
Pénteken végre a V betű is felke-
rült a táblákra: Vakáció! Ez az
egyik csalhatatlan jele az iskolai
szünet, s egyben a nyár bekö-
szöntének. A forró napokat leg-
szívesebben víz közelében tölt-
jük, s idén immár a szekszárdi-
aknak sem kell utazniuk ahhoz,
hogy szép környezetben stran-
doljanak.

Amíg a városi sporttelep területé-
re megálmodott új uszoda és él-
ményfürdő elkészül, addig a Szek-
szárdi Víz- és Csatornamű Kft.
munkatársai nagy odafigyeléssel és
sok apró ötlettel igyekeztek barát-
ságossá tenni a környezetet a szek-
szárdi strandon.

Megoldást kerestek, hogy széle-
sebb, minőségi szolgáltatást tudja-
nak nyújtani a megyeszékhelyen és környékén élőknek. Az idén meg-

próbálnak változtatni: elsősorban
azzal, hogy a nyár folyamán nem
uszodaként, hanem strandfürdő-
ként szeretnék működtetni a léte-
sítményt. 

A családokra, gyermekekre gon-
doltak, akik hétvégén, esetleg
munkaidő után szeretnének kikap-
csolódni. A változás egyik alapja,
hogy a benti, fedett teret a nyáron
megnyitják, vagyis az ajtókat ki-
nyitva szabad bejárást biztosítanak
az uszodába minden irányból, ez-
zel egyszersmind a szellőztetést is
megoldják. Az uszodát „rendelte-
tésszerűen” használókra is gondol-
tak, így a látogatók reggel hattól tí-
zig kizárólag úszásra használhat-

nák a medencét, ezután két pálya-
kötél kivételével a medence felében
strandolásra nyílna lehetőség. A
vendégek ugrálhatnak, labdázhat-
nak majd – persze a mély víz miatt
úszómesteri felügyelettel –, a tan-
medencéhez pedig egy csúszdát
építenek, amellyel a gyerekeknek
nyújtanak új szolgáltatást. Bizto-
san sokan veszik majd birtokba az
új vízi játékszereket: víziröplabda-
hálót, és vízilabdakapukat, felsze-
reléseket. 

Az élményelemekkel készült
úgynevezett kiúszó medencében
vízisakk-asztalokat alakítanak ki az
idősebb korosztály számára. 
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Szombaton indul a strandszezon A J Á N L Ó

e heti számunkból

Langyos víz és reform-
barkácsolás

– Jaksity György zárta a
Vállalkozói Szalont 

4. oldal

Cseh Tamás,
az indián dalnok

– „Szekszárd tele van
énekelve, barátkozva”

5. oldal

Támogatás csak jó
cél érdekében

– Érdekli?
Bemutatjuk: Tarr János

7. oldal

Csötönyi Sándor latba
veti tekintélyét

– Az elnök a szekszárdi
bunyóért is tenni kíván

12. oldal

Történelmi esemény
szekszárdi tanúi

– 64 éve érkezett magyar
vonat Gyimesbükkre

15. oldal

Június 14-én, szombaton indul(t) a strandszezon Szekszárdon

Folytatás a 3. oldalon.

I. BOROK ÉS HÚROK – JÚNIUS 21.
Szent Iván-napi vigalom a Vármegyeházán, a Szekszárdi Gitár 
Egyesület rendezésében. Fõvédnök: Szekszárdi Borászok Céhe

14.00 Dr. Töttõs Gábor: A reneszánsz Mátyás király udvarában 
14.20 Ungaresca Consort: Reneszánsz dallamok korhû elõadásban 
14.55 Szekszárdi Gitárkvartett: 

Reneszánsz dallamok mai értelmezésben
15.30 Gagliarda: Itáliai és angol reneszánsz kórusmûvek, 

pataki diákdalok
16.00 Szekszárdi Borászok Céhe: Borfogyasztás Mátyás udvarában  
16.30 Csötönyi László: Janus Pannonius és versei
16.45 Kónya István lantmûvész: A reneszánsz zene Mátyás és Európa

más királyainak udvarában
16.30 Csötönyi László: Balassi Bálint és versei
18.30 Béke Csaba lantmûvész: Reneszánsz dalok lantra, kobozra
Közremûködnek: Farkas Beáta mûsorközlõ, 

Beda László és Biszák László festõmûvészek

SZEKSZÁRDI
STRANDFÜRDÕ
Cím: Szekszárd, Toldi u. 6.

Nyitva tartás:
hétfõ: 11–21 óráig
kedd–vasárnap: 6–21 óráig

BELÉPÕK
Napijegy:

felnõtt 600 Ft 
diák, nyugdíjas 450 Ft 
gyermek 160 Ft

Délutáni jegy (15 óra után):
felnõtt 450 Ft 
diák, nyugdíjas 350 Ft
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Június 26.
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (volt 2. számú
Általános Iskola) 
Szekszárd, Zrínyi u. 78.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 26. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar 
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

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

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 fsz. 4.

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

Június 13. (péntek) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Június 2.  (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 harmadik 
csütörtökén 16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023-as
telefonon (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 15–16 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
Bejelentkezés: 30/2470-750-es
telefonon
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportja

INGYENES RUHAOSZTÁST SZERVEZ
a rászorulók számára 2008. június 17-én 8–10 óráig, 

a készlet erejéig Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatti központjában.

Jöjjön, hogy segíthessünk!

az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
Szekszárdi Tagozatának tagjait, hogy félév-

záró összejövetelünket 2008. június 20-án tartjuk.
2008. július 1-jétől augusztus 31-ig nyári szünetet tartunk.
Minden kedves tagunknak kellemes pihenést kívánunk!

Értesítjük

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. június 24-én 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében.
Előadó dr. Kis Mihály ideggyógyász főorvos, aki az agy betegségeiről
beszélget a hallgatókkal.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Egyben közöljük az érintettekkel, hogy júliusban szünetet tartunk, az ezt
követő előadás augusztus 26-án lesz.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik adójuk 1%-ával a

Tehetséges Ifjúságért
Alapítványunkat

támogatták!
További adományokkal segíthetik mûködésünket.

Adószámunk: 18851179-1-17 A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

B É R B E  A D J A
Szekszárd, Széchenyi u. 60. üzlet 

(hrsz: 1895/A/1) • alapterület: 135 m2

Szekszárd, Piactéri üzlet 
(hrsz: 1822) • alapterület: 87+27 m2

Szekszárd, Mészáros L. u. 7. fsz. üzlet  
(hrsz: 3915/6/A/4) • alapterület: 50 m2

Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 73. üzlet  
(hrsz: 4887/22/A/24) • alapterület: 18 m2

Szekszárd, Perczel 1–3. fsz. üzlet 
alapterület: 19 m2

Szekszárd, Széchenyi u. 38. üzlet 
alapterület: 64 m2

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel.: 74/319-468, 510-422

Dr. Braun Márton Szekszárd és környéke 
országgyűlési képviselője 

2008. június 18-án, szerdán 16 órától
FOGADÓÓRÁT TART
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának földszinti képviselői termében

Szekszárdiak a szerencsések
Tisztelt Olvasóink! Hétfőn lezárult a Boney M együttes pécsi koncertjé-

re szóló VIP-jegyekért indított játékunk. Öt héten át egy-egy kérdést tet-
tünk fel, ezekre június 9-ig vártuk a válaszokat.

A megadott határidőig mintegy ötven megfejtés érkezett, valamennyi
helyes volt! A közel félszáz megfejtő közül a  szervezők jelenlétében meg-
tartott  sorsolásnál két szekszárdi olvasónknak kedvezett a szerencse
(megfejtések érkeztek Tolnáról is), így másodmagával: Szabó Árpád (Szé-
kely B. u. 35.) és Szegediné Jantner Eszter (Jókai u. 18.) lehet ott a pécsi
Lauber Dezső Sportcsarnokban június
16-án, hétfőn, 20 órakor kezdődő, és
fergetegesnek ígérkező élő koncerten.
Minden játékos kedvű olvasónknak gra-
tulálunk a helyes megfejtéshez, a nyerte-
seknek a jegyeket postán küldtük el!

A helyes válaszok:
1. 1975-ben Németországban alakult
2. Liz Mitchell a szólóénekes
3. Lauber Dezső Sportcsarnok
4. Frank Farian
5. Daddy Cool



Megalakult az Alisca-Szekszárd–
Waregem Baráti Társaság

A legfiatalabbak is találnak új-
donságot: a csúszdával felszerelt
„csigamedence” eddig is üzemelt, a
mellette lévő bébipancsolót azon-
ban az idei szezonra helyezik mű-
ködésbe, a legkisebbek örömére.

Hosszabbított
nyitva tartás

Lesz tehát miért eljönni a szek-
szárdi strandra. Az ember akár
egész nap jól érezheti magát. A le-
zárt nagymedence melletti részre
kialakítottak egy strandröplabda-
pályát, és terveznek egy lábtenisz-
pályát is, amelyekkel szeretnék so-
kak szórakozását kielégíteni. A
gyerekeknek hintákat, homokozó-
kat, az idősebbeknek pedig kerti
bútorokat helyeznek el.

A fürdő vezetése nem feledke-
zett el a megfelelő vendéglátásról
sem. A büfé régen szűk helyen
működött, szerény megjelenéssel.
Idén teljesen felújították, egy kert-
helyiséget is kialakítottak, a menü-

sor pedig grillezett ételekkel bő-
vül.

További újdonság, hogy hetente
kétszer hosszabb nyitva tartással
működtetnénk a fürdőt, ha igény

van rá. Pénteken és szombaton es-
te tízig lehetne a medencékben
tartózkodni, a büfé pedig akár
még ezután is kiszolgálja a vendé-
geket.

Három után
kedvezményesen

A megannyi újdonságot szinte
saját erőből, kevés pénzből valósí-
tották meg, ráadásul a legtöbb esz-
köz átvihető az élményfürdőbe, te-
hát nem megy kárba. A bejárat ar-
culatát és rendszerét is átalakítot-
ták. A fogasok is ott, az előtérben
kerültek elhelyezésre. A nyár elle-
nére a szauna hetente négy alka-
lommal üzemel: kedden és csütör-
tökön 15.30-tól 20.30-ig, szomba-
ton és vasárnap pedig 14 órától
20.30-ig várja a vendégeket.

A megújult tartalom ellenére a
belépődíjak nem emelkedtek. A na-
pi belépő a felnőtteknek 600, a diá-
kok és nyugdíjasok számára 450,
míg a gyerekeknek 6 éves korig 160
forintba kerül. Délutáni kedvezmé-
nyes jegyet is bevezetnek: 3 óra
után a felnőttek 450, a diákok és
nyugdíjasok pedig 350 forintért lá-
togathatják a fürdőt. A beléptető
rendszernél az idén már karszala-
got alkalmaznak.

A szekszárdiaknak már nem kell
más városba elutazni, a város
strandján is kulturált kikapcsoló-
dásra nyílik lehetőségük. Szeretet-
tel várnak mindenkit június 14-től!
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Folytatás az 1. oldalról.

Szombaton indul a strandszezon
Megszépült környezet várja a fürdőzőket Szekszárdon

Gyerekekre vár a csúszdával felszerelt „csigamedence”

A múlt szombati felhőszakadást
követően szerda délután jégeső-
vel érkezett a vihar Szekszárdra.
A félórás ítéletidő jelentős káro-
kat okozott.

Az elmúlt hétvégén a Prantner
János utcában villám csapott egy
lakóházba, de szerencsére senki-
nek sem lett baja, közölte a tűzoltó-
ság. A ház elektromos hálózata
azonban teljesen tönkrement. A
Kadarka, valamint a Kossuth és Zrí-
nyi utcában a tűzoltóknak kellett
kisegíteniük a csatornahálózatot,
amely képtelen volt elvezetni a ren-
geteg csapadékot. Az özönvízszerű
esőzés miatt több pince is víz alá
került. A felhőszakadásról mindent

elmond, hogy a személyautók ten-
gelyig jártak az úton hömpölygő
vízben.

Szerdán jégesővel jött a vihar. Az
Arany János utcában autóra zuhant
egy faág, a Liszt Ferenc téren ketté-
tört egy fa, az utakat kisebb-na-
gyobb ágak borították be. A Promé-
theusz-parkban bokáig ért a víz, a
járdákon szanaszét hevertek a ki-
borított virágosládák. Több pince is
beázott, a tűzoltók nagy erőkkel
szivattyúzták a vizet a házak alag-
sorából. Az egyik templomnál
ugyancsak egy leszakadt faág oko-
zott gondot, amely bedöntött egy
kerítést – közölte a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság ügyeletese. Június 5-én a városházán 21 tag-

gal megalakult az Alisca-Szek-
szárd-Waregem Baráti Társaság,
amely alakuló ülésén dr. Sólyom
Bódogot választotta elnökéül.

A baráti társaság civil egyesü-
letként együttműködik az önkor-
mányzattal a programok szerve-
zésében, és a kapcsolatok ápolá-
sában, illetve saját rendezvénye-
ket is kíván szervezni, melyre bel-
ga vendégek meghívását is terve-
zik.

A társaságba több olyan sze-
mély és szervezet is belépett,
akik hosszú évek óta aktív szere-
pet vállaltak a belga partnerváro-
sunkkal való kapcsolattartásban.
Alapító taggá vált a Szekszárdi

Nőegylet, a Tolna Megyei Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság és a Szi-
várvány Iskola több pedagógusa
is, akik közül többen már évek óta
baráti kapcsolatokat ápolnak
waregemi családokkal.

A társaság tagja lett a megyénk-
ben letelepedett két holland üzlet-
ember is, akik nyelvtudásuk és
kapcsolataik révén is segítséget
nyújthatnak a társaság elképzelé-
seihez, programjainak lebonyolí-
tásához.

A baráti társaság elnöksége jú-
nius 24-én tartja első ülését, me-
lyen az idei év programjait vitat-
ják meg, és az önkormányzattal
közösen októberre tervezett Belga
Napot készítik elő.  BA

Jéggel jött a vihar
Multiparaméteres hordozható pá-
ciensmonitort adományozott a
Nyitott Szív és Szerető Gondosko-
dás Alapítvány a Balassa János
Kórház szülészeti-nőgyógyászati
osztályának.

A készüléket a kuratórium elnö-
ke, dr. Koltai Dénes egyetemi tanár
adta át dr. Répásy István osztályve-
zető főorvosnak.

