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– Az a probléma,
hogy az autóveze-
tők semmibe veszik
a kerékpárosokat,
tízből egy sofőr biz-
tos ilyen – mondja
rögtön Schneider
Konrád, a Szekszár-
di Szabadidős Ke-
rékpáros Egyesület
(SZSZKE) ügyveze-
tője, amikor a ke-
rékpáros közleke-
désről kérdezem. Fia, Schneider
Gábor, az SZSZKE edzője úgy pró-
bálja elkerülni ezt a nehézséget,
hogy kevésbé forgalmas utakra ve-
zeti tanítványait: Decs, Várdomb,
Alsónána, Palatinca, Szálka felé,
vagy Siófok irányába, Hőgyész kör-
nyékén, vagy a Palánki úton Tolnán
át Domboriba. Szerencsére az utób-
bi időben kerékpárversenyzők nem
szenvedtek balesetet, de korábban
vele is előfordult, hogy egy kereszte-
ződésben nem kapott elsőbbséget
egy autótól. Könnyebb sérülésekkel
megúszta, viszont a kerékpárban je-
lentős kár keletkezett. Felidéz azon-
ban néhány korábbi, edzéseken,
versenyen történt balesetet, ame-
lyek közül több tragédiával végző-
dött egy-egy gyermek számára. Egy
kislány halála vezetett el odáig,
hogy megépüljön Szekszárdon egy
szakasz kerékpárút, de még így is
csapnivaló a helyzet ezen a téren vá-
rosunkban. Néhány éve útvonalter-

vet kértek az egyesület-
től, mivel az akkori kor-
mány kétmilliárd forin-
tot ígért kerékpárutak
építésére. A terv elké-
szült, út viszont egy mé-
ter sem épült, pedig
nagy szükség lenne rá.
Tolna megye nagyhata-
lom a kerékpársport-
ban, aminek Szekszárd
az egyik nemzetközileg
is jól ismert fellegvára.

Egyedül nálunk rendeznek az or-
szágban 35 éve kihagyás nélkül
nemzetközi országúti kerékpárver-
senyt, a Gemenc Kupát. A budapes-
ti Millenáris, a kerékpársport köz-
pontja mellett csak Tamásiban van
kerékpárpálya, igaz, nagyon rossz
állapotú, manapság használhatat-
lan.

Schneider Gábor azt tapasztalja,
hogy az autósok gyakran leszorítják
az útról a kerékpárosokat, ezért azt
javasolja, hogy biciklivel az út szélé-
től 1 méterre közlekedjünk, ahogy a
KRESZ is megengedi, mivel így az
autós nem próbál meg a sávban ma-
radva előzni, hanem nagyobb ívben,
a másik sávba áttérve kerül ki, vagy
ha szükséges, a kerékpáros az úton
maradva tud lehúzódni, nem kell a
padkára, vagy az árokba mennie.
Néha, vészhelyzetekben persze
nincs más lehetőség, például, ha
szemből egy előző autó közeledik.
Védőfelszerelések közül a sisak

mindenképpen szükséges.
Elengedhetetlen a lámpa, a
hátsó vörös fényű feltű-
nőbb, ha villog. A kesztyű
is ajánlatos, nem csak
azért, mert esésnél véd a te-
nyér felhorzsolódásától, de
hosszú utakon a kormány
is feltöri a kezet. Térd- és
könyökvédőt csak azoknak javasol,
akik mutatványokat végeznek, pl.
ugratnak a kerékpárral, mivel ezek
zavarnak a tekerésben. A gyerekek

általában hatéves ko-
rukra megtanulnak
kétkerekűvel kerékpá-
rozni, de az egyesület-
ben még a tizenkét
évesek is csak szülői
kísérettel tekernek.
Ők így, edző nélkül is
fejlődnek, ha bizo-
nyos mennyiségű
munkát elvégeznek.

Schneider Gábor
kerékpáros boltjuk
forgalma alapján úgy
látja, hogy egyre töb-
ben szeretnének ke-
rékpározni azok közül
is, akik eddig csak au-
tóval közlekedtek. Re-

méli, hogy ők ezután jobban
odafigyelnek majd a kerék-
párosokra akkor, amikor ko-
csiban ülnek. Talán ez old-
hatja meg a problémát.

Bótáné Kiss Gabriella
rendőr alezredes, a Tolna
megyei Baleset-megelőzési
Bizottság titkára előrebo-
csátja a legfontosabbat: a
KRESZ mindenkire vonatko-
zik, aki a forgalomban részt
vesz, arra is, aki nem tanul-
ta, nem kellett vizsgáznia be-
lőle, tehát a gyalogosokra és
a kerékpárosokra egyaránt.
Ma már az általános iskola
első osztályától a tizedikig
tartalmazza a tanrend a köz-
lekedési ismeretek oktatását,
nem külön tantárgyként, ha-

nem különböző
tanórák: ma-
gyar, rajz, kör-
nyezetismeret,
t e s t n e v e l é s ,
technika, föld-
rajz, biológia, fi-
zika, életvitel és
gyakorlati isme-
retek, történe-
lem, osztályfő-
nöki tananyagá-
ba beépítve. Elő-

ször a gyalogos és a tömegközleke-
déssel ismerkednek, majd a kerék-
páros, segédmotorkerékpáros és a
többi gépjárművel történő közleke-
désre vonatkozó szabályokat is
megtanulják. Tolna megye öt rend-
őrkapitánysága és a főkapitányság
pedig rendszeresen KRESZ-ismereti
és ügyességi versenyeket szervez
felmenő rendszerben, amelynek vé-
gén az országos döntő áll. Az idő-
sebb korosztályból pedig bárki be-
iratkozhat KRESZ-tanfolyamra, vagy
megvásárolhatja a könyvesboltban a
KRESZ-tankönyveket, külön könyv
ismerteti az egynyomonhaladó jár-
művekre vonatkozó szabályokat.

