, költségvetését,
d) javaslatot a megvilágításra
e) a mű egy részletének a pályázatban vállalt techni-

kával készült vázlatát 50x70 cm-es méretben (a
vázlatokat kiállítjuk és az adományozók vélemé-
nyét kérve szavazásra bocsátjuk)

f) a művész által korábban készített nagyméretű
munka referenciáit

A műtárgymásolat elkészítése három ütemben
kell, hogy megvalósuljon.
a) Az első életkép elkészítésének határideje: 2007.

december 31. (melyet a nagyközönség számára
2008 januárjában kívánunk bemutatni.)

b) A másik két életkép elkészítésének határideje:
2008. szeptember 1.

c) A mű (zsűri által való elfogadása utáni) elhelyezé-
sének határideje 2008. november 1. A pályázathoz
szükséges dokumentáció 2007. május 2-tól Szek-
szárd, Ybl Miklós u. 3. I. emeletén Rühl Gizellánál
(74/501-008 vagy 30/385-3477) 15 000 Ft ellené-
ben vehető át, mely összeg befizetése egyben a pá-
lyázaton való részvétel feltétele is. 

Szekszárd, 2007. április 24.

ÓDON DERŰ 210.

Avas javaslatok

Miniszterelnök a parlament délceg lován 
(Jeney Jenő rajza)
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STREETBALL INFORMÁCIÓK
Szekszárdon 2007. június 16-án kerül megrendezésre
Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat • Nevezési határidõ: 2007. június 10.
Nevezni lehet: Horváth-Adidas márkabolt 7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 21., Korzó Áruház, TESCO. 
Nevezési lap letölthetõ, illetve információk a www.streetballnet.hu
weboldalon
Szekszárdon – a más helyszínektõl eltérõ – ujjatlan piros pólók
lesznek

Szekszárd Városi Amatõr Öreg-FIÚK
Nagypályás Labdarúgó Bajnokság

A tavaszi negyedik forduló eredményei: 
ÕCSÉNY ÖREGFIÚK LC–ÕCSÉNYI GÓL-JÓSZÓRÓK 3-1 (1-1)
BÁTASZÉK SZENIOR FC–TOLNA ÖREGFIÚK 4-1 (1-0)
Kölesd Öregfiúk 99.–CSAKszentgyörgyi 2-4 (1-1)
FADD SE–SZEDRES SE 6-6 (4-2)
Harmadik fordulóban: 
SZEDRES SE-Kölesd Öregfiúk 99. 2-6 (2-4)

Bajnokság jelenlegi állása 

1. BÁTASZÉK SZENIOR FC 4 4 – – 20-5 12 pont
2. CSAKszentgyörgyi 4 4 – – 19-4 12 pont
3. Kölesd Öregfiúk 99. 4 2 – 2 14-11 6 pont
4. ÕCSÉNY ÖREGFIÚK LC 4 2 – 2 12-11 6 pont
5. TOLNA ÖREGFIÚK 4 2 – 2 8-8 6 pont
6. ÕCSÉNYI GÓL-JÓSZÓRÓK 4 1 – 3 7-9 3 pont
7. SZEDRES SE 4 – 1 3 9-20 1 pont
8. FADD SE 4 – 1 3 6-18 1 pont

Június 8. és 10. között rendezi a
Dragon Aktív Kft. – öt fordulóból
álló fesztiválrendszere idei máso-
dik állomásaként – az I. Tolnai
Sárkányhajó Fesztivált és az V.
Magyar Sárkányhajó Bajnokságot
Fadd-Domboriban.

A rendezők szeretnék az ország
és a megye kedvelt üdülő területé-
nek vérkeringését felpezsdíteni egy
látványos, sok embert megmozga-
tó sportág bemutatásával. A küz-
dő- és csapatszellemet erősítő ver-
sengésben a szervezők számítanak
a környékbeli települések és a me-
gye diákjainak, sportolóinak, válla-
lati kollektíváinak és baráti társasá-
gainak részvételére. Az öt fesztivál-
ból álló országos turné második ál-
lomása lesz a már-már elfelejtett
kajak-kenu pálya. A hétvége során
egymást érik majd a különböző vi-
adalok, a korosztályos és nyílt ma-
gyar bajnoki versenyek mellett az
amatőrök is megmutathatják tudá-
sukat a Nebulók, a Team, a Cég, az
Első Bálozók vagy a Házisárkányok
névre keresztelt futamokon 250, il-

letve a 2000 m-es maratoni távon.
A fesztiválért összefogó öt kör-
nyékbeli település (Bogyiszló,
Fadd, Gerjen, Szekszárd, Tolna) di-
ákjai pénteken ismerkedhetnek
meg a sportággal.