Az egymillió forintos, létfontos-
ságú készülékre nagy szüksége
volt az osztálynak, hiszen az ope-
ráció közben, illetve utána, vala-
mint a szülőszobán ennek segítsé-
gével figyelik meg a betegeket és a
kismamákat. A hordozható moni-
tor EKG-készülékként is működik,
miközben méri, többek között, a
pulzust és a vérnyomást.  – h –

Új műszer a nőgyógyászaton



Szekszárd hozzájárult ahhoz,
hogy a város a Bezerédj Kereske-
delmi Szakközépiskolával belépjen
a megye által összefogott Térségi
Integrált Szakképző Központba.
Maga az ingatlan továbbra is a vá-
ros tulajdonában marad. Erről is
döntött a megyeszékhely rendkívü-
li közgyűlése.

A Rózsa kollégium feladatainak
megszervezése immár az I. Béla
Gimnázium keretében történjék
meg – döntött a testület többsége,
vagyis egy nagy épületkomplexum
válik szakmailag, és gazdálkodásá-
ban is egységessé. Ugyancsak
egyetértett a képviselők többsége a
Garay János Általános, Művészeti
és Sportiskola, valamint a Liszt Fe-
renc Művészeti Iskola összevoná-
sával. Ezt a lépést, akárcsak a többi
hasonlót is, főképpen a forrásbevo-
nás lehetséges bővítése indokolja.

A forrásokra az újabb fejlesztések
miatt van nagy szükség.

Horváth István polgármester alá-
húzta: a város továbbra is fontos-
nak tartja az iskolák teremtette ér-
tékek és hagyományok megőrzé-
sét, illetve erősítését. Csillagné
Szántó Polixéna, a művelődési és
oktatási bizottság elnöke pedig is-
mételten megerősítette: a Liszt Fe-
renc Művészeti Iskola marad a sa-
ját helyén, az Augusz házban.

Egyöntetűen határozott a köz-
gyűlés arról is, hogy a jelentős lét-
számcsökkenést megélő Szivár-
vány iskola alaptevékenységét a jö-
vőben az 5. Számú Általános Isko-
la lássa el. A kisebbségi önkor-
mányzatok, a szakmai szerveze-
tek, a szülői munkaközösségek
mindegyik összevonási tervnél tá-
mogatták a közgyűlést – hangsú-
lyozta a polgármester. Sz. Á.
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Iskola-összevonások

Az év üzletembere, Jaksity
György, a Concorde Értékpapírpi-
ac Zrt. ügyvezető igazgatója, akit
az objektív tisztánlátást segítve
gyakran kérdeznek a magyar
gazdasági valóságról, az egy
helyben topogásunkról, a magyar
társadalom – az ő szóhasználatá-
val élve: Garfield-szerepéről. Jak-
sity György a Szekszárdi Vállal-
kozói Szalon első félévi program-
jának utolsó előadójaként érke-
zett városűunkba.

Az értékpapír piacon a nagy nyu-
gati befektetők dominanciája elle-
nére roppant sikeres céget irányító
vállalkozó máshogy közelítette
meg a kérdést, mint az erről érteke-
ző, közbeszédet uraló közgazdá-
szok, politikusok. A munkamorál,
a sokaknak még jó „langyos víz” ef-
fektus, a politikának a szolgáltató
műfajban való itthoni ténykedése
okán Jaksity nem látja a fényt az
alagút végén, amit a konvergencia-
program teljesülése révén sokan
már igen. A fiatal közgazdász utób-
bi „kipipálásában” sem annyira
biztos, mint a kormányon lévő po-
litikusok. Újabb százmilliókat kel-
lene ugyanis találni a költségvetési
hiány csökkentéséhez, de honnan,
ha az idén sem hízik a gazdaság 4-
5 százalékosan, ami más, hasonló
helyzetből induló ország esetében
már alapminimum.

– Ma, 18 évvel a rendszerváltozás
után elkerülhetetlenek az emberek
nagy többségét érintő azon fájdal-
mas döntések, amelyeket nem csak
az EU-hoz újonnan csatlakozó
szomszédok, de annak idején az

írek és a finnek is meghoztak. Ezt
mi csűrjük-csavarjuk, halogatjuk,
„reformbarkácsolunk”. A politika
csak azt mondja az embereknek,
amit hallani szeretnének. Nem lá-
tom annak a határozott szándékát,
hogy tényleg meg akarják teremte-
ni az olcsóbb államot, ezres nagy-
ságrendben kevesebb önkormány-
zatokkal, hivatalokkal. Arra vonat-
kozóan sem látok érdemi lépése-
ket, hogy az adóból be nem folyt
százmilliárdokat tényleg beszedné
az állam. Egyszerűen tarthatatlan,
még egy valódi jóléti államban is,
hogy másfél millió ember nem fizet
adót, mert papíron minimálbérre
van bejelentve. A pazarló, munká-
ra nem ösztönző szociális ellátó

rendszerről most hadd ne tegyek
említést. Mivel gyenge az adómo-
rál, csak roppant magas adókkal le-
het teljesíteni a költségvetési elvá-
rásokat, de ez alól mindenki vala-
milyen módon megpróbál kibújni.

– Azért nem maradhat majd
húsz év elteltével minden változat-
lan, mert jönnie kell egy valóban
lázadó generációnak, amely még
össztársadalmi támogatást is kap-
hat.

– Attól tartok, nálunk még jó ide-
ig nem lesz alapvető változás. Mert
az alkotó értelmiség jelentős része
– látva a helyzetet – távozik, az agy-
elszívás minden bizonnyal folyta-
tódik. Akik családi vagy egyéb
emocionális kötődésből maradnak,
azok szocializálódnak, elfogadják
ezt a helyzetet, a számukra terem-
tett viszonylagos jólétért. Sok mil-
liónak pedig valahogy még mindig
jó az a langymeleg víz, ami meg-
adatik számára, amiből ilyen-olyan
ügyeskedésekből, kapcsolatokból
hónapról hónapra, azért nem is
annyira rosszul éldegél.

Több a rossz példa,
mint a jó

– Ha csökkentenénk a közép- és
kisvállalkozók terheit, akkor máris
nő a foglalkoztatás, több befektetőt
is vonzunk.

– Elméletileg így van, de nézzük
meg közelebbről a kérdést. A mai
Magyarországon, meglátásom sze-
rint, nem túl nagy azoknak a vállal-
kozásoknak a száma, amelyek tisz-
tán piaci viszonyok közepette nö-
vekedtek, és nem kétes értékű elő-

nyökkel indultak volna, megkapa-
rintva a jól fizető állami megrende-
léseket. Meg kell teremtenünk a
tisztességes versenyt, s az ebből
győztesen kijövők növekedésének
pedig az állam és a közszféra is ha-
szonélvezője legyen, a tisztessé-
gesnek nevezhető adók beérkezé-
sével.

– Azért mégis csak kell lennie ki-
útnak. Egy kemény, következe-
tes, prioritásokat fölvállaló, azt vé-
gigvivő gazdaságpolitika kikény-
szerítheti a szemléletváltozást.

– Az első lépés egy valóban reális
diagnózis felállítása. Ma nincs egy
átfogó helyzetkép az állam birtoká-
ban, amellyel objektív összehason-
lítást lehetne végezni azokkal az
országokkal, amelyekről úgy gon-
doljuk, hogy hasonló helyzetből
startoltak, mint mi. Egy az egyben
nem lehet átvenni semmit, de a kü-
lönböző modellekből akadnak ele-
mek, amelyek a mi viszonyainkra
is adaptálhatóak. Ebben az esetben
nem kivárni, halogatni kell, hanem
meghozni azokat a döntéseket,
amelyek a folyamatok beindításá-
hoz szükségesek. Magyarország
földrajzilag is egyértelműen Skan-
dinávia és a Balkán között van fél-
úton. Értékválasztásunk alapján in-
kább a balkáni területhez vagyunk
közel, de gazdasági fejlettségünk-
ben azért még előrébb tartunk. A
félelem azonban bennünk lehet: ha
az elkövetkezendő tíz év ebben a
langyos helyzetben telik el, akkor
ők is megelőznek, de legalábbis be-
érnek bennünket.

– Távol tartja magát a politikától
ezután is, noha óhatatlanul beszél
róla és a politikusokkal is találko-
zik?

– Igen, mert úgy látom, nem jött
még el az ideje, hogy ezt a vélemé-
nyemet felülvizsgáljam. B. Gy.

Langyos víz és reformbarkácsolás
Jaksity György még nem lát fényt az alagút végén

Jaksity György: „Attól tartok,
nálunk még jó ideig nem lesz

alapvető változás”

A minap hárman dohogtak a pol-
gármesteri hivatal előtt. Hiányolták
az új postaládát, s mert mint
mondták, már legalább másfél hó-
napja elvitték a régit. Erzsébet asz-
szony, a hírlapüzlet vezetője is
megemlítette, nála is rendszeresen
érdeklődnek a piros doboz érkezé-
sének időpontjáról, amiről neki
sincs fogalma.

Máté István, a körzeti posta ve-
zetője kérdésünkre elmondta,

hogy az egész országra kiterjedő
postaládacserét a Magyar Posta a
törvényi előírás és a meghatározott
ütemterv szerint hajtotta végre. A
helyi vezetőket pedig tényszerűen
tájékoztatták a cserék időpontjáról
és a ládák számáról. Ez utóbbi a te-
lepülés nagysága szerint került
megállapításra. Szekszárdon a ko-
rábbi 38 helyett mindösszesen 11
postaládát szereltek fel, s a csere
két hét alatt lezajlott.

– A postaládák számának csök-
kentése indokolt volt, hiszen jelen-
tősen visszaesett a levélforgalom.
Előfordult, hogy egyes ládákba he-
tente mindössze egy-két alkalom-
mal dobtak be néhány levelet – fo-
galmazott Máté István, majd hoz-
zátette: – Ezután a ládákat naponta
egyszer ürítik ki a területen dolgo-
zó kézbesítők.

– hm – 

Postaládacserék

Postaládák Szekszárdon
Alisca u. 16., Bethlen Gábor u.
44., Bogyiszlói u. 1., Csatári u. 1.,
Otthon u. 44., Rákóczi u. 85. (a
3-as posta), Tartsay ltp. 51.,
Zöldkert u. 16., Zrínyi u. 88.,
Wesselényi u. 16. (2-es posta),
Széchenyi u. 11–13. (1-es, nagy-
posta).
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Cseh Tamás volt a Léleképítő elő-
adás-sorozat vendége június 9-
én. A Kossuth-díjas zenész életről
és halálról, szerelemről és barát-
ságról, illetve a muzsikáról me-
sélt. A művészt – a foci Eb idején
is – erős kétharmadház fogadta a
Babitsban, és már vastaps kö-
szöntötte, mielőtt egy szót szólt
volna.

Cseh Tamás botra támaszkodva
érkezett. A tüdőrákkal éppen tűz-
szünetet kötött ugyan, de néhány
fránya vírus is megtámadta – ezért
a segédeszköz. Kissé rendhagyó,
beszélgetős-mesélős alkalom lett
ez a Léleképítő előadásainak sorá-
ban. Cseh Tamás ötvenes évekbeli
gyermekkoráról beszélt, a vidéki
fiú életéről Pesten, és arról, hogy
abban a korban nem volt szabad
sehol igazat mondani. A templom-
ba osonva jártak, az ország kussolt
– s az énekkarban büszkeség töltöt-
te el, hogy a himnuszt énekelhette.
Akkoriban „igyekvés volt forrada-
lomba”.

Az indián életről is mesélt Cseh
Tamás, arról, hogy hogyan alkottak

erdei hadat, miképpen védték meg
azt, ami az övék, és mi módon sze-
reztek új legelőt az állataiknak. Íj-
készítés és nyilazás tudományát
adta a Pestre költözött vidéki fiú a
városiak tudásáért cserébe. Ha ki-
mentek az erdőbe, „megszeppen-
tek a fák”, de azért még ma is oly-
kor kitépik magukat és eltűnnek a
fák között – vallotta be a művész –,
ahol nyugalom fogadja őket, bár a
táskákban azért „ott lapul a mobil-
telefon, a rohadék”. Nem érti,
mondta, hogy miért is akarnak az
emberek az erdők helyén élni...

A művészetről szót ejtve Cseh
Tamás annak lényegét így foglalta
össze: „Megmutatom az emberek-
nek a barnalelkemet…” Először raj-
zolni és festeni akart, „színekért
verekedni”, „fölizzani, úgy feste-
ni”, ám hamarosan kiderült, hogy
ezzel nem tudja megváltoztatni a
világot. Pedig, mondta, „úgy is
megérné, ha fájna a világnak, csak
javítsunk már egyet”. Ezért jutott el
a zenéhez, hiszen „a dal perzsel”,
és Bereményi Gézával írott dalaival
bejárta az országot és a határokon
túli magyar lakta területeket. Szek-

szárdot ismerősként köszöntötte,
ez a város, emlékezett vissza, „tele
van énekelve, tele van barátkozva”.

Általánosságban az előadó úgy
vélekedett, hogy ő maga „jó ember-
anyag” volt. Bereményivel sok
helytelen ösvényről fordították
vissza egymás lépteit, és végül is
mindig helyesen cselekedtek. Már-
pedig „a jó dolgok nem halnak
meg, csak ha nagyon elrontják
őket”. Sztár nem lett (szerencsére)
Cseh Tamásból, és a szó szoros ér-
telmében vett művész sem: „Nem
volt idő művésznek lenni.”

Eddigi életét összegezve a ze-
nész azt mondta, nem szomorú.

„Ti szerettek engem; hogy is ne
lennék boldog?” – fordult közönsé-
géhez, s végül kijelentette: „Futáso-
mat elvégeztem, hitemet megtar-
tottam.”

Az est házigazdája, dr. Tóth Csa-
ba Attila elmondta, hogy a nyolc-
éves Léleképítőn most nyári szünet
következik; a sorozat szeptember-
ben folytatódik.

Kosztolányi Péter

Cseh Tamás, az indián dalnok
„Szekszárd tele van énekelve, tele van barátkozva”

Jankovics Marcell keddi,
szekszárdi előadása némi
késéssel kezdődött ugyan –
s a projektor használata
sem bizonyult zökkenő-
mentesnek –, mégis ezen
kellemetlen tényezők mellé-
kes apróságoknak tűntek,
amikor a Kossuth-díjas, a
Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjével
kitüntetett rendező, író és
politikus illusztrátorunk a Kato-
likus Közösségi Házban telt ház
előtt beszélni kezdett.