Kerékpárt bárki vezethet. Szülői
felügyelettel egy ötéves is kerékpá-
rozhat a kerékpáros sávon, lakott te-
rületen kívül viszont nem. 

KERÉKPÁRRAL AZ UTAKON

Legyünk partnerek a közlekedésben!

Folytatás az 5. oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

ANYAJEGYSZŰRÉS SZEKSZÁRDON
Az Országos Melanoma Nap május 5-i rendezvényeihez kapcsolódva a szek-
szárdi Bőr- és Nemibeteg Gondozóban 2007. május 25-én, pénteken
ANYAJEGYSZŰRÉST TARTANAK.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 31-én  
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. Számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 31-én 
(csütörtökön) 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 és 
negyedik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület
Minden hónap 
első csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

Minden hónap 
második keddje 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

Minden hónap 
második hétfője 17–18 óráig
Wunderland Kindergarten
Szekszárd, Wesselényi u. 19.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Május 7. és 
május 21. (hétfő)  17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Minden második 
hétfőn 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda Könyvtár
épület

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

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

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Minden második 
szerdán 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJATisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügyek intézése – a
rendkívül megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel,
átmenetileg – 2007. május 14-től (hétfő) elsősorban elő-
zetes időpont-egyeztetés után történik. 

A hosszú várakozás elkerülése érdekében kérjük, az
alábbi telefonszámokon szíveskedjenek időpontot kér-
ni:  • lakcím ügyek: 504-192 és 504-193,

• útlevél: 504-187,
• személyazonosító igazolvány: 504-194,

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

FELHÍVÁS 
parlagfű elleni védekezésre

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a parlagfű elleni védekezés elsősor-
ban a földtulajdonosok, használók, termelők kötelezettsége. Ők köte-
lesek a növényvédelemről szóló jelenleg hatályos 2000. évi XXXV. törvény
5.§ (3) bekezdése értelmében június 30. napjáig az ingatlanukon a par-
lagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a ve-
getációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a növényvédelmi hatóság köz-
érdekű védekezést rendel el!
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a föld használója, tulajdo-
nosa köteles megtéríteni. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal,
amely húszezer és kétmillió forint közötti összegben az eljárási költségen
felül kerül kiszabásra. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjá-
ra behajthatóak.
A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok ha-
táskörébe utalta, akik ezen feladatukat a növényvédelmi hatóságokkal, az
önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel, illetve a lakossággal
együttműködve végzik.
A közérdekű védekezést elrendelő határozatok a polgármesteri hivatal hir-
detőtábláján való kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettség a parlagfü-
vön kívül más allergén gyomnövényre, egyéb károsítóra is kiterjed, ha azok
a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvé-
delmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyezte-
tik, valamint figyelembe kell venni az integrált növényvédelem alapelveit,
továbbá a környezet és a természet védelmét.
Kérem az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket, mindany-
nyiunk érdekében önként teljesítsék.

Dr. Kilián Orsolya 
jegyző

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI
ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉS A TOLNA MEGYEI

VÖRÖSKERESZT TERÜLETI ALAPSZERVEZETE
értesíti tagjait, hogy 2007. május 25-én 9 órakor kirándulást szervez Buda-
pestre. Program: délelőtt 9 órától érdekes előadás teljesen új, az egészséges
életmóddal kapcsolatos termékekről. Kedvező vásárlási és rendelési bemuta-
tó. Utána egy finom ingyenes ebéd mindenki számára. Ebéd után a Nemzeti,
majd a Művészetek Palotája idegen vezetővel (300 Ft belépővel). Indulás:
2007. május 25. 6 óra, a Gemenc-parkolóból. 
Jelentkezni lehet: hétfőn 2–12-ig, csütörtökön 8–10-ig Hunyadi u. 4. szám
alatt, pénteken 8–12-ig a Vöröskeresztnél.

A TOLNA MEGYEI FELNŐTT DIABETESESEK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK

következő összejövetele 2007. május 29-én 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében. Az előadás címe: Mindent tudunk már a cukor-
betegségről? Előadó: Visontainé Balla Ágnes. Minden érdeklődőt szeretettel
vár a vezetőség!

LAKOSSÁGI VESZÉLYESHUL-
LADÉKGYŰJTÉS SZEKSZÁRDON

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal veszélyes hul-
ladékgyűjtési akciót szervez, melynek során az összegyűlt veszélyes – a
kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető – hulladékaikat ingyenesen
leadhatják (az átadás ténye nyomtatványon rögzítésre kerül, melyet az áta-
dónak alá kell írnia).
Az akcióban csak a lakosság vehet részt, gazdálkodó szervezetek veszélyes
hulladéka nem kerül átvételre, ezért az egy személytől átveendő nagy
mennyiségű veszélyes hulladék átvétele megtagadásra kerülhet.
Leadható anyagok:
Veszélyes hulladékok:

– savas ólom akkumulátorok
– elhasznált szárazelemek
– festék, lakk, ragasztó, hígító maradékok és 

ezekkel szennyezett göngyölegek
– növényvédő és rágcsáló irtó szerek és 

ezekkel szennyezett göngyölegek
– lejárt szavatosságú gyógyszerek
– fáradt olaj (ásványi, növényi)
– olajos hulladékok (rongy, papír, fűrészpor, flakon)
– feleslegessé vált vegyszerek, savak, lúgok