Az I. Tolnai Sárkányhajó Feszti-
vál kiváló hétvégi program lehet
azoknak is, akik nem szállnak víz-
re, hiszen a rendezők a család min-
den tagjára gondoltak. A két nap
során óriáscsúszda, színpadi ze-
nés-táncos bemutatók, rendez-
vénysátor, kívánságműsor, és az es-
ti Sárkányhajó Party gondoskodik a
szórakozásról. A szervezők várják
minden olyan legénység jelentke-
zését, akik szívesen részt vesznek
és megmérettetnek egy ilyen újsze-
rű eseményen. Minden csapatnak
hajót, lapátokat, kormányost és
megfelelő gyakorlási lehetőséget
biztosítanak.

További információk és nevezés
a 30/933-6094 és a 20/956-9716 te-
lefonszámokon, az info@sarkany-
hajo.hu e-mail címen, vagy a
www.sarkanyhajofesztivalok.hu
weboldalon.

Sárkányhajók
Fadd-Domboriban

A sárkányhajó egy tradicionális terv alapján megépített 12,5 m hosszú
kenu típusú hajó, melyet elöl sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok
díszít. A legénység két oldalt, arccal előre ülve, egytollú kenu lapáttal,
egy dobos adta ütemre és a kormányos irányításával hajtja előre a
hajót. A sárkányhajózás csapatépítő jellegénél fogva az összetartást
erősíti. Ellentétben más vízi sportokkal, a sárkányhajóban egy-két óra
gyakorlás után már a 16-20 ember, egy időben, egy célért tud küzdeni,
versenyezni. Az eredményességet az határozza meg, hogy a ren-
delkezésre álló rövid idő alatt melyik legénység tud a leggyorsabban
összerázódni, egy ritmusban együtt evezni. 

A rendszerváltozás utáni önkor-
mányzati tehetetlenség szimbóluma
az Pollack utcai sporttelep, az ott

immáron 17 éve uralkodó balkáni állapot. Hogy miért alakult így,
arról hivatalos körökben éppúgy vajmi keveset lehet tudni, mint a
városszéli Top-centerként elhíresült nagy területről, ahol – Gothár
Péter nagy sikerű filmjének címével élve – szintén megállt az idő.
Persze ott a helyhatóságot a mozdulatlanság miatt nem érheti vád
a terület nem is volt az övé, nincs ráhatása az ottani vélhetően szö-
vevényes tulajdonjogi vitára, így a város abszolút kiszolgáltatott eb-
ben az esetben. A valamikori, a BHG kezelésébe került Pollack
sportteleppel azért más a helyzet, úgy is, hogy a város elvesztette
azt, amit azért komolyabb vagyongazdálkodással meg-, illetve visz-
szaszerezhetett volna anno... De most ezen már kár rágódni, ez a
hajó elment. Mivel ide kötődő, köthető vállalkozók kezébe került a
BHG által történt eladás után a terület, így felcsillant valamiféle ha-
lovány reménysugár a kompromisszumra. 

A városnak fontos volt, hogy a terület egy része, a hátsó, az idő
vasfoga által alaposan kikezdett gumis atlétikai pálya, a közé, illet-
ve a mellette levő kis területtel továbbra is a sportot szolgálva meg-
maradjon, az új gazda respektálta is ezen kérést, de... Volt neki is –
és még van is! – egy olyan kérése, hogy az önkormányzat nyilvánít-
sa a sportfunkciótól elidegeníthető területté a még neki megmaradt
több hektárnyi részt, hogy piacképessé váljon az ingatlan. Úgy tűnt,
előbb-utóbb megegyeznek, már megindult a felkészülés a
pályázatosdira, a Szekszárdon járó, akkor még sportos államtitkár
látva a helyzet tarthatatlanságát, biztosra ígérte az állami pénzt az
öltőzői blokk, és a rekord felújítására, s az önrész sem tűnt teljesít-
hetetlennek, s a szándék is megvolt a rendbetételre.