Őseink üzenete a népművésze-
ten keresztül – e cím volt hivatott
mintegy összefoglalásképp jelezni
Jankovics előadásának pilléreit,
ám ő ezúttal is megragadta az al-
kalmat, hogy látszólag messzire
kalandozva – ám nagyon is közel-
ről érintvén minket – üzenjen fia-
talnak és érettnek, fizikai dolgozó-
nak és magát értelmiséginek valló-
nak egyaránt, függetlenül attól, ki
épp milyen korba, s miféle társa-
dalmi besorolásra alapot adó (?)
helyre született. Mert nem ez a
fontos.

Két könyvet hozott magával. Be-
mutatni, népszerűsíteni, tovább-
gondolni. Az egyik Mirtse Zsuzsa:
Égforgató csodagyűrű című mese-
könyve, melynek illusztrációit ké-
szítette még 2004-ben, a másik-
nak, a Három plusz egy című kötet-

nek pedig ő maga
a szerzője. A Víz-
öntő-korszakról
beszélő Jankovics
magyarázattal in-
dított – utalva a
könyvekre, s az
elhangzó állítá-
sokra: „Ez látszat
csak, hogy ezoté-
ria, mindig kap-
csolódik a való-

sághoz, amiről beszélek. Mi embe-
rek, akkor is, ha nem tudjuk az
eszünkkel, rendkívül függünk a
szimbólumoktól.” Napjainkban
véget ért egy világkorszak – muta-
tott rá –, érvényüket veszítették a
szimbólumok, és valami egészen,
gyökereiben új kezdődik. Ez ab-
ban nyilvánul meg például, hogy a
gyerekek dyslexiával küzdenek,
nem olvasnak, nem tanulnak, nem
érdekli őket a műveltség. Meglepő
ez egy oly korban, mikor gyakorla-
tilag havonta-kéthavonta cserélőd-
nek használati tárgyaink a techni-
kai fejlődésnek köszönhetően? A
gond csupán ott kezdődik, mikor
az ember képtelen okosan lépést
tartani gépeinek metamorfózisá-
val. „Én régen boldogan vártam a
videót, hogy majd az menti meg a
magyar animációt, s ehhez képest
mára az első korszakos DVD leját-
szókat is simán ki lehet dobni...
Átmentünk a „dobd el a régit és ve-

gyél újat” korszakba, hamar el-
romlik minden. Párkapcsolat, csa-
lád, minden! Nincs értéke az em-
beri kapcsolatoknak, nem harco-
lunk egymásért. Ha probléma me-
rül fel, lecseréljük a régit újra, s
még újabbra...” Olyan függő világ-
ban élünk, mikor egy dolgozó leg-
főbb munkaerő-piaci értéke, hogy
mennyire tud gépet működtetni, új
fajtákat kitalálni. „Amiket kétezer
éven át magunk előtt görgettünk –
keresztény szimbólumokra gondo-
lok –, megváltoztak. Kétrészes fil-
met készítettem, azt hiszem, ját-
szották az egyik közszolgálati csa-
tornán. A címe: Jánoskától Mikulá-
sig. Nepomuki Szent Jánosról szó-
lottam, akinek Mohácson van lát-
ványos ünnepsége május második
felében, ő a Jónási-titkok védő-
szentje. Jóformán senki nem tud-
ta, miről beszélek. E tudástartal-
mak kiveszőfélben vannak, gya-
korta még a hívők között is.” 

Hatvan éven át azt hallhattuk: a
múltat végképp eltörölni – folytat-
ta az előadó. „Ha Pesten metró-
zunk, az ajtók még mindig a Föl,
föl! zenéjére nyílnak-csukódnak,
tudniillik ezeket Moszkvából kap-
tuk. Ez van, az internacionalista
szellem jegyében, a múltat eltöröl-
ni... Nyakig vagyunk a nagy válto-
zásban. A paradigmaváltás során
változik az életmód, az értékrend.”
Jankovics egyik kedvenc mondatá-

ról emlékezett: az adott társadalmi
rendszer kultúrája nem más, mint
az ő evidenciáinak összessége.
Mára a mondat egyes elemei sem
igazak – jegyezhetjük meg félig
ironizálva, félig tragikusan. Ma
nincs társadalom. Sikerült szétver-
ni. Közösségek alig vannak, nincs
evidencia. 

Mivel ő, mint magyar ember,
mindig magyarul álmodik, tért át
egy következő szálra: hadilábon áll
a legújabb Geszti-féle produkció-
val, a Nemzeti Vágtával. Miközben
a borítón egy huszár lóversenyt
reklámoz, az úriember tenyerén
egy műanyag ló látható... „Egyre
felületesebbek vagyunk. Megszűnt
Magyarországon a lóverseny, Szé-
chenyi forog a sírjában. Ezt neve-
zik nemzetinek? Éles vágások van-
nak, ezt mindkét oldal tudja.”

Fentiek talán ízelítőül híven tük-
rözik azt a vibráló, nem egyszer
csapongó gondolatrohanást, mely-
lyel Jankovics a maga sajátos mód-
ján próbálja párbeszédre bírni em-
bertársait, hangozzék bár a párbe-
széd hangos szóval vagy épp né-
mán.

Az „Emeld föl fejedet büszke
nép!” előadássorozatot a szerve-
zőknek, az Álmos Szkítia Könyves-
boltnak, valamint a Parázsló „Múl-
tunkból a jövőnkért” Közhasznú
Alapítványnak köszönhetjük. 

P. Z.

Cseh Tamás 1943-ban született.
Tizenhárom éves koráig Torda-
son, azt követően Budapesten
élt. Elvégezte a Budapesti Tanító-
képző Főiskolát, majd az egri Ta-
nárképző Főiskolát és a Képző-
művészeti Főiskolát. 1967-től hét
éven át általános iskolai rajztanár
volt. Bereményi Gézával közös
dalait 1970 óta szerzi és adja elő.
Előbb a Huszonötödik Színház,
majd a Katona József Színház,
1988-tól pedig a Bárka Színház
tagja. Első lemeze, a Levél nővé-
remnek, 1976-ban jelent meg; az-
óta több, mint egytucatnyi követ-
te. 1988-ban megkapta Az év le-
meze díjat, 1992-ben átvehette a
Magyar Köztársaság Tisztike-
resztjét, a következő évben pedig
a Liszt Ferenc-díjat. 2001-ben
Kossuth-díjat kapott.  

Jankovics Marcell üzenete Szekszárdnak



Május 29-én hatodik alkalommal
került megrendezésre Szekszárd
Megyei Jogú Város Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumának Konferenciá-
ja a Művészetek Házában. A prog-
ramról, a konferencia leglényege-
sebb üzenetéről Kálóczi Andreától,
a RÉV vezetőjétől kaptunk tájékoz-
tatást.

A programok rendkívül szerte-
ágazó információval szolgáltak a
konferencián résztvevőknek. Fábi-
án Róbert, a Nemzeti Drogellenes
Intézet munkatársa a Szekszárdi
veszélyeztetett korban lévő fiatalok
egészségmagatartásáról a legális és
illegális szerek vonatkozásában
tartott előadást. „A szerhasználat
meghatározói serdülőkorban” volt
a címe Kökönyei Gyöngyi, az ELTE
PPK Pszichológiai Intézet munka-
társa előadásának. Elhangzott még
egy rendkívül érdekes készségfej-
lesztő tréning, valamint a szenve-
délybetegek rehabilitációjáról szó-
ló előadás, amelyben fontos szere-
pet kap a lovas pszichoterápia. Az
előadó Kardos Edina pszichológus,
lovas pszichoterapeuta volt.

– A serdülőkor és a szerhasználat
kockázati tényezőiről elhangzott
előadás a regionális kutatásokra
épült, amelyben az egészségkárosí-

tó magatartást vizsgálták – mondja
Kálóczi Andrea. – Megállapítható
volt, hogy a nemzetközi adatokkal
összehasonlítva nálunk is ott jel-
lemzőek az egészségkárosító ma-
gatartások, ahol a lakosság köré-
ben kicsi a jövedelmi különbség.
Az egészségkárosító magatartások
magasak ahol a társadalom szét-
szakadt – a jövedelmek különböző-
sége miatt. Magyarországon most
kezd ez a tendencia kialakulni.
Ami veszélyeztető tényező még,
hogy a gyerekek nagy részének
nincs jövőképe. Nem terveznek, az
azonnali élvezeteket részesítik
előnyben, nem tudnak kivárni,
késleltetni, úgy gondolják, az
egészség nem befektetés.

Az „Élj a mának” szlogen a kö-
zépiskolákban egyre terjedőben
van. Természetesen erőteljes kü-
lönbségek vannak az iskolák kö-
zött, kialakultak ugyanis az úgy-
nevezett elit iskolák, és a hátrá-
nyos helyzetű gyerekeket „össze-
gyűjtő” intézmények. A kutatás
előzménye volt még az úgyneve-
zett bumeránghatás, amely azt je-
lenti, hogy a prevenció váltja ki a
drog iránti kíváncsiságot a fiata-
lokban. Ezért nem elégségesek,
sőt veszélyesek is lehetnek a csu-

pán ismeretterjesztésen alapuló
előadások. 

– A konferenciából kitűnik – ép-
pen azért, mert vannak veszélyez-
tetett gyerekek –, hogy a szelektív
prevenció a fontos – mondja a RÉV
vezetője. – Ennek lényege, hogy
serdülőkorban nem csupán az ille-
gális szerekkel kell foglalkoznunk,
hanem a prevenció során a legális
és az illegális szereket együttesen
kell kezelni. Csak egy példa az al-
kohollal kapcsolatban. 

Serdülőkorban két dolog moti-
válja az ivást: vannak a megküzdé-
ses és a serkentéses ivók. Előbbiek-
nél olyan csoportfoglalkozásokat
kell tartani, amely a megküzdés
készségeit fejleszti, ezáltal javul a
fiatal önértékelése, oldódik a szo-
rongása, lehetősége van a siker
megtapasztalására. A serkentéses
ivóknál nagy az impulzivitás, a
szenzoros élménykeresés, ennek a
csoportnak olyan szabadidős tevé-
kenységet kell keresni, ahol az im-
pulzivitását nem negatív dolgok-
ban, hanem pozitívban tudja kiél-
ni. Nem elég tehát, ha odamegy
egy szakember az iskolába, hanem
az iskolának kell olyan feltételeket
teremtenie, hogy a gyerek jól érez-
ze magát, ki tudjon teljesedni, le-

gyen jövőképe, és fontos, hogy
enyhíteni kell a különbségeket az
iskolák között (szegregáció).

A KEF éppen ezeknek a célok-
nak a megvalósításáért igen szerte-
ágazó szakembergárdával dolgo-
zik: intézményvezetők, egészség-
ügyi, szociális, oktatási, bűnüldö-
zési szakemberek, egyházak képvi-
selői, non profit szervezetek, akik
a problémák megoldásában, a pre-
vencióban saját tudásukkal, sokol-
dalúságukkal segítik elő a munkát.
Mindenképpen érdemes megemlí-
teni, hogy az egészségkárosító ma-
gatartás tekintetében a régióban
nem Szekszárdon vannak a legve-
szélyeztetettebb iskolák.

A KEF hatodik konferenciájának
színes, tanulságos eleme volt a raj-
pályázat, amelynek témaköre a
szenvedélybetegség volt, s a pálya-
munkákat a konferencia helyszí-
nén meg lehetett tekinteni. A pá-
lyázatra beérkezett festményeket,
rajzokat Baky Péter festőművész
zsűrizte.

Az alsó tagozatosok közül Gabi
Luca Réka (Dienes Ált. Isk.), a fel-
sősök között Samu Enikő (5. sz.
Ált. Iskola), a középiskolás korcso-
portban Balczer Klára (Kolping
Szakközépiskola) és Varga József
(Bezerédj Szakközépiskola) nyert
első díjat.

A kiállításon látható volt Szilárd,
egy talpra állt szenvedélybeteg fo-
tókiállítása is. Sas Erzsébet
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A szelektív prevenció fontossága

A könnyűszerkezetes, energiatakarékos házak
építésére szakosodott Interhaus Barta Építő-
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. idén 10 éves.
A vállalkozás a „minősített minőség” jegyében
ünnepli a szép jubileumot.

A cég, amely alapító tagja volt a Magyar Készhá-
zak Szövetségének (MAKÉSZ), tagja az Építési Vál-
lalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a
Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szö-
vetségének (VOSZ)
évek óta teljesíti a leg-
magasabb minőségi
követelményeket nem
csak idehaza, de
Ausztriában és Német-
országban is (a vállal-
kozás megrendelései-
nek zöme e két ország
polgáraitól érkezik). Az
Interhaus Barta Kft. ál-
tal gyártott szerkezet
teljesíti a májusban be-
vezetett új tűzoltósági szabványt is, melynek értel-
mében csak az ÉMI által laboratóriumban bevizsgált
anyagból épülhet ház, készülhet épület. Mint azt
Barta Gábor cégvezető elmondta: a környéken mű-
ködő kisvállalkozások zöme nem képes teljesíteni
ezt a minőségi követelményt, ezért ők felkínálják,
hogy számukra is legyártják a megrendelt szerkeze-
tet, a tanácsadáson túl ezzel is segítve a boldogulá-
sukat.

A Tartsay Vilmos utca 10-ben működő telephe-

lyen a könnyűszerkezetes épületek gyártása egy
3400 m2 alapterületű, bedaruzott üzemcsarnokban
történik. Itt lehetőség van a nagyfokú előszerelésre,
s így a helyszíni szerelés ideje a töredékére csök-
kenthető: a szerződéskötéstől és az engedélyek be-
szerzésétől számítva akár két hónap alatt költözhet-
nek a lakók. Az üzemi gyártás garantálja a minősé-
get, a folyamatos ellenőrzés lehetőségét, és a nagy-

fokú pontossá-
got. Szerkezeti
elemeik a nyugat-
európai norma
szerint épülnek
fel, mindenben
kielégíti a szab-
ványt. Az Ausztri-
ából származó,
13 méteres, mű-
szárított fa, és fel-
használt többi
anyag is környe-
zetbarát, a német
építési norma

szerint megfelel az ÖKOHAUS-ra vonatkozó előírá-
soknak. Épületszerkezetünk hőszigetelése kielégíti
a legszigorúbb hőszigetelési előírást. A falszerkezet-
ben lévő 14 cm-es ásványgyapotot további 6 cm
Austrotherm hőszigetelővel látják el. Így a falon mért
(K=0,19) és az átlagos (K=0,22) hőszigetelési érték
is könnyedén teljesíti a magyar előírást (K=0,64).