A gyűjtés időpontja: 2007. június 2. (szombat) 8–13 óráig.
Gyűjtési helyek: Csatári-torok (Csatári Üzletház parkoló)

Béla téri buszmegálló melletti terület
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Műszaki Iroda
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Öt napirendi pont szerepelt
Szekszárd Megyei Jogú Város kép-
viselő testületének május 14-i rend-
kívüli ülésén. Ezek közül három-
ban ugyan zárt ajtók mögött ta-
nácskoztak a felek, a döntés azon-
ban már publikus. A közgyűlés jó-
váhagyta a Tolnai Kommunális és
Építőipari Kft. üzletrészének meg-
vásárlását a hosszú egyeztetések
után véglegesített szerződésterve-
zet alapján. A tolnai képviselő-tes-
tület azonban néhány órával ké-

sőbb úgy döntött, nem járul hozzá,
hogy a 49 százalékos tulajdonos
Szekszárd gyakorolja a menedzs-
ment jogokat, vagyis a szakmai irá-
nyítás nem kerülhet a megyeszék-
hely kezébe. 

A szekszárdi közgyűlés tagjai
Horváth István polgármester elő-
terjesztéséből megtudhatták, hogy
a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulla-
dékgazdálkodási projektben a déli
területek kezelését elnyerő RE-
KOM Kht. hétfői taggyűlésén zárt

1. Szekszárdi Önkormányzat .../2007.
(...) rendelete a köztisztaság fenntartá-
sáról és a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos helyi közszolgáltatás-
ról, annak kötelező igénybevételéről
szóló 34/2003. (XII. 19) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet) I. forduló Elő-
terjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

2. Szekszárdi Önkormányzat .../2007.
(...) rendelete a közterületek használa-
táról szóló 9/1991. (VI. 27) KT. rende-
let módosításáról (tervezet) Előter-
jesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző 

3. Szekszárdi Önkormányzat .../2007.(...)
rendelete a 2007. évi költségvetésről
szóló 6/2007. (III. 1) szekszárdi öh.
módosításáról Előterjesztő: Horváth
István polgármester

4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
KESZ Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására Előterjesztő: Dr.
Göttlinger István irodavezető

5. Fadd Nagyközség Önkormányzatával
létrehozandó hulladékgazdálkodási
társulás társulási megállapodásának
jóváhagyása Előterjesztő: dr. Göttlinger
István irodavezető

6. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata gyermekjóléti-
gyermekvédelmi és gyámügyi igazga-
tási feladatait ellátó szervek 2006. évi
tevékenységéről Előterjesztő: Dr. Főfai
Klára irodavezető, Dr. Cserháti Bernadett
irodavezető, Papp Győző intézményveze-
tő

7. Hajléktalan Gondozási Központ műkö-
dési feltételeinek biztosítása Előter-
jesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

8. Hozzájárulás háziorvosi praxis működ-
tetési jogának átadás-átvételéhez Elő-
terjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

9. Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztés: dr. Főfai Klára irodavezető 

10. Dr. Kelemen József Idősek Otthona
Kadarka utcai részlegének átminősíté-
se Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodave-
zető 

11. Tolna Idősek Otthona férőhely bővíté-
se Előterjesztés: Dr. Főfai Klára irodave-
zető 

12. Részvétel a Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ közhasznú foglal-
koztatási programján Előterjesztő: dr.
Göttlinger István irodavezető

13. Javaslat az ISPA/KA projekt megvaló-
sításához szükséges hitelkeret meg-
hosszabbítására Előterjesztő: Orbán
Attila irodavezető 

14. Javaslat a 107/2007. (V. 14) szekszár-
di öh. kiegészítésére (RE-KOM Kht.)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármes-
ter

15. Állásfoglalás megyei intézmények ösz-
szevonásáról Előterjesztő: Horváth Ist-
ván polgármester

16. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormány-
zati Regionális Társulás Alapító Okira-
tának és Társulási Megállapodásának
jóváhagyására Előterjesztő: Dr. Haag
Éva alpolgármester

17. Pályázat benyújtása a Szekszárdi
Szent László Napi Vigadalom rendez-
vény támogatására Előterjesztő: Dr.
Göttlinger István irodavezető 

18. Pályázat benyújtása a Szekszárdi Szü-
reti Napok rendezvény támogatására
Előterjesztő: Horváth István polgármes-
ter

19. Tájékoztató a 2006. évi intézményi el-
lenőrzések tapasztalatairól Előterjesz-
tés: Horváth István polgármester

20.Előterjesztés a részben önállóan gaz-
dálkodó intézmények egyéb nem
szakmai feladatainak kiszervezéséről
Előterjesztő: Horváth István polgármes-
ter

21. Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatá-
si Hivatal törvényességi észrevétele
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

22.Szóbeli tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről (szó-
beli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth
István polgármester

23.Kérdések, interpellációk
ZÁRT ÜLÉS:
24. Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2006.

évi mérlegbeszámolója 
25.Szociális és gyermekjóléti ügyekben

benyújtott fellebbezések elbírálása 

Szekszárd önkormányzata lehe-
tőséget adott a lakosságnak, hogy
véleményt mondjon a 2004-es köz-
gyűlés döntése alapján kétsávosra
szűkült, viszont a szélső sávokban
jó néhány parkolóhellyel bővült
Széchenyi utca forgalmi rendjéről.
Bár a kérdés érezhetően minden
szekszárdit foglalkoztat, mégis
csak néhány tíz lakos jutatta el ész-
revételeit az önkormányzathoz
postai vagy elektronikus levélben,
illetve telefaxon.