Aztán mégis újfent megállt az idő a Pollackon, az égadta egy vi-
lágon semmi nem történt a biztató fellángolások után. Nem hin-
ném, hogy a pályázati önrész hiánya vitte volna zátonyra a megol-
dást, mert az öltözői blokk esetében csak néhány millió saját erőről
lett volna szó. Vélhetően megszakadtak a tárgyalások a tulajdonos-
sal a kulisszák mögött. 

Mit kérhet a város azért cserébe (még), hogy a vállalkozó az ipa-
ri terület átminősítéssel helyzetbe kerüljön az eladást illetően?
Mennyin, min múlhat az ügy? Állítólag maga a polgármester,
Horváth István vette kezébe eme kényes ügyet. Talán az is megfor-
dulhat a fejében – a városi közszolgáltatók a menedzsment szem-
pontjából fontos tulajdonrészének visszavásárlása után –, hogy
legyen ez az egész terület újra a városé. Na ja, nem ósdi elképzelés,
de ki és miből fizeti a révészt? 

A lényeg: mozduljon már végre ez a szégyenfoltnak is nevezhe-
tő ügy valamerre! Akár a sport, akár a gazdaság, vagy éppen mind-
kettő érdekében. 

Kulissza
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A rejtvény megfejtését 2007. június 12-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Május 20-i rejtvényünk megfejtése: Balogh Jenő. Mentsük meg Földünket.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Végh Imréné, Fagyöngy u. 45. és Sándor Pálné, Gróf
Pál u. 14. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

Harcsafark
sütve melegen
RENESZÁNSZ RECEPT

KORHŰ LEÍRÁS
Ehhez a sülthöz az minemű levet akarsz csi-
nálni, meg lehet. Ha hidegen akarod feladni
kaporban, vagy majorannában takarjad, de
meleg legyen, mikor betakarod az harcsa-
farkot, hogy az szaga általverje, s abban hűl-
jön meg. Az harcsafarkban egy annyi nyár-
sot csinálj, mint ő maga, mert az rostélyon
felhorgad igy s nem illik.

MAI MÓDON

Harcsatörzs nyárson sütve
A harcsát megtisztítjuk, belét kivesszük, fe-
jét levágjuk. Besózzuk, nyársra húzzuk és
forgatva egyenletesen átsütjük. Tálra tes-
szük és betakarjuk friss kaporlevéllel.

Anyaghányad 10 személyre:
• 3 kg harcsa
• 0,03 kg só
• 0,01 kg kapor

Az ételekkel kapcsolatos 
kérdésekre Faddi Varga János
királyi főszakács 
a 74/315-550, vagy a 30/95-94-029-es 
telefonszámon ad felvilágosítást. 

Filléres könyvvásár
A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

Naponta 9-től 17 óráig
* * * * *

Netnagymama – 
netnagypapa

internet-tanfolyamok
A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. 

Kezdés: június 4-én és 5-én
Érdeklődni az 528-100-as 

telefonszámon lehet.
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Május 24.–június 15-ig 
a márványteremben  
XXXVII. Tolna megyei 
gyermekrajzkiállítás

Június 4-én, hétfőn 18 órakor 
LÉLEKÉPÍTŐ
Trianoni emlékműsor
Programot ld. 5. olfalon.

Június 5-én, kedden 14 órakor 
A TÁNCTEREMBEN 
„A humorról komolyan”
címmel Ékes László, a Tolna Megyei
Extra főszerkesztőjének előadása
Rendező: Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas
tagozata – Belépés díjtalan.

Június 9-én, szombaton 19 órakor 
A SZÍNHÁZTEREMBEN 
A BARTINA NÉPTÁNC
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
NYÁRKÖSZÖNTŐ
című műsora
Belépőjegy ára: 3000 Ft

Ön a jegy megvásárlásával az egyesület tán-
cosainak nyári fesztiválokon, bemutatókon
való részvételét teszi lehetővé, ahol orszá-
gunk és városunk hírnevét öregbítjük.