Az építtetők által megálmodott, egyedileg terve-
zett otthont készítik el az alaptól a tetőig. Az
Interhaus Barta Kft. által gyártott úgynevezett szeg-

lemezes tetőszerkezet 30 méter fesztávig alátá-
masztás nélkül szerelhető, így kiválóan alkalmas
üzemcsarnokok, mezőgazdasági épületek, sportlé-
tesítmények tetőszerkezetének elkészítésére is.

A környezettudatos ember építési módja
A közhiedelemmel ellentétben a könnyűszerkeze-

tes lakóházak nem tíz–húsz évre készülnek. Az
Interhaus Barta Kft. a statikai szerkezetre 30 év ga-
ranciát vállal, a gyártás és az összeszerelés minősé-
ge miatt azonban a várható élettartam több generá-
ciót ölel fel. A könnyűszerkezetes házak a természe-
ti károkkal (pl. földrengés) is ellenállóbbak a „rideg”
anyagokból, például téglából, betonból készült tár-
saiknál. Tényekkel bizonyított, hogy a tűzveszélyes-
nek tartott könnyűszerkezetes házakból tűz esetén
az átlagnál hosszabb ideig menekíthetőek bizton-
sággal az ingóságok.

Az Interhaus Barta Kft. által gyártott és forgalma-
zott könnyűszerkezetes házak energiatakarékosak
is. A falszerkezetnek, szigetelésnek köszönhetően a
belső terek gyorsan, kis energiával felfűthetőek.
Akár 50% megtakarítás is elérhető. A „szerkezet”
modern, alternatív energianyerő berendezésekkel
(napkollektor, földfűtés, esővízgyűjtő) tehető még
gazdaságosabbá.

Az Interhaus Barta Kft. a tervezéstől a kulcsra
kész átadásig vállalja könnyűszerkezetes, energiata-
karékos házak építését. Keressék őket bizalommal.

INTERHAUS BARTA KFT.
Telephely: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.
Tel.: 74/411-403, fax: 74/419-195
Kapcsolat: info@interhaus.hu, www.interhaus.hu (x)

Interhaus Barta: a minősített minőség
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– Ha már a tizenévvel ezelőtti
időszakot említette Hortai Tamás,
tegyük hozzá, hogy akkor még
édesapja volt a társaság első embe-
re. Ő kezdte felépíteni ezt a „biro-
dalmat”, s ahogyan ma ön, akkori-
ban ő is áldozott a jó ügyekért.
Édesapja tragikus balesete fölött a
többség még ma sem tért napirend-
re. Rendre felvetődik: kis autóval
utazott, noha komolyabbat, bizton-
ságosabbat is megengedhetett vol-
na magának…

– Ez így van. Járhatott volna bár-
milyen autóval..., de ő ilyen volt, az
efféle dolgokra nem adott túl sokat.

– Ön is ilyen?
– Nem. Már nem. Sajnos, tanul-

nom kellett édesapám tragédiájá-
ból.

– Dolgozott együtt az édesapjá-
val? 

– Hogyne, hiszen hivatalosan
ugyan 1992 óta dolgoztam a cég-
nél, de már főiskolás koromban is
besegítettem. Miután végeztem,
műszaki igazgatóként tevékeny-
kedtem, s a döntéseket rendszerint
együtt hoztuk meg.

– Hol végzett?
– Győrben, a közlekedési, táv-

közlési műszaki főiskolán, majd
másoddiplomásként gazdasági
szakmérnöki végzettséget szerez-
tem.

– Gondolom, a családi cég moti-
válta, hogy szakirányban folytassa
tanulmányait.

– Természetesen, hiszen 12 éves
korom óta apámmal együtt dolgoz-
tam, illetve kísértem, ahova lehe-
tett, úgyhogy korán beleláthattam
a folyamatokba. Minden érdekelt!
Odahaza a műhelyben már gyerek-
ként antennákat gyártottam.

– És a gyerekei? Bár tudom, hogy
még kicsik...

– Két gyermekünk van: Jánoska
6 éves, Máté pedig három, még
mindketten óvodába járnak. Ha
adódik lehetőség, nagyobbik fiam
gyakran jön velem a céghez.

– Úgy tudom, önt is „Jánoská-
nak” hívták.

– A szakma nagy öregjeinek ma
is Jánoska vagyok...

– A felesége?
– Tarrné Binder Mónikának hív-

ják, és a nyugdíjbiztosítónál dolgo-
zik. Kilenc éve házasodtunk össze.

Szerencsére a gyes – ez idő alatt két
főiskolát végzett el – lejártával meg-
oldható volt, hogy napi hatórás
munkaidőt vállaljon. Ő jelenti a

család számára az abszolút hátte-
ret. Szerencsés vagyok, de fogal-
mazhatok úgy is, hogy ez mind-
annyiunk számára igaz. Összetartó
család a miénk, a nagymamák pe-
dig sokat segítenek a fiúk felügye-
letében, nevelésében.

– Meglepő, hogy nem a cégénél
dolgozik a felesége.

– Erre már sokan rákérdeztek.
Nem tudom, mennyire lenne
egészséges a közös munkahely.
Olykor viszont nagyon jó lenne, hi-
szen néhány dologra oda tudna fi-
gyelni helyettem, hiszen a gazda
szeme… Tudja?!

– Meglehetősen nagy céget irá-
nyít. Milyen munkafolyamatokat
tartott meg saját hatáskörében?

– Érzékeltetem a nagyságot: a
Tarr Kft. éves árbevétele meghalad-
ja a hárommilliárd forintot. Amikor
szegény édesapám elment, 24 tele-
pülésen 24 ezer előfizetőnk volt.
Jelenleg 160 településen 70 ezer
kábeltévés, 22 ezer internetes,
3500 telefonos és 5000 digitális
ügyfelünk van. A munkámban, saj-
nos, egyre távolabb kerülök a mű-
szaki dolgoktól, egyre inkább a
„papírmunka” és a tárgyalások ma-
radnak az asztalomon. Kénytelen
voltam kivonni magamat a gyakor-
lati feladatok végzéséből, bár azért
olykor még tervezek.

– Úgy tudom, hogy az országban
a privát kábelszolgáltatók között

önök a legnagyobbak. Meddig ér-
nek el a „csápjaik”?

– Jelentős területünk van Bács-
Kiskun megyében, Fejér déli részé-
ben és Baranyában. Somogyban
kevesebb az ügyfelünk, Tolnát vi-
szont öt település kivételével telje-
sen behálóztuk.

– Anyagi megfontolásból választ-
ják önöket?

– Úgy gondolom, hogy ár-érték
arányban jók vagyunk, de a szol-
gáltatásunk színvonalával is elége-

dettek ügyfeleink. A legkiemelke-
dőbb, amit el lehet rólunk monda-
ni: szeptemberben lesz két éve,
hogy megszüntettünk mindenféle
hűségnyilatkozatot. Egyedül az
HBO-nál van, de az társaságunktól
független, hiszen e téren csak vi-
szonteladók vagyunk.

– Miért terjeszkedtek a telefon fe-
lé?

– Mert a hálózatban ezt a lehető-
séget is ki szeretnénk használni. A
koax kábelről tudni kell, hogy az
optikai után a legnagyobb kapaci-
tást képes bevinni egy lakásba. Ál-
tala 2.4 gigabájt adatmennyiség ér-
hető el egy időben, míg az ezt kö-
vető szolgáltatással csak 18 mega-
bájt.

– Abban megállapodhatunk,
hogy igen nehéz elérni Önt...

– Ezt aláírom. Vegyük például a
májust, ami rendkívüli hónap volt
számomra: 16 napot voltam távol,
javarészt nem is aludtam otthon.
Különböző hivatalos meghívások-
nak tettem eleget, az egyik kábel-
szövetség alelnökeként is jutott az
elfoglaltságból, de a Média Hungá-
ria konferencián voltam előadó...

– Egy újabb fontos téma: a támo-
gatás. A támogatottak köre nagyon
kiterjedt.

– Ez így van. Gondoljon csak be-
le, a megyében majd minden tele-
pülésen jelen vagyunk, s miután
pénzt hozunk el, ezért szeretünk

valamennyit visszajuttatni. Akad-
nak olyan nagyobb szervezetek,
amelyek a köz érdekében szolgál-
nak rá a pártfogásra, ám a konkrét
munkakapcsolatok révén is patro-
nálunk. A kiválasztás mindig az
adott cél tükrében, mérlegelést kö-
vetően történik. Vannak hagyomá-
nyokon alapuló támogatásos kap-
csolataink, mint például a veterán
atlétáké, hiszen apukám atletizált
valamikor, sőt, mivel Bátáról szár-
mazunk, ott is megmaradt a jó kap-
csolat. Sorolhatnám tovább: a bú-
várok, a kosarasok, az autósport,
de van egy motoros fiatalember is,
akit szárnyaink alá vettünk.

– Ön is sportol: búvárkodik és
kispályán focizik.

– Az utóbbi csak nagyon amatőr
szintű, a búvárkodásra pedig egyre
kevesebb időm jut.

– Más hobbira futja az idejéből?
– Igyekszem nagyon csínján bán-

ni az idővel, hogy lehetőség szerint
maradjon a családra is. Tíz éve
évente egy-egy hetet vitorlázunk az
Adrián a feleségemmel, de szeretek
motorozni is. A családdal együtt
sűrűn megyünk fürdőhelyekre –
Jánoska már tud úszni –, idén
Zalakaroson nyaralunk egy hétig.

– Vissza a támogatásokhoz. Azt
látom, hogy a kérésekre egyszerűen
nem tud nemet mondani. Hallani,
ha sehol nem jön össze támogatás,
akkor azt mondják: „megyünk a
Tarrhoz”. 

– Azért mindenkinek és főként
mindenre nem adunk pénzt. Jövő-
re már meghatározunk egy bizo-
nyos támogatási keretet, s ha az ki-
merül, nem lesz tovább. Egyszerű-
en határt kell szabnunk!

– Más cégekhez hasonlóan miért
nem hoznak létre például saját
sportegyesületeket, s akkor azokat
támogatnák.

– Ilyenre volt már felkérés, név-
adóként kellett volna megjelen-
nem. Nem mentem bele, s hozzáte-
szem, erre nincs különösebb ma-
gyarázatom, legfeljebb annyi, hogy
viszolygok tőle.

– Szekszárdon, sőt megyeszerte
rengetegen ismerik, s nagyon so-
kan imába foglalják a nevét. Vajon
hogy állnának Önhöz, ha teljesen
leállítaná az adományokat...

– Hiszem, ha holnap reggeltől
nem volna Tarr Kft., akkor is lenné-
nek barátaim, s a kedves ismerősök
sem fordítanák el a fejüket. Igyek-
szem mindenkivel barátságos és
megértő lenni, mert ahogyan ne-
kem, ez másoknak is jólesik. Re-
mélem, sőt így is érzem, hogy nem
csak a pénzért, hanem önmaga-
mért is kedvelnek, elismernek az
emberek.

– Kinek adja át a jelképes staféta-
botot?

– Magyar Lajosnak, aki feleségé-
vel együtt autósiskolát működtet.
Vesézzék ki, milyen a közlekedési
kultúránk.  

V. Horváth Mária

Hortai Tamás, az Óceán SE elnökével folytatott beszélgetésünk
alkalmával többször is szóba került Tarr János, a Tarr Építő-, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Amikor 11
éve az Óceán megalakult, a Tarr Kft. volt az első komoly pártfo-
gójuk, s azóta is töretlen a támogatás. A megye legtöbb lakásá-
ban jelen lévő szolgáltatásuk révén is ismert cég fontos célok
mellé állva, természetesen, másokat is segít.

BEMUTATJUK!

Csak jó cél érdekében,
mérlegelés után támogatnak
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Az elmúlt héten a lisztharmat és a
peronoszpóra tünetei folyamatosan
jelentek meg a Borvidék ültetvé-
nyeiben. Az időjárás most már
mindkét betegség számára alapvető-
en kedvező. A lombozaton és a für-
tökön is megkezdődött a tünetek na-
gyobb számban való megjelenése.

A fürtökön több helyen
észlelhető a lisztharmat
erőteljesebb fellépése.
Néhány nap múlva – vár-
hatóan – a peronoszpóra
fürttünetei is megjelen-
nek majd. Ez igen veszé-
lyes a kötődött kis bo-
gyókra nézve. A permete-
zések „alapszereként”
mindenképpen szerepel-
jen a folpet hatóanyag, vagy folpet
tartalmú szerkombináció. A pero-
noszpóra elleni hatása mellett a
botritisz ellen is véd, amely a mosta-
ni, csapadékosabb időjárásban fer-
tőzi a kötődött virágokat.

A virágzás után, a betegségek szá-
mára jelenleg nagyon kedvező idő-
járás miatt folyamatosan, 7–10 na-
ponta folytatni kell a blokkszerű ke-
zeléseket. A készítmények közül a
legerősebb hatásúakat válasszuk: ez
lehet valamelyik strobilurin, ezen
kívül felszívódó szerek kombináció-
jával is permetezhetünk. A lényeg,
hogy erős védelemmel lássuk el a
szőlőt, hogy a virágzás utáni idő-
szakban a gombabetegségek táma-
dása visszatartható legyen.

A szőlőmolyok lárváinak károsí-
tása folyamatos. Vizsgáljuk át a für-
töket, és ahol szövedéket, vagy lár-

vára utaló rágást észlelünk, ott hala-
déktalanul permetezzünk.

Mind a gombaölő, mind a rovar-
ölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk
a jó fedettség elérésére. A mostani
időszakban hektáronként 300–350 l
víz körüli mennyiséggel lehet jó fe-
dettséget elérni. Lehetőség szerint

kerüljük a nagy víz-
mennyiséggel történő
permetezést. A nagy,
500–600 liter víz/ha
vízmennyiséggel törté-
nő permetezés híg per-
metlé-oldatot ad,
amely még tovább hí-
gulhat a szőlő erős nö-
vekedése, és új lomb-
képződése miatt. A

hónaljhajtások megjelenése és fejlő-
dése is jelentősen növeli ilyenkor az
új lombfelületet. A „töményebb”
permetlé-használat – az erős növe-
kedés leállásáig – javasolt.