– Legalább százas nagyságrend-
ben számítottunk reagálásokra –
mondta Kővári László, a forgalmi
rend ügyét tárgyaló gazdasági bi-
zottság elnöke. 

A hétfői ülésen döntenek a kér-
désben, ami május 24-én kerül a
közgyűlés elé. A véleményt nyilvá-
nító lakosok közül legtöbben azt
kifogásolták, hogy jelenleg nagyon
balesetveszélyes a Széchenyi utca,
sok a koccanás, és gondot jelente-
nek az átfutkosó gyalogosok, akik
a parkoló autókból szállnak ki. So-
kan szeretnék, hogy a jelzőlámpá-
kat megfelelően hangolják össze. A
többség a kórháztól a Mátyás király
utcáig terjedő útszakasz korábbi
forgalmi rendjének visszaállítása
mellett foglalt állást. Kővári László
elmondta, hogy amennyiben egy-
két év múlva elkészül a várost elke-
rülő autópálya, akkor a párhuza-
mos utakra lehetne terelni a forgal-
mat, és a Széchenyi utca sétálóut-
cává válhatna. Gondolkodnak to-
vábbá azon, hogy a Rákóczi utca
közlekedési rendjét is felülvizsgál-
ják.

Bolvári János, a szekszárdi rend-
őrkapitányság közlekedési osztály-
vezetője, akivel korábban már
egyeztetett a városvezetés, úgy lát-
ja, hogy a Széchenyi utca 2004-ben
életbe lépett forgalmi rendje azon
túl, hogy jelentősen lecsökkentette

az út áteresztő képességét, rossz
hatással van a közlekedésbizton-
ságra, bár, szerencsére, komolyabb
baleset még nem történt. A parkoló
autók összevissza állnak, kilógnak
a sávból, a járművekből kiszállók
nem mennek el a gyalogátkelőhe-
lyig, hanem átmennek az úton on-
nan, ahol leparkoltak. Sokszor a
két autó közül kilépő gyalogos fi-
gyelmetlensége okoz gondot. A
mentőknek, és a tűzoltóknak ne-
hézséget jelent, hogy amikor egy
riasztás helyszínére igyekeznek, a
járművek nem tudnak az út jobb
szélére lehúzódni. Problémás a ki-
be hajtás piac felé és felől, ez piaci
napokon fokozódik. 

A parkolási gondok legjobb meg-
oldásának Bolvári János azt tarta-
ná, ha a meg nem épült Top Center
helyén létrejöhetne egy több ezer
autó elhelyezésére alkalmas emele-
tes parkolóház, és onnan sűrű
buszjáratok szállítanák az embere-
ket a városba. K. E.

részvénytársasággá alakult. A hét
legnagyobb tulajdonos a zrt. egy
százalékos tulajdonrészét felaján-
lotta a projektben résztvevő önkor-
mányzatoknak, akik így szintén tu-
lajdonosokká váltak. A változás azt
eredményezi, hogy a részvénytár-
saságnak nem kell közbeszerzést
kiírnia, a minisztérium ezután kije-
lölheti a szemétszállítást végző cé-
geket.

Úgy tűnik, hamarosan pont ke-
rülhet a Pollack úti sporttelep rég-
óta húzódó ügyének végére is. Az
egykor az atléták és a súlyemelők
bázisaként funkcionáló létesít-
mény nagyobbik része ma lehan-
goló látványt nyújt: elhagyott, ki-
fosztott épületek, gazzal benőtt né-
hai futó- és labdarúgópálya. A
helyzet azonban hamarosan vál-
tozhat. A közgyűlés elfogadta
ugyanis a helyi építési szabályzat-

ról szóló 2004-es önkormányzati
rendelet módosítását, s így lehető-
vé válik többek között az adott te-
lek átminősítése is. Egy befektető a
területen a tervek szerint kereske-
delmi és szórakoztató központot
épít, továbbá egy jelentős, több
mint húszmilliós, csak sportcélra
fordítható összeget utal át az ön-
kormányzat számlájára. A pénz a
városi sporttelep területén terve-
zett fejlesztések (műanyag borítású
atlétikai- és műfüves labdarúgópá-
lya létesítése) során pályázati ön-
erőként szolgálhat.

A képviselő-testület kiegészítette
a város parkolási rendeletét is, s ez-
zel a módosítással fizetős parkolási
területté minősíti az övezetben ta-
lálható, ám eddig ingyen használt
utcarészeket, mint például a belvá-
rosban lebontott fűtőmű helyén ke-
letkezett területet.

Tolnai nem 
a szekszárdi ajánlatra

Rendkívüli közgyűlés – Módosították 
a megyeszékhely parkolási rendjét

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
2007. május 24-én (csütörtökön) 14 órakor

tartja következő ülését 

Parkoló vagy 2x2 sáv?



Április 26-án kerültek átadásra a
megyei közgyűlés elnöke, dr.
Puskás Imre által az idei évben
hagyományteremtő szándékkal
alapított „Az év Tolna megyei ci-
vil szervezete” és „Az év Tolna
megyei mecénása” pályázat díjai
a Vármegyeháza dísztermében.
Az eredetileg terve-
zett két elismerés
mellett hat különdí-
jat is átvehettek a
zsűri által jónak
minősített pályáza-
tok beküldői.