MŰVÉSZETEK HÁZA
Pünkösdi jelképek, pünkösdi
hagyományok címmel 

Országos Foltvarró Kiállítás
Megtekinthető: június 17-ig hétfő
kivételével 10–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 1–3.

20 órakor FATEROK MOTORON
Színes feliratos amerikai vígjáték

ART TEREM
Május 31.–június 6-ig 

16 órakor A ROBINSON CSALÁD
TITKAI 
Amerikai animációs film

18 órakor FATEROK MOTORON
Feliratos amerikai vígjáték

20 órakor EGY BOTRÁNY
RÉSZLETEI
Feliratos angol dráma 

Május 31.–június 6-ig 
16 órakor A CSALÁD KICSI KINCSE 

Színes, feliratos amerikai vígjáték 

18 órakor ALATRISTE KAPITÁNY 
Színes feliratos francia kalandfilm 

20 órakor A 23-AS SZÁM 
Színes feliratos amerikai film  

Tourinform Iroda 
a Babits Mihály Művelődési Házban, a

színházi főbejárat mellett
Telefon: 529-611, fax: 529-615

E-mail: szekszard@tourinform.hu
Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9–17 óráig, 
szombaton 9–14 óráig
• Ingyenes információ helyi és orszá-

gos látnivalókról, programokról,
szállás és étkezési lehetőségekről.

• Turisztikai kiadványok.
• Információ turisztikai pályázatokról

és kiállításokról.
• Üdülési csekkek átvétele. 
• Szállásfoglalás Magyarországon.

F E L H Í VÁ S !  
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a LISZT FERENC MŰVÉSZETI ISKOLA a
2007/2008-as tanévben ismét indít kiselőképzős (Előképző 1) foglalkozá-
sokat, 2007. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekek számára. He-
tente 2x45 percben, játékos formában ismerkedhetnek a zenei alapelemek-
kel, új dalokkal, körjátékokkal, ritmushangszerekkel. • Felvételizni és
beiratkozni június 4–5-én (hétfő-kedd), 14–18 óráig lehet a művészeti
iskolában (Széchenyi u. 38.).
Mindenkit szeretettel várunk!

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskola és 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
KÉPZŐMŰVÉSZ TAGOZATA 

SZEKSZÁRD

NYÍLT NAPOKAT RENDEZ 
2007. június 5–7-ig
minden nap 15-17 óráig,

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A nyílt napokon várunk minden általános- 
és középiskolás, valamint felvételire készülő

diákot és szüleit, akik érdeklődnek 
a képző- és iparművészeti képzésünk iránt.

Ebben az időpontban megtekinthető tanulóink
2007. évi vizsgakiállítása is iskolánk új épületében –

a Gyakorló Óvoda tetején.

„Visszatérés”
Szekszárdon a Művészetek Házában

2007. június 4-én
a szégyenletes trianoni békeszerződés évfor-
dulóján, 
Szabó György szekszárdi bélyeg-
gyűjtő „visszatérés” bélyegzés-

gyűjteményének bemutatója
nyílik 19.30 órai kezdettel.

A gyűjteményben a Magyar Bélyegek Árjegyzéke nyil-
vántartásában szereplő valamennyi 1938 és 1941 kö-
zött használt „visszatért” bélyegzés látható, futott leve-
leken, levelező lapokon. A kor bélyegei és postai do-
kumentumai a magyar történelem dicsőséges és évti-
zedeken át torzított, és igaztalanul negatívan beállított
korszakának hiteles dokumentumai. Önmagukért be-
szélnek, és méltó képen hajtanak fejet a trianoni béke-
szerződés évfordulóján mostani országhatárainkon kí-
vül élő magyar testvéreink és az egész nemzetünk
előtt. 
Az első bécsi döntéssel (1938. november 2.) vissza-
került Magyarországhoz az első világháború után el-