A szőlőben a gyomnövényekre is
fordítsunk kellő figyelmet. Sorkeze-
lés formájában kijuttatva a glifozát
és terbutilazin kombinációjú szere-
ket, eredményesen tarthatjuk
gyommentesen a szőlőt. 

IDŐJÁRÁS
Pénteken és szombaton változó-

an napos-felhős, hűvösebb idő vár-
ható, időnként erős széllel, némi
esővel. Vasárnaptól előreláthatóan
felmelegedés kezdődik, de elszór-
tan még eshet. Növényvédelmi
munkákat a héten csak kockázattal
lehet végezni, az eső veszélye szom-
batig minden nap fennáll. (Forrás:
http://www.eumet.hu/).

Támadnak a szőlőbetegségek
Növényvédelmi előrejelzés június 19-ig

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
Tolna Megyei Szervezete

Könyvelőirodák, adótanácsadók
figyelem!

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA TOLNA MEGYEI SZERVEZETE

SZAKMAI ELŐADÁST TART 
2008. június 19-én 12–16 óráig

a BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Szekszárd, Szent István tér 10. földszinti „táncteremében”

ELŐADÁSOK TÉMÁJA:
A vagyonosodási vizsgálat

Dr. Csilléry Alexandra ügyvéd, adószakértő

A választott bírósági eljárás, és ítélkezés
Dr. Kecskés László PTE Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető

egyetemi tanár, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Választottbíróság elnöke

Részvételi díj: 5000 Ft + áfa 

Cím: 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 8.
Tel./fax: 74/411-236 és 74//511-579

A szolgálatadási kötelezettség ki-
emelkedik a kötelezettségek közül,
hisz ennek teljesülésével valósul
meg az eddig tárgyaltak összessége.
Kivonat a 1996. évi XXXVII. Tör-
vényből: 26.§ (1) A polgári védelmi
szervezet tagját polgári védelmi
szolgálatra lehet kötelezni. (2) A kö-
telezett polgári védelmi szolgálat fo-
lyamatos ellátására időbeli korlá-
tozás nélkül vehető igénybe rend-
kívüli állapot és szükségállapot ide-
jén, illetőleg az Alkotmány 19/E. §-
ának (1) bekezdésében meghatáro-
zott esetben. (3) Veszélyhelyzetben
vagy katasztrófa esetén, illetőleg a
katasztrófa megelőzése érdekében
szükséges beavatkozás céljából, a
polgári védelmi szervezetbe beosz-
tott kötelezett részére ideiglenes
polgári védelmi szolgálat rendelhe-
tő el, amelynek időtartama alkal-
manként a 15 naptári napot nem ha-
ladhatja meg. (4) A területi, vala-
mint települési rendeltetésű polgári
védelmi szervezetbe csak a telepü-
lés, fővárosban a fővárosi kerület te-
rületén lakó vagy ezek területén
munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személyt lehet beosztani.

27.§ (2) A polgármester a szolgá-
latadási kötelezettség alól indokolt
esetben kérelemre felmentést ad-
hat. A felmentés alapjául szolgáló
okot a szolgálat elrendelt időpontját

megelőző három napon belül kell
bejelenteni és igazolni.

28.§ (1) Aki polgári védelmi köte-
lezettség alatt áll, köteles a polgár-
mester határozata alapján részt ven-
ni annak a településnek az azonnali
beavatkozást igénylő mentési mun-
kálataiban, amelynek területén tar-
tózkodik. Ezen pont takarja az „Itt,
most, rögtön!” szólást, ami legin-
kább arra a szituációra hasonlítha-
tó, mikor amerikai akciófilmekben
a megszorult főhős más motorjára
pattanva a csodálkozó tulajdonosra
kiállt: „Rendőrségi akció, lefogla-
lom!” Filmen előfordulhat, de ve-
lem ilyen nem történhet – mondja
az olvasó. De igen, csak szerencsére
ritkán kell rá sort keríteni, hogy sze-
mélyeket, illetve használati tárgyai-
kat így kelljen helyben kijelölni. Er-
re akkor van szükség, ha késedel-
met nem tűrően, szakmai képzett-
séget nem igénylő munkát kell elvé-
gezni, elvégeztetni, veszélyelhárí-
tás, veszély megelőzése érdekében,
vagy bekövetkezése után. (2) Az (1)
bekezdésben foglalt mentési mun-
kák alól mentesíteni kell, aki igazol-
ja, hogy hivatásbeli vagy szolgálati
feladatának ellátása, illetőleg kato-
nai kötelezettségének teljesítése cél-
jából a helyszínt haladéktalanul el
kell hagynia, illetőleg a munkavég-
zésre egészségi állapota miatt alkal-
matlan.

Szolgálatadási kötelezettség
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Örök élet beszéde van nálad!
Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „Vajon ti is el akartok men-
ni?” Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszé-
de van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek
Szentje.” (Jn 6, 67-69)

Jézus fájdalmas kérdésének előzménye az, hogy többen a tágabb ta-
nítványi körből elhagyták őt. Nem vállalták fel teljes életükkel: egy
ideig kísérték a Mestert, de amikor szűknek bizonyult az ösvény, ahol
követni kellett volna őt, visszafordultak. Ezek után néz Jézus a tizen-
kettőre: „ti is el akartok menni?”

Jézus kérdésére Simon Péter igen egyszerű, de gazdag tartalmú vá-
laszt ad. A régi görög nyelvben (amit a kor „angoljaként” a tanítvá-
nyok is használtak, és János is ezen írta le evangéliumát) két szót is
ismertek annak kifejezésre, hogy „élet”. Az egyik kifejezéssel inkább
az ismert élet kereteit, külső dolgait írták le. Ezt a szót használták ak-
kor, amikor a testünkben lüktető életről, vagy általában az élővilágról
volt szó. A másik szóval azt próbálták kifejezni, ami nehezebben meg-
ragadható: az élet tartalmát, pontosabban szólva, a tartalmas életet.
Az életet, ami nagy betűvel írandó, amin még a halál sem fog. Ez utób-
bi az, amiről Ady is ír fájdalmas hiánnyal: „Futó csillagok fényüket
rám szórták, / Elkábítottak olcsó mandragórák, / Az Élet helyett nem
jöttek, csak órák.” (Élet helyett órák)... Nos, Péter ezzel az utóbbi a
szóval válaszol Jézus kérdésére: „Uram, kihez mennénk? Örök élet be-
széde van nálad.”

Ott áll Jézus előtt ez az igen vegyes társaság: volt szélsőjobboldali
harcos, mint például Simon, a zelóta. Akadt dúsgazdag vállalkozó, aki
vámszedőként korábban még lelkiismeretét is eladta, és idegen hatal-
makkal működött együtt, mint pl. Lévi. Ott van a mindig kérdező, in-
tellektuális Tamás, és az inkább a hangulata által irányított szószóló:
Simon Péter. A mindig előtérben lévő János, vagy a mindig háttérbe
húzódó András. Az élet oly sokféle keretét, és lehetőségét ismerő em-
berek! És most mind együtt állnak Péter mögött. Mind ezt vallja Jézus-
nak: Örök élet beszéde van nálad! Mintha azt mondanák: nálad, egye-
dül nálad találjuk meg azt a vágyva-vágyott tartalmas, miértet és ho-
gyant ismerő, a végső célt is látó, és síron is túljutó Életet. Hát akkor
hová is mennénk máshová? Nálad maradunk. Téged akarunk hallgat-
ni és követni.  

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

M O Z A I K

Nem érdemes mással próbálkozni!
EGY JÓ SZAKMA BIZTOS JÖVÕ!!!

ÉPÜLETASZTALOS
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

TETÕFEDÕ
KÕMÛVES

SZOBAFESTÕ-MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
SZERKEZETLAKATOS

SZABÓ
Szakmai tudását saját otthonában is kamatoztathatja!

ISKOLA RENDSZERÛ, NAPPALI KÉPZÉS
16–23 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA.

Jelentkezés, érdeklõdés:

ESÉLY ISKOLA Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 10.
Tel./fax: 74/511-743  •  E-mail: gizi44@freemail.hu

Július 12-ig minden munkanap 8–12 óráig
Július 14-tõl minden szerdán 8–12 óráig
Augusztus 21-tõl minden nap 8–14 óráig

Hangulatos, kellemes, és helyen-
ként megható élménnyel gazda-
godtak azok, akik részt vettek a jú-
nius 6-án rendezett Hála Gálán,
amelyet az Önkéntesek Napja al-
kalmából rendezett a Mentálhigié-
nés Műhely által működtetett Ön-
kéntes Központ és a Tolna Megyei
Civil Szolgáltató Központ.   

A Szekszárdi Civil Szervezetek
Közössége és a Mentálhigiénés
Műhely hatodik alkalommal osz-
totta ki az általa alapított, a városi
közjóért sokat tett Szomjú György
szekszárdi kovácsmester nevét vi-
selő elismerést, a Szomjú-díjat, Far-
kas Pál szobrászművész alkotását.
A példás társadalmi összefogással
megvalósult rendezvény helyszínét
a Gemenc étterem biztosította, mű-

sorral és a talpalávaló zenével az If-
jú Szív Néptánc Egyesület és a GHB
zenekar kedveskedett (akik az elő-
ző években már elnyerték a Szom-
jú-díjat), továbbá a Tücsök Klub
Zenés Színpad Egyesület szólistái
szolgáltak. A fellépést valamennyi-
en önkéntes munkában vállalták.

A beérkezett szép számú javasol-
tak közül az idén Illés Tamás, a
Dél-Dunántúli Humánerőforrás
Kft. projektvezetője és Schaffler
Ádám, a Tolna Megyei Mozgássé-
rültek Egyesülete elnöke kapta meg
a szekszárdi civil szféra jeles kitün-
tetését, amelyet Pócs Margit, a
Mentálhigiénés Műhely elnöke és
Dér Miklósné, a Szekszárdi Civil
Szervezetek Közösségének titkára
adott át.

„Szolgálat a közösségért”
Hála Gála, ahol a civilek köszöntötték egymást

Az egyén bevonása a közösség
életébe, a civil részvétel erősítése
vezet ahhoz, hogy az emberek kör-
nyezetüket alakító, az őket érintő
folyamatokban résztvevő polgárok-
ká váljanak – mondta Halmai
Gáborné országgyűlési képviselő, a
Tolnatáji Szövetség elnöke a szer-
vezet szakmai tanácskozásán.

A Babits művelődési házban ren-
dezett programon a szövetség nép-
művelő tagjai, civil szervezetek ve-
zetői, valamint helyi önkormány-
zatok képviselői vettek részt. A té-
ma a társadalmi folyamatokban va-
ló civil részvétel fejlesztése volt, il-
letve az ezt segítő közösségfejlesz-
tő képzés.

Mint Halmai Gáborné elmondta,
az az egyén, aki része a közösség
életének, formálja környezetét, ke-
vésbé kiszolgáltatott. A civil kultú-
rának más országokban fejlett ha-
gyományai vannak, nálunk azon-
ban még akad tennivaló. Hogy ez a
folyamat gyorsabb és hatékonyabb
legyen, a Norvég Civil Alap társa-
dalmi részvételt segítő pályázatát
célozzák meg, amelynek segítségé-
vel várhatóan 15–20 közösségfej-
lesztő szerezhet majd megfelelő
képzettséget, és támogathatja me-
gyénkben a civil társadalmi részvé-
tel egyelőre még gyermekcipőben
járó folyamatát.

V. M.

Kevésbé kiszolgáltatottak
a közösségben élők

Szent János és Pál Kápolna első búcsúja
A Szekszárdi Szent László Napokhoz kapcsolódó rendezvényeink

2008. június 26., csütörtök
18–19 óra: SZENT JÁNOS ÉS PÁL KÁPOLNA ELSŐ BÚCSÚJA

Misét celebrál Bíró László püspök
19–20 óra: Szeretet-vendéglátás a kápolna udvarán
Június 27., péntek
14–17 óra: Kórházi kápolna nyitva tartása, a kápolna-felújítás terveinek bemu-

tatása, munkák jelenlegi állása
17.00 óra: Kiállítás megnyitó a Wosinsky Közösségi Házban

Megnyitja: Bíró László püspök, kiállító: Móser Zoltán
fotóművész–író

17.30 óra: Szent László városunk védőszentje – Szabó Géza régész
18.00 óra: Fesztiválnyitó istentisztelet a Belvárosi templomban
19.30 óra: Kórusbemutatók a Megyeháza dísztermében
21.00 óra: Fáklyás felvonulás a Béla téren (gyülekező a Plébánia udvarán)
Június 28., szombat
18.00 óra: Pörkölt és Bor Ünnepe

Szeretettel várunk asztalainknál minden alsóvárosit barátaikkal
együtt a Béla téren (Jelentkezés a szervezőknél)

Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület
E-mail: lklari@gmail.com
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Tömegközlekedési lehetőségek
Szekszárd déli városrészeiben

augusztus 17-től.
A Csatári-torok jelenleg is az egyik legjobban
ellátott városrész. A hálózat-átalakítás után a
szolgáltatás színvonala tovább javul. A terve-
zett ütemes menetrendnek köszönhetően
megszűnik az azonos időben – azonos irányba
induló járatok problémája, a járatok időben
egyenletesen elosztva közlekednek majd. A je-
lenlegi – hétköznapokon 22 járatpárral közle-
kedő – 15-ös számú vonal helyére lépnek a 8-
as, 9-es, 89-es jelzésű vonalak, amelyek a 15-
össel nagyrészt megegyező útvo-
nalon, de összesen napi 47 járat-
párral fognak közlekedni. Ennek
eredményeként lényegesen gyak-
rabban juthatnak el az utasok a vá-
rosközpontba, illetve a város észa-
ki területeire. 
Az autóbusz-állomásra a 6-os és 7-
es buszokkal lehet eljutni majd,
összességében a jelenlegihez ha-
sonló gyakorisággal. Ezek a járatok
ugyancsak a városközpontot érint-
ve fognak közlekedni.
A Csatári-torok és a városköz-
pont között hétköznapokon kora

reggel 15 percenként, a reggeli csúcsidőszak-
ban 5–10 percenként, délelőtt 10–15 percen-
ként, a délutáni csúcsidőben 7–8 percen-
ként, a kora esti időszakban 15 percenként, az
estiben 20 percenként.
Hétvégén reggeli és délelőtti időszakban 20
percenként, délutáni és esti időszakban 30
percenként közlekednek az autóbuszjáratok.
A kisdiákok számára iskolai előadások napján
közvetlen, átszállásmentes utazási lehetőséget
biztosítunk a Dienes és a Garay iskolákhoz a
4Y, illetve 9Y jelzésű járatokkal.
A Csatári utca–Otthon utca környékét az 5-