Bevezetőjében dr.
Puskás Imre elismer-
te; némi szorongás
élt benne a díjjal
kapcsolatosan, de ez
alaptalannak bizo-
nyult, hiszen számo-
san küldték be folya-
modványukat a két
kitüntető címre – így
a Tolna Megyei Ön-
kormányzat jövőre
újra kiírja a pályáza-
tot. Az elismerés elnyerése érdeké-
ben 47 pályamű érkezett be, ame-
lyet egy öttagú zsűri bírált el, Baky
Péter festőművész, a Művészetek
Háza vezetője elnökletével. A bírá-
ló kuratórium vezetője kiemelte,

hogy számos remek pályamű érke-
zett: ezek közül kiemeltek kettőt,
melyek a fődíjakat nyerték el, de
további különdíjak is kiosztásra ke-
rültek, köszönhetően annak, hogy
a közgyűlés elnöke az eredetileg
százezer forintban meghatározott
összeget a civil szervezetek díjazá-

sa tekintetében 300 ezerre emelte.
Az elismeréseket a már nevezettek
és dr. Bartos Georgina megyei fő-
jegyző adták át. A rendezvényen
Lozsányi Tamás zongoraművész
közreműködött virtuóz játékával.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesülete nyerte el „A
2006. év Tolna megyei civil szerve-
zete” címet (és vele 100 ezer forin-
tot). A díjat a szervezet elnöke, Ko-
vács Lászlóné (képünkön) vette át,
és rövid beszédében elfogódottan
közölte, hogy ez elismerés a me-

gyében élő összes
vakot és gyengén-
látót illeti. Az
egyesület Tolna
megyében közel
1500 fő vak em-
ber érdekvédel-
mét és érdekkép-
viseletét látja el.
Feladatuk a látás-
sérültek öszszefo-
gása, szociális tá-
mogatása, képzé-
sük és munkavég-
zésük megszerve-
zése.

Bazsonyi Arany
gyulaji születésű
festőművésznek
ítélte a zsűri „A

2006. év Tolna megyei mecénása”
címet és a vonatkozó összeget. A

79 éves művésznő közérdekű tény-
kedését elismerendő ez a díj a to-
vábbiakban a „Bazsonyi Arany me-
cénás díj”-ként kerül átadásra. A
festőnő 2002-ben életművét Tolna
megyének adományozta, amelyet a
megyei múzeum az ozorai várban
állított ki a nagyközönség számára.
A művésznő támogatásával egy
alapítvány jó tanulmányi ered-
ményt elért szociálisan hátrányos
helyzetben lévő gyulaji tanulókat
pártfogol.

Ötvenezer forintos különdíjat
ítélt oda a zsűri a Nagycsaládosok
Tolnai Egyesületének és a Tolna
Megyei Állat- és Természetvédő
Alapítványnak, méltányolva műkö-
désüket és erőfeszítéseiket. A négy
huszonötezer forintos különdíjat a
szekszárdi Négy Évszak Waldorf-
pedagógiai Alapítvány, a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége
Bonyhádi Szervezete, a Szekszárd–
Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör és a sárszentlőrinci Zsivora
György Népfőiskolai Alapítvány
nyerte el.

Minden díjazottnak gratulálunk!
Kosztolányi Péter
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Kilenc új állampolgár
„Nem gratulálnom kell magyar

állampolgárságukhoz, hanem kö-
szönetet mondani, amiért új, vagy
régi-új hazájukként Magyarorszá-
got, Szekszárdot választották” -
ezekkel a szavakkal köszöntötte
Horváth István, Szekszárd város
polgármestere az állampolgársági
esküt tett kilenc honfitársunkat.

A Művészetek Házában rende-
zett bensőséges ünnepségen hat
román állampolgár, valamint egy-
egy a néhai Jugoszlávia, Csehszlo-
vákia és NDK területén született,
immár évek óta szekszárdi lakos
vehette át a Magyar Köztársaság el-

nöke, Sólyom László által aláírt ho-
nosítási, illetve visszahonosítási
okiratát. Visszahonosítási, hiszen
például Vaszi Albert - aki feleségé-
vel együtt tett esküt - 1944-ben a
még Magyarországhoz tartozó
Szentegyházán (Szentegyházasfa-
lu) született. A május 10-i esemé-
nyen rajtuk kívül - mintegy másfél
év várakozást követően - Nagyné
Tóth Mária és fia, Horga Ádám, va-
lamint Benő Roswitha Helene, Ger-
gely Etelka Enikő, Rostásiné Kürti
Melinda, Máté Pál és Selar Norbert
lett immár hivatalosan is magyar
állampolgár.

JÖVŐRE ISMÉT DÍJAZNI FOGJÁK A NONPROFITOKAT

Elismerésre méltó és elismert civil szervezetek

Felhívás  bölcsődei beíratásra
A Városi Bölcsődében 2007. május 29–30-án (kedd–szerda) 9–10 óra között
bölcsődei beíratást tartunk.
Várjuk azon szülők jelentkezését, akik gyermeküket 2007. szeptember 1-je és
2008. május 31-e között szeretnék bölcsődébe beszoktatni.
Bölcsődei felvételhez szükséges:

• gyermekorvos  igazolása
• szülő személyi igazolványa
• jelentkezési lap kitöltése (helyszínen) 

Bölcsődébe felvehető az a gyermek, akinek szülei (nevelői, gondozói) mun-
kavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásáról nem
tudnak gondoskodni.
Felvételi korhatár: 20 hetes kortól 3 éves korig.
A beíratást BÖLCSŐDEI NYÍLT NAP  keretében tartjuk, a szülők és kisgyer-
mekek látogatást tehetnek a csoportokban, a szülők részére tájékoztatót
tartunk. 
A NYÍLT NAPON javasoljuk a korábban beadott felvételi kérelem megerősí-
tését, melynek hiányában az előzetes jelentkezést nem tudjuk figyelembe
venni.
Címünk: VÁROSI BÖLCSŐDE, Szekszárd, Perczel Mór u. 4. Telefon: 74/512-062