csatolt Felvidék egy része, valamint Kárpátalja ki-
sebb, délnyugati sávja.  
A honvédség bevonulásakor a Magyar Királyi Posta, a
hely-kelt bélyegzők mellett „visszatért” bélyegzést
használtak Ipolyság, Sátoraljaújhely-Gyártelep,
Komárom, Dunaszerdahely, Rozsnyó, Bereg-
szász, Érsekújvár, Léva, Losonc, Munkács, Rima-
szombat, Ungvár, Kassa, postahivatalai. 1939 már-
ciusában Kárpátalja többi részére is bevonult a magyar
honvédség. 
A második bécsi döntéssel (1940. augusztus 30.) Ma-
gyarországhoz visszacsatolt észak-erdélyi és szé-
kelyföldi helységekben a honvédség bevonulásakor
„...visszatért” bélyegzést használt a posta Bánffy-
hunyadon, Besztercén, Csíkszeredán, Désen,
Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Ko-
lozsváron, Máramarosszigeten, Marosvásárhe-
lyen, Nagykárolyon, Nagyszalontán, Nagyvára-
don, Sepsiszentgyörgyön, Szamosújváron, Szász-
régenben, Szatmárnémetin, Székelyudvarhelyen,
Szilágysomlyón, Zilahon. – 1941 tavaszán Jugo-
szlávia német megszállása után néhány nappal a ma-
gyar honvédség bevonult az elcsatolt Bácskába és
Muraközbe. Április 19. és 23. között „visszatért” bé-
lyegzést használt a posta Adán, Apatinban, Csák-
tonyán, Kulán, Óbecsén, Palánkán, Szabadkán,
Újverbászon, Újvidéken, Zentán, Zomborban.

A  L É L E K É P Í T Ő  
legközelebbi előadása 

június 4-én 18 órakor
lesz a Babits Mihály művelődési

házban. 

Takaró Mihály irodalomtörténész
tart előadást

Trianonok után feltámadás
címmel. 
* * *

A rendezvény előtt 17 órára a Béla tér-
re,  az egykori Országzászlóhoz koszo-

rúzásra hívják a szekszárdiakat.

ELŐADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
KLUBESTEK 

A „miNŐség” című program kereté-
ben szervezett klub estek következő
előadása:

Június 5. 17 óra
A tudatosság mágiája
hétköznapi életünkben 

Előadó:Soma, előadóművész
Helyszín: Művészetek Háza, Szekszárd

Az előadások a „miNŐség” program
résztvevői számára ingyenesek.

A programra jelentkezni lehet: 
Kék Madár Alapítvány 

70/948-38-56, vagy 74/512-048.
A „miNŐség” program az Európai Unió társfi-
nanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv

keretében valósul meg. 

A Szekszárdi Szüreti Napok rendezősége a
2007. szeptember 13–16-ig tartó
SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK

ideje alatt ismét meghirdeti a városunkban 1923 óta hagyományos, a ma-
gyar szőlő- és borkultúra értékeinek megbecsülését, a szekszárdi történel-
mi borvidék hagyományainak megismertetését célzó

SZÜRETI KIRAKATDEKORÁCIÓS
VERSENYT

A versenyen Szekszárd (elsősorban a városközpont) utcai kirakattal ren-
delkező üzletei, szolgáltató irodái vehetnek részt.
A versenyeztetett kirakati dekorációk megjeleníthető témájaként ajánljuk

• a térség évszázados szőlőtermesztő és borkészítő hagyományai,
• a borkalendáriumi aktualitások (boros-szőlős ünnepek, jeles napok,

szőlővédőszentek),
• a hozzájuk kapcsolódó szokások, hiedelmek, szőlős-boros legendák

megjelenítését,
• a hagyományos szüreti vigasságok hangulatának felidézését.