ös, 6-os és a 8Y jelzésű járatok érintik. Az 5-ös
buszok a TESCO Áruházig, a 6-osok az autó-
busz-állomásig, a 8Y jelzésű buszok pedig a
Műszergyárig közlekednek majd. A reggeli
csúcsidőben átlagosan 10–15, a délutániban 15
percenként, egyéb időszakokban pedig fél-
óránként közlekedik autóbusz az érintett terü-
leten. A városrészben lakók számára egy új
irányú utazási lehetőség is adódik: az 5-ös és
8Y-os járatokkal közvetlenül el lehet majd jut-
ni a TESCO Áruházhoz. 
Az 5-ös járatok a TESCO Áruházig közleked-
nek. A hét minden napján – tehát hétvégén is
– minden órában közlekedik autóbusz a reg-
gel 6 és este 20 óra közötti időszakban. Az
utasok a TESCO Áruháztól, vagy a Csatári-to-
roktól utazhatnak tovább más járatokkal a vá-
rosközpont, illetve közvetlenül a többi város-
rész felé. 
Szőlőhegyre a 6-os busszal lehet majd eljutni,
amely az autóbusz-állomásról indulva a város-
központ érintésével közlekedik. A járatok hét-
köznapokon reggel és délután 30, délelőtt és
este pedig 60 percenként közlekednek. La-
kossági kérésre a járatok egy része a Béla tér
érintésével közlekedik majd, természetesen a
– jelenleg is működő – vasárnapi „misebusz”
is.

A busz mindig jön
az új menetrendben csúcsidőn kívül,

az esti órákban és hétvégén is!

Az autóbusz mindig jön!
A DÉLI  VÁROSRÉSZEKBEN IS

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

Szekszárd Szent István tér 26. 
Tel.: 74/316-222

17.00 Lakomakönyv Faddi Varga Já-
nos királyi főszakács receptjei cí-
mű könyv bemutatója

18.00–24.00 Folyamatos nyitva tartás,
ingyenes belépés, fáklyás kivilágí-
tás a múzeum előtti téren 

18.00–22.00 Kiállításokhoz kapcsoló-
dó attrakciók a múzeum előtti té-
ren: 
Velocipéd-bemutató Halápi Sándor
csoportja közreműködésével a
„Megelevenedett képek – egy kis-
város a századfordulón” című kiál-
lításhoz kapcsolódóan; 
Kőbalta csiszolása, fúrása, kagy-
lóékszerek készítése „A régész, a
bogarász és a pápua” című idősza-
ki kiállításhoz kapcsolódóan

18.00–21.00 Causic Éva: Múlt és je-
len társasjátékai – képességfej-
lesztő foglalkozások

18.00 „A tök és a csikó” című, Má-
tyás királyról szóló dramatikus
mesejáték a Garay iskola Kis Gadra
drámatagozatos művészeti cso-
portja előadásában.

18.30 Tárlatvezetés a „Megelevene-
dett képek – egy kisváros a szá-
zadfordulón” című helytörténeti
kiállításban 

19.00 „Semmire semmi gondom” cí-
mű, Mátyás királyról szóló mesejá-
ték a Kis Gadra művészeti csoport
előadásában.

19.30 Tárlatvezetés „A régész, a bo-
garász és a pápua” 
című időszaki kiállításban 

20.00 Tárlatvezetés az „Örökségünk.
Tolna megye évszázadai”
című kiállításban 

21.00 Tárlatvezetés a „Tolna megye
évezredei az őskortól a honfogla-
lásig” című kiállításban 

23.00 Tárlatvezetés igény szerint a
kiállításokban

IRODALOM HÁZA –
MÉSZÖLY MIKLÓS MÚZEUM

Szekszárd, Babits utca 15. 
Tel.: 74/410-783

18.00–24.00 A kiállítás megtekintése
mellett a látogatók böngészhetnek
Mészöly Miklós és Polcz Alaine di-
gitalizált fotóiban. Mintha a családi
fotóalbumokat lapozgatnának,
amelyek a gyermekkor látszólag
idilli világát idézik fel...

WOSINSKY MÓR MEGYEI
MÚZEUM MEGYEHÁZI 

KIÁLLÍTÓHELYE
Szekszárd, Béla tér 1.

Tel.: 74/419-667

18.00-tól a Régi vármegyeháza című
kiállításban
„Az én báli ruhám” rajzverseny
gyerekeknek.
Kézműves foglalkozás: Legyező,
táncrend és névjegy készítése. 

Múzeumok Éjszakája SzekszárdonA MENTÁLHIGIÉNÉS
MŰHELY

„Egészséges életmód
tábort” szervez

„Főzzünk okosan,
táplálkozzunk

egészségesen!” címmel.

Várjuk azon 10–16 éves korú lányok
és fiúk jelentkezését, akik szeretnek
főzni, vagy szívesen elsajátítanák a
főzés alapismereteit, fortélyait, az
egészséges táplálkozás szabályait és
háztartási ismereteket!

Maximális létszám: 14 fő

A  „tábor” ideje: 
2008. június 30.–július 4.

(5 nap) naponta 9–13-ig
Helyszín: A Garay János Művészeti

és Sport Általános Iskola
tankonyhája 
Szekszárd, Zrínyi u. 78.

A foglalkozást vezeti: Farkas
Gyuláné szaktanár

A tábor során a résztvevők minden
nap kétfogásos menüt készítenek,
ez egyben az ebédjük is lesz.

Részvételi díj: 6000 Ft/fő

Jelentkezés és további információ: 
Mentálhigiénés Műhely irodájában
naponta 9–13 óráig
Cím: Babits Mihály művelődési ház,

Szekszárd, Szent István tér 10.
Tel.: 74/511-721, vagy 511-722
E-mail: mental@mental.hu

Attrakció felnőtteknek: fényképez-
kedés díszmagyarba öltözött férfi
vagy nő figurája mögé bújva.

22.30 „Vendégségben az alispánnál”
– tárlatvezetés „A régi vármegye-
háza világa” című kiállításban

MEGYEHÁZA UDVARA
21.00 „Édes az otthon” 

– Babits Esték II. 
ZENÉS IRODALMI EST
a vármegyeháza udvarán a
Babits Emlékbizottság szer-
vezésében Hegedűs D. Géza
színművész, Göndöcs Petra
énekművész és Lányi Péter
zongoraművész előadásá-
ban. Házigazda: Decsi Kiss
János

A belépés ingyenes!
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ÓDON
IDŐBEN

Június 16-án 70 éve, 1938-ban a
decsi katolikus templomba
Szent Antal-szobrot készített
Kerekes István, városunk rajz-
tanára.

Június 17-én 200 éve, 1808-ban
Kitaibel Pál botanikus a Sötét-
völgyben gyűjtött.

Június 18-án 110 éve, 1898-ban a
Tolnamegyei Közlöny a Határ-
idő üzletek című cikkében írta a
tőzsdéről: „a tisztességes keres-
kedelem hajójában evezve sok-
szor a gazda ki van szolgáltatva
annak, hogy spekuláljon”.

Június 19-én 255 éve, 1753-ban a
szekszárdi apát mözsi, agárdi,
helybeli és őcsényi jobbágyai-
nak megtiltotta a vadászatot s
az engedély nélküli fakivágást.

Június 20-án 100 éve, 1908-ban
kezdődött a gimnázium kétna-
pos zászlóavatási ünnepélye,
amelyre a költeményt az igaz-
gató, Wigand János írta.

Június 21-én 230 éve, 1778-ban
ötven, jobbára német szárma-
zású polgár megújította a Szent
János és Pál kápolnára tett ala-
pítványát.

Június 22-én 95 éve, 1913-ban
hunyt el a 92 éves Reichl Si-
mon, városunk legidősebb fér-
fia, aki 60 éve alapította borke-
reskedő cégét.

A vitéz kurucról és a legnagyobb
magyarról elnevezetett két utca ta-
lálkozásánál a kedves kis Szent Já-
nos és Pál kápolna mesélhetne.

Június 26-án ünnepelhetnénk
névünnepüket, ha a két római test-
vér vértanúságának évfordulóján –
akár csupán szellőztetni is – kinyit-
nák kápolnájukat... Az ilyen egy-
szerű tett sem veszélytelen: egykor
Julianus Apostata (azaz: Hiteha-
gyott) éppen azért büntette őket,
mert a Coelius hegyén épí-
tett lakóházukat templom-
má alakították, s ahogy Bod
Péter írja 1786-ban megje-
lent Szent Heortokrátes című
könyvében: „Péter Keresztre
feszíttetvén fővel alá-felé,
Pálnak feje vétetvén” szen-
vedtek halált.

Bálint Sándor Ünnepi ka-
lendáriumában olvashatjuk:
„az osztrák és bajor népi ba-
rokkban falusi kápolnák, he-
lyi jelentőségű búcsújáróhe-
lyek oltárain az időjárás pat-
rónusaiként (Wetterherr)
tűnnek föl. Ezt a népies iko-
nográfiai hagyományt köve-
ti Szekszárd kápolnája is...
Közbenjárásukat a nép égi-
háború idején tartja foganatosnak.
Ausztria, Cseh- és Morvaország-
ban, Szlovéniában hasonlóképpen
időjárási patrónusként tisztelik
őket…” Névünnepüket már ötszáz
éve keletkezett, első magyar nyel-
ven fennmaradt csízió is számon
tartotta, az 1527-ben készült Érdy-
kódex pedig legendájukat meséli
el. Egyes kutatók az antik
Dioszkurosz-hagyománnyal, vala-
mint Castor és Pollux alakjával ro-
konítják őket, de Bod Péter meg-
jegyzi: „Szent Pál Rómában való
halálát bizonyosnak tartyák, nem
annyira a Szent Péterét, a kiről le
merik sokan azt írni, hogy soha
Rómába sem vólt”. Ugyancsak Bod

kérdez és válaszol: „Ki szerzette
ezt az Innepet? Ugy tartják hogy
nagy Gergely Római Püspök (azaz:
pápa, mert hiszen Bod reformá-
tus!), még pedig úgy, hogy ezen a
napon lenne a Szent Péter emléke-
zete, a következendőn forgana-fel
a Szent Pálé.” Mindez Bálint sze-
rint azért, mert „a nap az aratás,
egyúttal a nagy nyári zivatarok ide-
jére esik”. 

Az is biztos, hogy „tiszteletük

csak a barokk időkben bontakozik
ki. A XVIII. században égiháború
ellen szolgáltattak misét ünnepü-
kön. A bortermő Szekszárdon álló
kápolnát (1776) nyilvánvalóan a
helybéli szőlőhegyek oltalmazásá-
ra emelték” – Bálint Sándor sze-
rint. Vendel István monográfiájá-
ban az szerepel, hogy „jégverés és
villám ellen” épült, de ezt nem erő-
síti meg a létesítő ötven szekszárdi
– jobbára német – család 1778. jú-
nius 21-én kelt alapítólevele. Ab-
ban egyszerűen „Isten dicsőségé-
re” építtették. Nehéz eldönteni,
hogy kinek lehet igaza: valószínű,
hogy szerepet játszott a kórháztör-
ténetben megírt érv is, a „beván-
dorolt német jobbágyok nem fér-
vén meg a bennszülött lakosok ál-
tal használt templomban, külön
kápolnát óhajtottak maguknak,

hol anyanyelvü-
kön hallgassa-
nak isteni tiszte-
letet”. 

B i z o n y o s ,
hogy az ötven
férfiú között sze-
replő Steiner
Jakob vagy Jo-
hannes Schnei-
der – akik talán a
Fekete-erdőből
jöttek ide Trau-
thson apát alatt –
ekkoriban in-
kább értették a
német szót, lévén anyanyelvük.

Ám ugyancsak az alapítók
között van Sárdi, Bors, Si-
mon Takács, Szabó Pál,
Posta és Pintér, akikről
aligha lehet ugyanezt mon-
dani.

Az 1820-as években Bo-
ros Ferenc képeivel gazda-
godott az akkor már kórhá-
zi kápolnának is szolgáló
templomocska, s e képek
restaurálásához 1986-ban
kezdtek hozzá, de húsz év
alatt alig jutottak előbbre.
Az eredeti Szent János-
szobrot, amely a bejárati
ajtó fölötti fülkében volt, a
múzeumba vitték, helyette
egy másolat állja a benzin-
gőzt, kipufogógázt, esőt,

port. Az elöl állt homokkő kereszt
ma az épület mögött hűsöl és por-
lik a biztonságban. Talán egyszer
megnyílik maga az épület is, me-
lyet belülről alig néhány szekszár-
di vagy turista láthatott az utolsó
évtizedekben...

A barokk stílusú templom tor-
nyának szoborfülkéjében eredeti-
leg is zászlót tartó mészkőszobor
látható. A zászló színe sokáig kive-
hető volt: kék-vörös, azaz Szek-
szárd város hagyományos színei-
nek legrégibb fennmaradt emléke. 

A kápolna kezdetben valóban a
német anyanyelvű híveket szolgál-
ta, de már a kórház felépülte óta
kettős feladatot lát el azzal, hogy itt
tartották a reggeli és esti misét, s az
utolsó litániát, melynek ma is meg-
lévő emlékét a korabeli résztvevők
a padokba vésték, 1886-ban. A XIX.

század elején a mai kórház terüle-
tén lévő egyik házat bérelte Boros
Ferenc festő, aki minden bizonnyal
ellátást és orvosi gondoskodást is
kapott cserébe munkájáért.