Óbecseiek ismerkedtek Szekszárd
hulladékgazdálkodásával

Szabó Endre vezetésével négyta-
gú óbecsei küldöttség látogatott
szerdán Szekszárdra. Vajdasági
testvérvárosunk községi képviselő
testületének elnöke mellett a ta-
nács két tagja, Sándor Pál és Goran
Sadžakov, valamint a protokoll-fe-
lelős, Ferenc Edvin ezúttal elsősor-
ban a tolnai megyeszékhely hulla-
dékgazdálkodási rendszerével is-
merkedett. A vendégeket Horváth
István polgármester köszöntötte,
aki az óbecseiek környezettanul-
mányi terveinek megismerését kö-
vetően kijelentette: a két közel azo-

nos adottságú település hasonló
gondokkal küzd, ezek megoldásá-
ban segíthet a gyakoribb párbe-
széd, a tapasztalat és szaktudás
cseréje.

A téma óbecsei felelőse, Goran
Sadžakov és kollégái ezt követően
szakmai kérdésekben egyeztetet-
tek Tölgyesi Balázzsal, az Alisca
Terra Regionális Hulladékgazdál-
kodási Kft. ügyvezető igazgatójá-
val, és Lovász Rolanddal, a hivatal
környezetvédelmi referensével,
majd ellátogattak a szolgáltató Ep-
reskerti úti központjába is.
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12 éves kor alattiaknak nem ajánlott,
hogy felügyelet nélkül biciklizzenek köz-
úton. Főúton pedig mindenkinek tilos ke-
rékpárral közlekednie, Szekszárd környé-
kén ez a 6-os, és az 56-os útra vonatkozik,
Várdomb felé mégis sokan mennek a fő-
úton kerékpárral, mert másként csak Decs
irányába egy hosszú kerülőúttal tudnának
oda eljutni. Ők minimum rendőri figyel-
meztetésre számíthatnak a balesetveszély
miatt. A kerékpáros balesetek száma az
utóbbi években stagnál. A szerencsétlen-
ségek egyharmadában a kerékpáros az
okozó, és 80%-ában csak ő sérül meg, mi-
vel védtelen egy gépjárművel szemben.
Előfordul azonban, hogy a járművezető is
sérül, például, ha az ijedtség miatt elvesz-
ti az uralmát a jármű felett, és mondjuk,
fának ütközik. 

A rendőrség minden személyi sérüléses
balesetben köteles intézkedni. A cserben-
hagyó gázolókat alapos adatgyűjtéssel, a
tanúk vallomásai, a helyszínen maradó
nyomok alapján általában megtalálja a
rendőrség. Ők akár szabadságvesztésre is
számíthatnak. A baleseteket a
kerékpáros részéről elsősorban
a kivilágítatlanság, illetve a látni
és látszani elv figyelmen kívül
hagyása okozza. A fényvisszave-
rő mellény használata egy kor-
mányrendelet alapján 2008. ja-
nuár elsejétől lesz kötelező a ke-
rékpárosok, sőt a gyalogosok ré-
szére is. A második gyakori
probléma a szabálytalanságok-
ból adódik, mivel a kerékpáros
nem ismeri a KRESZ-t, szabály-
talanul kanyarodik be, vagy hirtelen, kar-
jelzés nélkül változtat irányt, és az autós,
főként egy nagyobb tömegű jármű, busz,
teherautó már nem tud megállni. A har-
madik sűrűn előforduló balesetet kiváltó
ok az ittas kerékpározás, a „szőlőjárat”.
Sokan ugyanis autó helyett kerékpárral
mennek a szőlőbe, vagy a kocsmába, hogy
az ittas vezetést elkerüljék. Ez nem jó gon-
dolat, mivel a kerékpáros is járművezető,
ha ittas, akkor ugyanúgy ittas járműveze-
tésért felel. Ha a kerékpárját tolja, akkor
gyalogosnak minősül.

Bótáné Kiss Gabriella fontosnak tartja,
hogy az út mindenkié, vagyis mivel a ke-
rékpár közlekedési eszköz, az úton és
nem a járdán kell haladni vele. Ritkán, de
előfordul, hogy a kerékpáros üt el egy gya-
logost. A kerékpárosok mindig haragsza-
nak az autósokra, a gyalogosok pedig a ke-
rékpárosokra, és viszont. A Béri Balogh
Ádám utcában egyértelműen jelzett, hogy
a sáv melyik részén kell a kerékpárosnak,
melyiken a gyalogosnak haladnia, mégis
mindkettő összevissza megy, így a kerék-
párosok a gyalogosok között szlalomoz-
nak. Közúton a kerékpárosnak érdemes az
út szélétől 1 m-re haladnia, mivel az autós
így jobban észreveszi. 

További jó tanácsként javasolható,
hogyha megállnak lakott területen belül,
akkor ne legyenek takarásban, például: ha
egy nagyobb teherautó mögé áll a kerék-
páros, akkor nem fogják látni, nem észle-

lik. A kerékpáron nincs index, ezért fon-
tos, hogy jól látható karjelzéssel mutassa,
ha irányt kíván változtatni. A kerékpáron a
karjelzés a legfontosabb információ arról,
hogy ő merre szeretne haladni. Ne hirte-
len jelezzen, mert a nagyobb tömegű jár-
művek nem tudnak megállni, időben rea-
gálni. Ugyanúgy, mint a gyalogosnak körül
kell tekintenie, hátra néznie mielőtt beka-
nyarodna, mint az autósnak. Ha nem tud-
juk elkerülni a balesetet, akkor az a cél,
hogy minél kevésbé sérüljünk, tehát a si-
sak, egyelőre még nem kötelező, de min-
denképpen ajánlott. A térdvédő, könyök-
védő és a tenyeret védő, nem zárt kesztyű
is javasolt. Minden esésnél a fej a legsérü-
lékenyebb, ezért a sisakra nagy szükség
van. A kerékpáros a legvédtelenebb, ezért
figyelnie kell, hogy önmagát védje.