A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el.
A bíráló bizottság 2007 szeptember 1. és szeptember 7. között tekinti meg
a versenyre nevezett kirakatokat.
Eredményhirdetés szeptember 15-én, szombaton, 20 órakor lesz, a Béla ki-
rály téri színpadon, a SZÜRET SZÉPE és a SZÜRETI FELVONULÁS ered-
ményhirdetésével együtt.
Jelentkezés: 2007. június 30-ig, a Babits Mihály Művelődési Házban

(Szekszárd, Szent István tér 10. telefon: 529-610; 
e-mail: babits@t-online.hu) 

Nevezési díj: 3000 Ft
Információ: Pék Jánosné / Szanyóné Lóki Gabriella
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Egy férfi: 
Kis Pál István 

– A beszélgetés során jöttünk rá ar-
ra, hogy három apropója is van a mai
találkozásunknak. 25 éve élsz, dolgo-
zol, alkotsz Szekszárdon, 10 éve taní-
tasz az I. Béla Gimnáziumban, ahol

az idén, mint az arra legérdemesebb tanár, megkaptad azt az emlékplakettet,
amelyet a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az
iskolát támogató kuratórium egyöntetű döntése alapján ítélnek oda 1995 óta,
s melyhez szívből gratulálunk… Állomások…

– Sokáig a népművelést tekintettem hivatásomnak, aztán amikor üzletivé
vált ez a pálya – 3 évig voltam a művelődési ház igazgatója – akkor elhagytam.
Első vezetője voltam a Szekszárdi Vasárnap című lapnak, első vezetője a Vá-
rosi Televíziónak, dolgoztam a Dátum című lapnál két évig, aztán rájöttem,
hogy ezek is mind elüzletiesedtek. Póla Károly kért fel a levelező osztályba
magyartanárnak, elmentem, ugyanis nem szerettem vállalkozó lenni, csak
azt szeretem csinálni, ami nekem is fontos. Aztán 10 éve szépen fokozatosan
növekedtek az óraszámok, először szerződéses, majd 2000-től kinevezett ta-
nára lettem az I. Béla Gimnáziumnak. 

– Magyartanár vagy, s nem egy a sok közül…
– A magyar mellett még mozgóképismereteket, táncot és drámát, retorikai

készség fejlesztést, valamint tanulás módszertant tanítok. A felnőtt oktatás-
ból „jöttem”, abban az időben fel sem merült bennem, hogy iskolában fogok
egyszer tanítani. Talán éppen ezért nem tudok a gyermekkel gyermekként
bánni, számomra ő partner, s partneri kapcsolatot próbálok vele kialakítani.
Egy alapszabályt vallok, egy tanár sem áldozhatja fel a tantárgyát. Első feladat
megszerettetni a tantárgyat, legyen attraktív, és nem csak az észhez, az érzel-
mekhez is szóljon. Lényeges, sikerélményhez juttatni a gyermeket. Soha nem
írtam be még tintával 1-est, minden hiba kijavítható. Persze, ez sok-sok mun-
ka, de megéri, mert ráhangolódik egy idő után a gyerek, s számára „adóssá-
got” jelent, s jelentkezik általában valami plusszal, amit csak ő tud. Eleve
olyan beállítottságú vagyok, hogy soha ne legyen elégedett a gyerek, de ne is
élje meg kudarcélményként a rossz jegyet. Számomra nincs tehetségtelen
gyerek, mindenkiben van valami tehetség, s az a mi feladatunk, hogy ezt fel-
kutassuk. A kudarc élményeket szerző gyerekek félnek az újabb kudarcoktól.
Azoknál a gyerekeknél, akik nem bírják a versenyhelyzetet, ott nem kell eről-
tetni a tehetséggondozást.

– Azt mondod a tehetséggondozás bizalmi kérdés… „Szép beszéd” műhely,
„Versmondó műhely”, „Videófilmes klub”…

– Egyetlen gyerek sem jöhet hozzám csak azért, mert az I. Bélába jár. Ha
érzi magában a tehetséget, eljön hozzám, megbeszéljük, s vagy halad, vagy
ha nem, akkor őszintén megmondom, hogy nincs értelme tovább csinálni.
Azt gondolom, hogy nem szabad kisajátítani egy gyermeket. Nem kell min-
denkinek mindenhez értenie, akár gyerekről, akár tanárról beszélünk. Min-
den ajtó nyitva van a gyerek előtt, de nekik kell belépni rajta. Nem a cél a fon-
tos, hanem az odavezető út, s miután én
nem járhatom azt az utat a gyerek helyett,
csak megmutatom neki. 