(Csupán egyetlen kiegészítő
megjegyzés: külön öröm, hogy a
Szent László-napi rendezvények
keretében ismét megnyílik a kápol-
na, melynek kertjében az alsóváro-
siak – élükön Biró László püspök-
kel – ismét életet lehelnek a régi
szép hagyományokba. Bárcsak a
felújítás is előre mozdulna ezzel…)

Dr. Töttős Gábor

Szent Pál és ... ...Szent János a koronán

Mesélő emlékeink 62.

Legrégibb kápolnánk*

A Szent János és Pál kápolna

* Részlet a szerző most megjelent
Szekszárd – Mesélő útikönyv cí-
mű művéből.

Az élet színpadán a politikus a
rendező, a művész a kritikus. S aki
rossz kritikát kap, az vagy jelenték-
telen, vagy negatív figurájává válik
a darabnak, a történelemnek. Az
alkotók a kultúra írásos és tárgyi
emlékei által adnak hírt minden
korról. Beszéljük meg, mit üze-
nünk a jövőnek!

Könyvbemutatókkal indult a
rendezvény, 1998-ban volt az első
tollforgató találkozó Tolnán. Mű-
börzével is szerettük volna kiegé-
szíteni az eseményt – melyen az

írók könyveiket, a képzőművészek
képeiket, szobraikat árusíthatják –,
de ez mindmáig csak terv maradt.

A második tollforgató találkát
már Szálkán tartottuk 2003-ban.
Neves előadók, többek között dr.
Szíjártó István és Tüskés Tibor
közreműködésével elemeztük a
kortárs irodalom helyzetét, lehető-
ségeit. Ugyanitt került sor a harma-
dik összejövetelünkre, 2006-ban.
Ez már alapvetően Plakettes Parti
néven futott, a Tolna megyei művé-
szetért plakett kitüntetettjeinek

részvételével. A plakettet civil szer-
vezetek alapították 2000-ben, s
évente öt személy kapja meg a Ma-
gyar Kultúra Napján. 

Tavaly, 2007-ben már hagyomá-
nyos rendezvényről beszélhettünk.
Több művészeti ág képviselői talál-
koztak Szálkán: írók, zenészek és
képzőművészek. Egy-egy tudomá-
nyos előadást is beiktat(t)unk a
könyvbemutatók közé, az idei III.
Plakettes Partin az energiaválság
lesz a téma június 14-én, szomba-
ton.
Info: 30/650-30-10-es telefonszá-
mon, vagy a net057@t-online.hu e-
mail címen

V. Tolnai Tollforgató Találkozó
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Az elmúlt hétvégén immár 15. al-
kalommal rendezték meg Szek-
szárdon az In Memoriam Drazsen
Petrovics (1964–1993) kosárlabda
emléktornát.

Az eseményt Harsányi Mária, az
Atomerőmű-KSC Szekszárd után-
pótláscsapatainak edzője hívta élet-
re, aki 1980-ban egy sibeniki edzőtá-
borozás során maga is látta az akkor
16 esztendős játékos fanatizmusát.
Petrovicsot tehetsége, ambíciója és
kitartása tette kiemelkedő játékossá.
A valaha élt egyik legjobb európai
kosárlabdázó a jugoszláv, majd a
horvát válogatottal is világra szóló
sikereket ért el, az amerikai profi li-
gában (NBA) is bemutatkozott.
Petrovics tragikusan fiatalon, autó-
balesetben veszítette életét. 

Emléke előtt szekszárdi és kör-
nyékbeli fiú és lánycsapatok mérkő-
zésekkel, dobóversenyekkel adóz-

nak azóta minden évben, s nem volt
ez másként idén sem.

Eredmények, gyermek: Atom-
erőmű-KSC Szekszárd–MiZo Pécs
87-36 (45-15). Ld: Rick (19/3), Bari,
Szendei (15-15). Serdülők: KSC
Szekszárd–Marley FKSE Szekszárd
94-25 (44-14). Ld: Studer Zsu., Má-
csik, Rick (14-14), Bari, Komlódi (13-
13), Wiesner (11/3), illetve Kiss
(12). Nők: KSC Szekszárd ex–KSC
Szekszárd junior 66-63 (25-34). Ld:
Orbán (26), Böröcz (15/6), illetve
Balogh (27/6). Férfiak: Bajai
Bácska–Marley FKSE Szekszárd 83-
70 (42-28). Ld: Kovács (14).

Különdíjasok, gyermek: Bari
Krisztina (KSC). Serdülő: Studer
Zsuzsanna (KSC Szekszárd). Fel-
nőtt: Orbán Szilvia (KSC-ex) és Rad-
nóti Miklós (Bajai Bácska).

A tripladobó verseny győztese
Stier Katinka (KSC junior) és Ács Ta-
más (Bajai Bácska) lett.

Budapesten, a Károlyi palotában
május végén megrendezett „Szek-
szárdiak találkozóján” fedeztük
fel a vendégek között Csötönyi
Sándort, a honi ökölvívás aposto-
lát, a szövetség elnökét.

– A magyar és az európai szövet-
ség elnökeként olyan helyeken tar-
tózkodik majd az ökölvívó csarnok-
ban az olimpia idején, hogy föltű-
nik a zsűri környékén. 

– Igen, mert azt akarom, hogy
szűnjenek meg azok a jó ízlés hatá-
rát súroló, részrehajló ítéletek,
amikor kihoznak egy versenyzőt

győztesen úgy, hogy azon minden-
ki megdöbben. Tulajdonképpen
KO-t adva a tisztességnek. Ennek
általában az európai versenyzők it-
ták meg a levét, amit a kontinens
elnökeként nem tűrhetek. Az utób-
bi időben azért van már elmozdu-
lás, akadnak partnereim a világszö-
vetségben is...

– Ha kell, lélektani nyomást is
gyakorol szokatlan jelenlétével.

– Mire gondol?
– Láttuk egyszer, ahogy ered-

ményhirdetés előtt az egyik pontozó
papírja fölé hajolt...

– Igen, vannak szituációk, ami-
kor a mi versenyzőnk érdeké-
ben be kell vetni a tekintélyt. Tudni
akartam, hogy az illető dél-ameri-
kai pontozó kit hoz ki győztesen.

– Öt bokszolónkért szoríthatunk,
ennél többre számított?

– Alapvetően nem, de lehetett
volna akár hét is. A lényeg, hogy
akik most indulnak, azok között
van, lehet éremesélyes.

– A sportág szekszárdi helyzete a
klinikai halál állapotában van.

– Hát ez valóban nagy gond!
Többek között erről is beszéltem
polgármester úrral, hogy ne hagy-
ják teljesen megszűnni ilyen tradí-
ciók után. Én is megnézem, hogy a
szerelés-támogatáson túl, mit te-
hetne a szövetség, ha tényleg van-
nak, lesznek gyerekek a jövőben is
a szekszárdi edzőteremben. B. Gy.

S P O R T

Petrovicsra emlékeztekLatba vetett tekintély

A Második Újkori Nagy Süan –
nevével ellentétben – nem a
versengésről szólt. Akiket nem
tántorított el a június 7–8-án a
Szekszárdhoz közeli Sötétvölgy-
ben is újra- és újraeleredő zá-
por, és ellátogattak a har-
cművészeti és kulturális feszti-
válra, egy kellemes hétvége, egy
baráti találkozó részesei lehet-
tek. A zivatarok elől pedig a sát-
rak nyújtottak védelmet.

Harcművészetekről elsőként a
távol-keleti irányzatok: a karate,
judo, kung-fu, aikido, kick box
jutnak eszünkbe. A Sötétvölgyben
bemutatkozott mintegy húsz ki-
váló csoport között is ezek képvi-
selői szerepeltek a legnagyobb
számban. Emellett azonban meg-
ismerkedhettünk az egykori bra-
zil rabszolgák táncnak álcázott,
akrobatikus harci mozdulatsorai-
val, a capoeirával. Ezenkívül egy
ilyen hagyományőrző népünne-
pélyen természetesen fontos sze-

repet kaptak még a tradicionális
magyar harcművészet, a többféle
fegyveres és pusztakezes harcmó-
dot magába foglaló baranta, vala-
mint a lovas íjászat művelői is.

Nemcsak a látványos bemutató-
kon találkozhattak az érdeklődők
egy-egy irányzattal, de előadáso-
kon, közös edzéseken még többet
megtudhattak róluk. A harcművé-
szetek hátterét jelentő kultúrával,
vagy az éppen azok által létrejött
kézműves mesterségekkel is is-
merkedhettek felnőttek és gyere-
kek. Nem egyszerűen egy szoká-
sos kirakodóvásáron szemlélődve
tehették ezt, hanem közös foglal-
kozásokon, illetve a mesterekkel
beszélgetve.

Bár az érdeklődők száma a kel-
lemetlen időjárás miatt elmaradt a
várakozásoktól, a szervezők még-
is már a sikeres rendezvény foly-
tatását a III. Újkori Nagy Süant
tervezik Medárddal mit sem tö-
rődve a jövő évben is ugyanígy, jú-
nius első hétvégéjére.   K. E.

Harsányi Mária Drazsen Petrovics mezében tanítványai körében

Csötönyi Sándor

SPORTTÁBOR
a Garay János

Általános Mûvészeti és
Sportiskola

szervezésében

Helye:
Szekszárd, Zrínyi u. 78.

Ideje:
2008. június 21–27-ig 

Program:
– Napi két edzés (lab-

darúgás, sportjátékok,
úszás)

– Informatikai foglalkozások
– Változatos szabadidõs

tevékenységek 
– Napi háromszori étkezés 

A tábor költsége: 6000 Ft/fõ

További információk: 
06 20/478 81 39

(Hammer Mária testnevelõ)
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A rejtvény megfejtését 2008. június 24-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A június 1-jén  megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: „Tépett takaró lett már a sötétből” (Esti
megérkezés).  A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Reisinger Józsefné, Barátság u. 14. és
Steib Ágotaa, Kőrösi Csoma S. u. 6. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Egy nem szokványos
társkereső hirdetés 

Már több mint 6,5 milliárd magányos ember él a
Földön, hiszen már régóta megcáfolhatatlan tény,
hogy a legnagyobb sokadalomban tud az ember a
legmagányosabb, legelveszettebb lenni. Ráadásul
az ember pillanatról pillanatra szinte észrevétlenül
változik, na már most, képzeljenek el egy férfit és
egy nőt, akik az évek során egyformán változnak.
Ugye, elképzelhetetlen. Egy csecsemőből mire (sze-
rencsés esetben) 70 (de legyen csak 60 vagy 65)
éves lesz, mindegy, egyre kevésbé tudja, hogy ő va-
lójában kicsoda. Kosztolányi Dezső alig múlt el 40
éves, és már is úgy mutatkozott be, ha valakit bemu-
tattak neki: „- Kosztolányi Dezső voltam.” Persze,
sokan hihették azt, szellemeskedik, viccel a nagy író
és gondolkodó, vagy hogy megőrült, mert a közhie-
delem szerint a zsenit és az őrültet csak egy hajszál
választja el egymástól. Pedig bárki – ha egy kicsit
belegondol – magától is könnyen rájöhet akár 40
évesen is, hogy ő nem ugyanaz az ember, aki 34-25-
15 (stb.) évesen volt, és mit számít a név? Nekem is
már annyi nevem volt, hogy a negyedére sem em-
lékszem, mert lényegtelen, csak a képzelet a fontos,
az alkotó, teremtő képzelet, ami az élőlények közül
a Földön csak az ember sajátja. Az ember valójában
az, akinek képzeli magát. Ha csak hajléktalan mun-
kanélküli prófétának képzeli magát, és magától ér-
tetődő bizonyossággal, kételkedés nélküli természe-
tességgel úgy is viselkedik és cselekszik, akkor ő va-
lóban próféta, hiába röhögik ki és zárják tébolydá-
ba.

Ilyen egyszerű lenne a dolog? Lám, én kételke-
dem (eléggé öregen), így aztán sohasem fogom
megtudni azt, hogy ki is vagyok valójában. Villon
mester se tudta, pedig ő sok mindent tudott, és még-
is mások vélik úgy helyette, hogy ők tudják, hogy ő
ki volt. De ez a legkisebb mértékben sem befolyá-
solja Villon mester örökké tartó bizonytalanságát és
rendíthetetlen biztonságát a bizonytalanságban.
Nem az a fontos, hogy kik vagyunk, hanem, hogy
mivé válunk, ha már nem leszünk. A halállal mind-
annyiunknak egyedül kell megbirkóznunk, ez a
megcáfolhatatlan tény egész életünk magányossá-
gának bizonyítéka. Ha létezne „a két test, egy lélek”
elválaszthatatlan közössége, akkor talán még a ha-
lállal is a győzelem esélyével vehetné fel a küzdel-
met az emberiség – de eddig még mindig mindenki
egyedül maradt ebben a végső küzdelemben. Ennek
ellenére én optimista vagyok, mert reménykedésre
ad okot az alábbi apróhirdetés: „Ádám és Éva keresi
önmagát és valakit, akivel boldogságban, szeretet-
ben, egyetértésben élhetik le az életüket. Kalando-
rok ne próbálkozzanak! Egész alakos fürdőruhás
fényképpel mellékelt leveleiket az ÉDENKERT por-
táján tessenek leadni.” Valentin György

R E J T V É N Y
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
Weintrager Adolf festőművész
kiállítása. 
Megtekinthető június 29-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig

Június 21-én, szombaton 19.30 órakor 
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN

Dallamok és szólamok
JUHÁSZ DIÁNA és REIKO 
KUWAHARA közös koncertje

Dalok híres operákból és musicalek-
ből, válogatás Schumann, Ginastera
és más ismert zeneszerzők zongo-
raműveiből.
A belépés díjtalan!

Június 24-én, kedden 19.30 órakor 
„Én is iszom veletek…”
bordalok, borénekek

Közreműködnek:
ORBÁN GYÖRGY (vers),
KOVÁCS GÁBOR (gitár, ének), és a
MUSLINCÁK
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Belépőjegy: 500 Ft 

Július 4-én, pénteken 18 órakor 

MOLNÁR MÓZSI GYÖRGY
festőművész KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
Megnyitja: Szily Géza  festőművész
Közreműködik: Auth Zoltánné
hegedű Lozsányi Tamás zongora  
A kiállítás megtekinthető: július 27-ig,
augusztus 12.–szeptember 14-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig.

Július 28.–augusztus 11-ig a
Művészetek Háza zárva tart.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 12–18. 