Reitzi József taxisofőr nem tagadja,
hogy ellentét van az autósok és a kerékpá-
rosok között. A személyautó szeretné a
legkisebb kitérővel kikerülni a lassan hala-
dó járművet. Főként a teherautóknak, szé-
lesebb járműveknek jelent gondot a meg-
felelő oldaltávolság megtartása. Legjobb
megoldásnak azt találja, ha a kétkerekűvel

közlekedők a számukra
épített úton haladhatná-
nak. Ha megteremtenék
ennek feltételeit, nem
lenne probléma. Addig
is sokat segít a látható-
sági mellény, jó dolog,
hogy kötelező lesz,
ugyanis távolról látható
és figyelemfelkeltő. Fon-
tos, hogy érvényesüljön
a látni és látszani elv,
ugyanis így időben fel

tud készülni a várható szituációra, még
akkor is, ha cikázó, libelléző a kerékpáros
mozgása, mert akkor úgy kalkulál, hogy át
kell térnie a másik sávba. 

Ha a szembejövő forgalom ezt megaka-
dályozza, akkor elveszi a lábát a gázról,
lassít, és így nem lesz szükség hirtelen fé-
kezésre. Azt javasolja a kerékpárosoknak,
hogy fegyelmezettebben közlekedjenek,
jó vonalvezetéssel, egyenletes tempóban
haladjanak, ne kényszerítsék hirtelen fé-
kezésre a gépjárművezetőket, főként a te-
herautók számára jelent ez nehézséget.
Ha nagyon az út szélén mennek, az ve-
szélyt jelent, mert nehezebben észrevehe-
tők, főleg egy teherautóból. Legyenek
partnerek a közlekedésben, és mindenki
vigyázzon a másikra!

* * * * *
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala, Műszaki Iroda részéről
Leposa Gyula tájékoztatott arról, hogy
számíthatunk-e újabb kerékpárutak építé-
sére. Városunkban jelenleg egy kerékpár-
úton közlekedhetünk, de egy megnyert
pályázatnak köszönhetően még az idén
megépül egy újabb kerékpárút a Tescótól a
város keleti oldalán a Kövendi Sándor utca
felé az állomásig. A közgyűlés már elfo-
gadta a tervet ennek folytatására az 56-os
út irányába, és továbbépítésére a főút mel-
lett. Ez az elképzelés pályázat előtt áll.
Távlati terv egy kerékpárút építése a Kese-
lyűsi út vonalán. Kovács Etelka

Tisztelt
Városlakó!
Ezúton szeretnénk Öntõl megkérdezni az alábbiakat.
Kérjük, amennyiben érdekli a téma, válaszoljon név
nélkül az alábbi kérdésekre.

Ismeri-e a Tájsebészet jelentését? igen nem
Kér-e tájékoztatást róla? igen nem
Mi a véleménye a város és környéke tisztaságáról?
.........................................................................................
.........................................................................................
Ön szerint, kinek kellene tenni az illegális hulladékler-
akók megszüntetése ügyében?

.........................................................................................

.........................................................................................
Jó-e, hogy a környéket rendszeresen megtisztítjuk?
.........................................................................................
.........................................................................................
Honnan kerül ki Ön szerint újra szemét a természetbe?
.........................................................................................
.........................................................................................
Mit lehetne tenni ellene?
.........................................................................................
.........................................................................................
Mi a javaslata?
.........................................................................................
.........................................................................................
Hogyan lehetne megõrizni a megtisztított terület tisz-
taságát?
.........................................................................................
.........................................................................................
Ön szerint okoz-e problémát a környezetbe kitett
szemét?
Ha igen, milyen jellegût?
.........................................................................................
.........................................................................................
Részt venne-e aktívan terepfelmérésen, 
vagy gyûjtésen? igen nem
Részt venne-e egy lakossági tájékoztató 
fórumon, ahol kérdéseire 
válaszolnak az illetékesek? igen nem
Írja le a hulladékokkal kapcsolatos kérdéseit a
következõ sorokban!

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
A kitöltött kérdõívet kérjük, küldje el postán a Szekszár-

di Vasárnap címére – Szekszárdi Vasárnap Polgár-
mesteri Hivatal Béla tér 8., vagy adja le személyesen
a Polgármesteri Hivatal portáján a Szekszárdi Vasár-
napnak címezve. 

Kérjük, hogy a borítékra írja rá a Tájsebészet jeligét.

Együttmûködését a Comenius Általános Iskola és a
Zöldtárs Alapítvány nevében köszönjük.

Legyünk partnerek a közlekedésben!
Folytatás az 1. oldalról.



2007. MÁJUS 20.6666 H É T R Ő L  H É T R E

A jeles évfordulót az intézmény
rangos ünnepségekkel, tudomá-
nyos konferenciákkal és méltó ki-
adványokkal teszi emlékezetessé,
mondta a hét elején tartott sajtótá-
jékoztatóján Fusz György, a főisko-
la főigazgatója. Az ünnepségsoro-
zat a gyakorlóiskola programjaival
kezdődött most csütörtökön, ami
szombat délután a Babits Mihály
művelődési házban rendezett gála-
műsorral zárult, illetve az azt köve-
tő osztálytalálkozókkal. E rendez-
vénysorozat külön érdekessége,
hogy az iskola nem zárt körben ün-
nepelt, hanem több programját – a
megnyitót, két alkalommal a tánc-
és énekkavalkádot – kivitte a város
szívébe, a Garay térre. De harminc-

órás úszással is
e m l é k e z t e k ,
megrendezték a
f o c i v á n -
dorkupát, sőt ta-
nár–diák mecs-
cset is tartottak,
a remek rajzokat díjakkal jutalmaz-
ták, elismerésfalat avattak, s az
osztálytalálkozók mellett a régi és
a mai diákok is összejöttek.