– Azt mondod, senkit sem érdekel ma
már a pedagógusnap… Azt mondom,
megérdemelnétek…

– Valamikor ez központilag irányított
volt. Talán, ha magunk összejönnénk, s
egy nap magunk között lennénk, beszél-
getnénk… Egy nap, ami munkaszüneti
nap lenne… Számomra az jelenti az örö-
möt, és köszönetet, amikor visszatérnek a
tanítványaim a főiskolákról, egyetemekről
és beszámolnak arról, hogy hol tartanak.  

Egy nő:
Gabi Gabriella 

– Vannak, akik pedagógusnak szü-
lettek, s vannak, akik az évek során
jönnek rá, hogy az az egyetlen, az
igazi út számukra. Te az előbbiek kö-
zé tartozol…

– Ha nem is annak születtem, de annyi bizonyos, hogy gyermekként ma-
gamba szívtam ennek a hivatásnak minden fontos elemét. Édesapám, akire
még ma is sokan emlékeznek, igazi pedagógus volt, amellett, hogy igazi
sportember. Kislánykoromtól kezdve mindig vele voltam, bárhová ment.
Most felnőttként is úgy érzem, teljesen rá hasonlítok, ami nem is csoda, hi-
szen kimondva-kimondatlanul belém oltotta a pedagógia és a sport iránti sze-
retetet. Amikor úszást oktatott, akkor rám bízta, a lemaradt gyermekekkel va-
ló foglalkozást, ami ma is meghatározó feladat a pedagógusi pályámon. 

– Kifejtenéd ezt bővebben?
– Fontosnak tartom a tehetséggondozást, de a lemaradó gyermekekkel va-

ló foglalkozást is, hogy nekik segítsek abban, hogy megtalálják a tudáshoz ve-
zető utat, talán még fontosabbnak. Olyan észrevétlenül és olyan természete-
sen épült ez bele az életembe, a pedagógusi látásmódomba, hogy csak a gyer-
mekkoromra vezethetem vissza. Soha eszembe sem jutott, hogy más legyek,
mint pedagógus. A Szekszárdi Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomát,
majd a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző magyar szakán diplomát, ahol Ró-
nai Béla magyar szakos tanár szeretette meg velem a magyar nyelvet, aki
nemcsak fantasztikusan tudta, de úgy is tanította. 

– Melyik volt az első iskola, ahol tanítottál?
– A II-es Számú Általános Iskolában kezdtem, s most újra visszatérek a

gyermekkoromhoz. A világhoz való viszonyom olyan, mint édesapámé volt,
ő sem volt „csak” pedagógus, mellette aktív sport- és közéletet élt. A tanítás
mellett a MUSIKA bábcsoportban báboztam, majd elkezdtem televíziózni,
ahol Kis Pál István vezette a stúdiót, s akitől nagyon sokat tanultam, aki ha-
gyott szabadon dolgozni. Közben elmentem tanítani a dolgozók esti iskolájá-
ba, most már tudom, hogy ott alapoztam meg a pedagógus létemet. Megta-
nultam, hogy nemcsak a szaktudás a fontos, hanem legalább annyira fontos
az egyéniség, amit vagy ad a sors vagy nem, de egy pedagógusnál nagyon fon-
tos. Ott mind válogatott pedagógusok dolgoztak, akik mind valamiben külön-
legesek voltak. A nevelésről és a pedagógiai módszerekről sokat tanultam tő-
lük. A felnőtt tanulók tudták értékelni azt a „hátszelet” amit tőlünk kaptak,
mert ők tudatosak voltak, valamiért jöttek oda. 

– Másfél évtizede tanítasz a Gyakorló Általános Iskolában…
– A felső tagozatban magyar nyelvet és irodalmat tanítok, szakvezető va-

gyok, s az alsó tagozatban igazgatóhelyettes. Sosem volt szándékom a legki-
sebb vezetői posztot is betölteni, s most érzem is, hogy miért… A legfonto-
sabb dolognak azt tartom, mint igazgatóhelyettes, hogy a velem együtt dolgo-
zó kollégáimnak segítsek, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, hogy siker-
élményük legyen, s ezért minden lehetőséget megragadok a dicséretre és a

köszönetre. Gratulálok a sikereikhez, hogy más-
nap mosolyogva lépjenek be a tanterem ajtaján.
Ezt a férjemtől tanultam, aki biztos háttért jelent
nagy tapasztalatával számomra, s aki mint vezető
azt vallja, hogy sokat kell dicsérni, s a legtöbb szó,
amit vezetőként ki kell mondani, az a köszönöm.