17.30 LUCKY LUKE: 
IRÁNY A VADNYUGAT

20 órakor STREETDANCE (12)
Június 19–25. 

17.30 SUPERHERO MOVIE (12)
20 órakor MÍG A JACKPOT 

EL NEM VÁLASZT (12)

KISTEREM
Június 12–18. 

17 órakor A RÓKA ÉS A GYEREK
19 órakor MÁSIK BOLYGÓ (12)

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
17. Az óriás R.: George Stevens
19. Transylvania R.: Tony Gatlif
24. Dillinger halott

R.: Marco Ferreri
26. Eldorádó R.: Bereményi Géza
JAZZKLUB 
18. Miles Davis
25. Duke Ellington
KOMOLYZENEI KLUB 
19. Dvořak  26. Kodály
KONCERT 21 órakor
21. PROSECTURA

Június 7–29. Eb-klub!!!
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Kiállítás

Megnyílt a Művészeti Iskolák
Képzőművészeti vándorkiállítása.
Több mint 40, diákok által készített

alkotás tekinthető meg a Fiatalok utca-
galériájában július 15-ig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

LEGYEN ÖN IS VENDÉG LÁSZLÓ KIRÁLY UDVARÁBAN!
2008. június 29-én (vasárnap) a Béla király téren

várjuk mindazokat a vállalkozó kedvű gyerekeket, hölgyeket és urakat, akik sze-
retnének a Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom középkori forgatagában az
események szereplő részesei lenni! 
Korabeli ruhákba öltözve, bárki az uralkodó kíséretének tagja lehet, szórakozhat
udvarhölgyek, lovagok, mesterek társaságában. A ruhák elkészíthetők egyénileg
vagy kiválaszthatók június 23-án (hétfő) 9–15 óráig a polgármesteri hivatal kon-
ferenciatermében a meglévő kollekcióból!
Jelentkezni lehet a Babits Mihály művelődési házban személyesen vagy a

74/529-610-es telefonszámon. 
Várjuk a szórakozni, kikapcsolódni vágyó baráti társaságokat, családokat és

minden jókedvű „belevaló” szekszárdit. 

Adatik tudtára Szekszárd városa
és a környező települések népeinek,

hogy az 2008-dik évi

SZEKSZÁRDI SZENTSZEKSZÁRDI SZENT
LÁSZLLÁSZLÓ NÓ NAPI VIGAPI VIGADADALALOMOM

alkalmábul az vidék hajadonjai 
és asszonyai közül

megválasztatik László király urunk
hitvesének, Adelheid királyné

úrasszonynak
ELSŐ UDVARHÖLGYE

Mindazon női személyek, akik a cím
elnyeréséért versengeni kívánnak,

május 30-ig jelentkezhetnek 
a Babits Mihály művelődési házban.

Szekszárdi Szent László Napok
JÚNIUS 27–29.

APRÓHIRDETÉS
ELADÓ! Szentgál-Szőlőhegyen 3 ha szántó
90 AK értékben, 3-4 ha szőlőtelepítésre al-
kalmas terület,  2-3 ha  termő szőlőterület. 
Érdeklődni: 30/650-8592, 20/207-4912

Segíts, hogy
segíthessünk

Játék- és gyermekruha-gyűjtési
akciót kezdeményez a szekszár-
di Next Klub, a Tolna megyei
gyermekvédelmi igazgatóság 6-
os számú gyermekotthona szá-
mára. 
• Jelenleg 15 kis lakója van az

otthonnak, 0 és 7 év közöttiek.
Szüleik otthonba adták őket, de
nem mondtak le róluk, így attól
az esélytől is megfosztották
őket, hogy valaha is szerető
családba kerüljenek. 

• A „Segíts, hogy segíthessünk”
programban régi, már nem
használt játékokat és gyermek-
ruhákat gyűjtünk. 

A gyűjtés időpontja: 
június 17. (kedd) 16 órától
Helyszín: Szekszárd Luther tér,

fehér Next-sátor
Megkérek mindenkit, aki ezt a
felhívást olvassa – továbbítsa.
Elérhetőség: 30/347-3265

A Szekszárdi Szent László Napok teljes programját
június 22-i számunkban olvashatják.

Lapozgatható könyvkiállítás
Június 5. és 22. között – a Goethe Intézet jóvoltából – a 2008. évi frankfurti
könyvvásár válogatott szépirodalmi és ifjúsági könyveinek lapozgatható kiál-
lítása tekinthető meg az Illyés Gyula Megyei Könyvtár portagalériáján és a
Gyermekkönyvtárban.

AZ IDEI ÉVBEN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜL A
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÁLTAL SZERVEZETT

NYÁRI NAPKÖZI 2008.
PROGRAMOK:

Június 24. Városnézés Dr.Töttős Gáborral 
Július 1. Könyvtárlátogatás és vetélkedő
Július 8. Egészségügyi bemutató mentősökkel
Július 15. TOLLE-üzemlátogatás
Július 22. Horgászat
Július 29. Közlekedési és bűnmegelőzési bemutató
Augusztus 5.  Medinai laktanyalátogatás
Augusztus 12.  Gemenci tanösvény
Augusztus 19.  Sportnap
Augusztus 26.  Tűzoltósági habparty

A programok minden alkalommal 9 órakor kezdődnek

Jelentkezni személyesen: Családsegítő Központ, Szekszárd,
Vörösmarty u. 5. • Telefonon: 74/511-481 Farkas Róbertnél vagy

Kertész Sándornál az aktuális program előtti héten keddig!

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

A RENDEZVÉNYEK INGYENESEK.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

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

UR OLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

Helye:
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
20/218-31-37 vagy 

70/524-43-34

Történelmi eseménynek lehettek
tanúi azon honfitársaink, akik
idén is részt vettek a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező Csíksom-
lyói Búcsún. Pünkösdkor több
százezer ember gyűlik össze Er-
dély csíki hegyei közt megbúvó
településén, hogy meglátogassa
a csíki Szűzanyát, és a zarándok-
szentmisén imádkozzon hozzá.

A székely nép e településhez kö-
tődő Babba (szép) Mária kultusza
már a kereszténység felvétele kö-
rüli időkre nyúlik vissza, s a „Nap-
ba öltözött asszony” tisztelete az-
óta is hatalmas zarándoklatokban
ölt testet. Miután 1567-ben János
Zsigmond fejedelem protestáns té-
rítő hadjárata a gyergyói-csíki ka-
tolikus vidéken sikertelen fordula-
tot vett, a Mária-tisztelet még erő-
teljesebbé vált a területen. Idén
több szekszárdi csoport – köztük a
Mérey utcai polgári kör – is elin-
dult e lelkeket felemelő, s eggyé
kovácsoló zarándokútra: lapunk-
nak a résztvevők közül Samai Zsu-
zsa, Bertáné Várszegi Mari és Ber-
ta Ferenc számolt be az Erdélyben

tapasztaltakról, s megannyi megle-
petésről.

Élményekből nem volt hiány, hi-
szen a 7 nap alatt Aradtól Székely-
udvarhelyig, a Gyilkos-tavon, a Bé-
kás-szoroson és a Bucsin-tetőn ke-
resztül egészen az ősi államhatá-

rig, Gyimesbükkig szinte minden-
hova eljutottak. Mivel mikrobusz-
szal vágtak neki az útnak, olyan
helyeket is láthattak, melyek turis-
tabuszokkal megközelíthetetle-
nek. Az infrastrukturális lemara-
dás okozta kettősség sok helyütt
érezhető: a kisebb falvakba bu-
szok nem járnak be, közvilágítás
egyáltalán nincs, a nagyvárosok vi-
szont igen fejlett, európai szintet
képviselnek. Ugyanez a helyzet az
útviszonyokkal is, de az is feltűnő,
hogy a forgalmasabb közutakon
már most kényelmesebben és
gyorsabban lehet közlekedni, mint
a legtöbb magyarországi sztrádán.

A szekszárdi csapat 6-án éjjel in-
dult, s többek között Déva vára, a
gyulafehérvári székesegyház, vala-
mint Segesvár és Székelyudvar-
hely megtekintése után 20 órára
érkezett meg a csíkszeredai szálló-
ba, ahol már vacsorával és nagy
szeretettel várták őket a helyiek. A
következő napon Tusnádfürdő felé
vették útjukat, s a Bucsin-tetőn,
1278 méter magasan jártak. Ez-
után a parajdi gyógy-sóbánya kö-
vetkezett, ahol a faluban – megle-

petésre – a szekszárdi Jantner csa-
lád látta vendégül a társaságot.
Amerre csak jártak, és magyar em-
lékhelyet láttak, mementóként
nemzeti színű szalagot tűztek ki –
Trianonra emlékezvén.

Csíksomlyón egyházi zenék

hallgatása közben a világ legkü-
lönbözőbb pontjairól érkezők ne-
veit hallották felsorolva, miközben
óriási élmény volt látniuk a több
tízezer, önként érkezett embert, s
a piknikszerűen letelepedett, de lé-
lekben a hely szent jellegét befo-

gadni kész megannyi időst és fia-
talt. Érdekesség, hogy a gyülekező
dombra egyedül a nyereg-színpa-
don misét celebráló püspököt hív-
ják meg, mindenki más önként ér-
kezik, ahogy fogalmaztak: „kor-
don-mentes övezetben”. A temp-
lom-kegyhelyre – ahol a szűzanya
szobra látható –, ugyanakkor igen
nehéz bejutni. A helyi virrasztók
itt egyébként másnap hajnalig vár-
ják a „Napfelkeltét”, hogy megpil-
lantsák „Babba Mária”, az Égi
Szűzanya jövetelét e „napba néző”
vallási szokással beteljesítve.

Idegenvezetőjük igen szép meg-
lepetést készített elő zarándoka-
inknak: a csíksomlyói látogatás
után mikrobuszuk a gyimesbükki
vasútállomás felé vette útját, ahol
május 11-én magyarok tömegei
várták már a Bp. Keleti-pályaud-
varról a Székelyföldre 64 év után
(!) először érkező királyi címeres
vonatot. A járattal több, mint 550
zarándok érkezett, köztük renge-
teg szekszárdi is, hogy megtekint-
sék az ősi magyar államhatáron ál-
ló, erre az alkalomra felújított vas-
úti indóházat, amely a Rákóczi vár

romjai alatt ismét magyar tulaj-
donban várja az idelátogatókat.

A találkozás megható volt, s a
Szekszárd-táblák azonnal összeve-
gyültek a Gyimesek alatt. Szek-
szárdról többek között Szabolcska
István, Posta Péter, Kutny Gáborné

érkeztek az ünnepi vonattal, akiket
szintén meglepetésként ért a már
ott várakozó Samai és Berta család
felfedezése a „zászlóerdőben”.  A
helyiek népviseletben, könnyezve
fogadták a háború után „letiltott”
vonatot, és több száz magyarorszá-
gi utasát. A román hatóságok ré-
széről a zarándokokat semmilyen
akadályoztatás nem érte.

Élmény volt még a Szent Anna-tó
melletti hegyi pásztorokkal talál-
kozniuk, ahol természetesen elő-
került a szekszárdi bor is. A viszon-
zás sem maradt el: helyi sörrel,
kecskesajttal, és juhtúróval „fűsze-
rezve”. Eljutottak Korondra és Ta-
mási Áron szülőfalujába, Farkas-
lakára is, az utolsó éjszakát pedig
Kalotaszentkirályon töltötték, ahol
borjúpörkölttel és házi pálinkával
fogadták a fáradt utazókat.

A zarándokok jövőre is szeretné-
nek visszatérni, mivel útjuk során
végig úgy érezték: a székely embe-
rek nálunk szerencsétlenebb törté-
nelmi helyzetben is sokkal jobban
megtartották nemzeti identitásu-
kat.

Gyimóthy Levente 

Szekszárdiak is ünnepeltek Gyimesbükkön

Hatalmas tömeg várta a vonatot a gyimesbükki indóháznál

A szekszárdiak egy csoportja Farkaslakán, Csoóri Sándorral

Fotó: Kiss Albert
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EGYPERCES KRIMI

Harminc méter gyaloglás az életünkért
Az egyik kereskedelmi televízióban a minap a következő nézői hozzászólást

olvastam: „A gyalogost akkor sem szabad elgázolni, még ha az néha szabályta-
lankodik is.” Senki nem gondolta, hogy a szabálytalankodót elgázolhatják a gép-
járművek. Bolvári János őrnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályvezetője azonban leszögezte, hogy a forgalom felgyorsulásá-
val párhuzamosan a gyalogosok felelőssége is megnő, amit igen fontos szem
előtt tartani. Hozzátette, hogy városunk rég túlnőtte a jelenlegi járműforgalmat,
tehát egyre figyelmesebbeknek kell lennünk.

Bolvári őrnagy elmondta, hogy városunkban idén egyetlen gyalogost ütöttek
el zebrán, mégpedig az egyik Garay téri átkelőn. A balesetkor esett az eső, így a
látási viszonyok romlottak. Az őrnagy hozzátette, hogy eső hatására a járművek
ablakai könnyebben bepárásodnak, ezzel rontják a látási viszonyokat, ahogyan
a gyalogosokét a felhúzott esernyők. Arra is felhívta a járókelők figyelmét, hogy
átkeléskor – ha van zebra, ha nincs – az út mentén parkoló gépkocsik (például a
Mészáros Lázár utcában) és a különböző látást korlátozó objektumok mögött el-
haladva ismét meg kell állni, s alaposan szétnézni, s csak ezután lehet folytatni
az átkelést.

Az osztályvezető felsorolta a városközpont kritikus átkelési helyeit: az OTP
sarka, az ÁNTSZ-székház, a kórházi buszmegálló, és a Széchenyi utca. Közölte,
hogy az utóbbi központtól a Várközig tartó szakaszát gyakorlatilag teljes egészé-
ben gyalogos átkelőhellyé lehetne nyilvánítani, mert ott az emberek úgy jönnek,
mennek, mintha sétáló utcában grasszálnának. Nagyon sokan restek megtenni
– testi épségük, sőt életük megóvása érdekében – 30–50 métert a zebráig.

Bolvári János megjegyezte azt is, hogy a rendőrség a szabálytalanul átkelőket
elsősorban figyelmezteti. Akad, aki ilyenkor azt kérdi: „nincs más dolguk?”. Én
erre azt mondom, bárcsak ne lenne!  – hm –