– Ez a szó egy napon a tanítványoktól is jólesne?
– Ez a nap ma már belső ünneppé vált. A kívül-

ről jövő ünneplés elhalványult. Lehet ezt betudni
egyrészt a pedagógus pálya presztízsének csökke-
nésével is. Másrészt ez az ünnep áttevődött az év-
zárókra. Természetesen jólesik, ha valaki gondol
rá, de úgy gondolom, mint minden más ünnep, ez
is átalakulóban van. 

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Kis Pál István köl-
tő-tanár, az I. Béla Gimnáziumból és Gabi Gabriella, a gyakorló általános
iskola pedagógusa. Kettőjük élete több ponton is összekapcsolódik, nem-
csak kiváló pedagógusok, hanem valamikor kollégák voltak a népműve-
lésben, és a Városi Televízió bölcsőjét is együtt ringatták. A címbéli kérdé-
sekről faggattam volna őket, ők viszont másról kívántak beszélni. A gye-
rekekről, akikért élnek. dolgoznak, akiknek életében meghatározó szere-
pet töltenek be. (Interjúalanyaimmal régi ismeretségünkre való tekintettel te-
geződünk.)  

SAS ERZSÉBET OLDALA

Van-e még napjuk? Köszöntjük-e a pedagógusokat? 
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EGYPERCES KRIMI

A pénznek nincs szaga 
– a mobilnak lehet

Ha az embernek azt mondják, a rendőrség elkapott egy mobiltelefonokat
lopkodó illetőt, a többség hitetlenkedve rázza a fejét. Mert a laikus úgy gondol-
ja, lehetetlen a felderítés. Pedig nem így igaz, ugyanis a szekszárdi rendőrök el-
fogták azt a nőszemélyt, aki pénztárcák és személyes iratok társaságában szá-
mos mobilt lopott a kórház különböző osztályain, tájékoztatott Szabácsy Sza-
bolcs őrnagy, a közrendvédelmi osztály vezetője. Kiemelte, hogy a felgöngyölí-
tés Elmauer Szilárd őrnagy vezette kmb-s csapat tagjai munkáját dicséri.

A telefontolvaj egy helybeli családos nő, aki hol gyermekeit vitte a kórházba,
hol pedig ismerőseit látogatta. Mint kiderült, az enyveskezű asszony hol a vá-
rókban, hol pedig a kórtermekben garázdálkodott. Egy-egy „akcióját” 2-3 má-
sodperc alatt bonyolította le: a nyitva hagyott táskából, az éjjeliszekrény fiókjá-
ból egyszyerűen kikapta az értékeket. A pénzből költekezett, a bankkártyákat
megszabadította „terhüktől”, a telefonokat eladta, az okmányokat bokor alá,
vagy kukákba hajította. A rendőrök ötletes, ám sziszifuszi munkát igénylő fel-
derítésének mikéntjét nem adjuk közre, mert ez esetben segítséget nyújtanánk
más elkövetőknek.

Az ellopott pénzt nyilván nem találhatták meg a rend őrei, hiszen ahogy a
mondás tartja, a pénznek nincs szaga. Ám a maroktelefonoknak bizonyos érte-
lemben van, hiszen 11 lopottat már megtaláltak. Ezért mondja is Szabácsy őr-
nagy, hogy érdemes bejelenteni a telefonok eltűnését is. Azt viszont kéri, ha va-
laki okmányokat – jogosítvány, személyazonossági igazolvány, tébé-kártya – ta-
lál, adja le azokat a rendőrségen, hogy a károsultakat megkíméljék az újak bo-
nyolult és drága beszerzésétől. Arra pedig ismét felhívja a figyelmet az osztály-
vezető, táskáinkat ne tartsuk nyitva, a kórházban ápolt betegek pedig semmi-
képp se hagyják őrizetlenül értékeiket. – hm –