A további programokat ismertet-
ve Fusz György emlékeztette a saj-
tó képviselőit a könyvtárban – Pe-
dagógusképző Intézet oktatóinak
szellemi alkotásaiból válogatott –
már megnyílt kiállításra, amit júni-
us 5-től az Irodalomtudományi és
Nyelvészeti Intézet oktatóinak al-

kotásai követnek. Országos
jelentőségűnek ígérkezik a
június 1-jén és 2-án tartan-
dó nemzetközi neveléstör-
téneti konferencia Pedagó-
gusképzés a 19–20. század-
ban címmel – a Pedagógiai
Intézet szervezésében. Erre
az ország minden egyete-
méről érkeznek előadók és
neves személyek például a
Magyar Tudományos Aka-
démiáról. Dr. Horváth Béla,
az Irodalomtörténeti és
Nyelvészeti Intézet igazga-
tója a főszervezője annak a
– június 7–8–9. – konferen-
ciának, ami Illyés Gyula és

József Attila kapcsolatát taglalja
„Poetikai töréspontok” címmel. E
nívós programot június 30-án a III.
kollégiumi találkozó követi, amire
a karon végzett hallgatókat várják.
A november elejéig, az Illyés-napo-
kig tartó rendezvénysorozat továb-
bi programjairól később tájékoztat-
juk olvasóinkat. Viszont kiemeljük
az intézmény három, a közeli jövő-
ben megjelenő kiadványát (a kon-
ferenciáknak külön kiadványokat

szerkesztenek), amelyek az évfor-
duló jegyében látnak napvilágot. A
Jubileumi könyv a kar történetét
idézi föl, a másik reprezentatív kö-
tet az eddigi tudományos munkák-
ból összeállított válogatást tartal-
mazza, a harmadik pedig a képes
művészeti kiadvány lesz. 

Fusz György hangsúlyozta, hogy
a 30. évforduló rangos rendezvé-
nyei nem csak a kart, hanem váro-
sunkat és a megyét is reprezentál-
ják. Mint fogalmazott a főigazgató,
reméli, hogy ez a rendezvénysoro-
zat is ráébreszti a várost és a me-
gyét az intézményre, egyben arra,
hogy a felsőoktatás számukra is
milyen fontos.

Lapunk kérdésére, hogy a prog-
ramsorozatra és a színes kiadvá-
nyokra honnan teremtették elő a
pénzt, Fusz főigazgató közölte, az
egyetem kiemelt rektori keretéből
pályázatukkal három millió forin-
tot nyertek, s ugyancsak ennyivel
járult hozzá a helyi tudományos bi-
zottság. Hozzátette, bízik benne,
hogy a hiányzó összeget városi és
megyebeli támogatók biztosítják.

V.H.M.

Harmincéves a főiskola és a gyakorlóiskola
Az egész város izgalommal várta harminc évvel ez-
előtt, hogy elinduljon az oktatás a megye első felső-
oktatási intézményében, a főiskolán – mai nevén –, a
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskola Ka-
rán. Három évtizeddel ezelőtt a Rákóczi utcai épület-
ben a főiskola mellett a gyakorlóiskola is helyet ka-
pott. Később, a város segítségével felépült – az azóta
korszerűsödött és bővült – „gyakorló”, ahol nyolc-
száznál több kisdiák tanul. A főiskola hallgatói lét-
száma jelenleg meghaladja a 2300-at.

szolgálat; Kiss Istvánné segédápo-
ló, szocioterápiás és rehabilitációs
osztály, Palánk; Lenti Jánosné osz-
tályvezető ápoló, pszichiátriai osz-
tály. – Ápolási Egyesület Tolna me-
gyei szervezetének elismerő okle-
velét kapta: Szabóné Dudás Gizel-
la ápoló, osztályos laborasszisz-
tens. – Pro Sanitate kitüntetést vett
át előző nap Budapesten:
Hollendus Józsefné nyugdíjba vo-
nulása alkalmából, főnővér-
helyettes, pszichiátriai osztály. –
Díszoklevelet kapott: Jákob Éva
ápoló, Pincehely. 

A kitüntetetteknek szívből gratu-
lálunk, jó egészséget kívánunk.

Az Ápolók Nemzetközi Napja
Szekszárdon a hivatalos program
után a Növény Zrt. meghívására,
dr. Csibor István igazgatónak kö-
szönhetően – aki már három esz-
tendeje szponzorálja az egészség-
ügyi szakembereket – egy cégbe-
mutatóval, valamint borkóstolással
egybekötött kellemes esttel zárult.

Sas Erzsébet

A Szekszárdi Vármegyeháza
dísztermében rendezte meg a
Tolna Megyei Magyar Ápolási
Egyesület a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János Kórháza
és a Betegápolási Alapítvány
2007. május 11-én az „Ápolók
Nemzetközi Napját”, amely egy
egész napos konferencia kereté-
ben várta a szakmát és az érdek-
lődőket. Az konferencia résztve-
vőit, a Dr. Kelemen Endre Egész-
ségügyi Szakközépiskola tanulói
igényes ünnepi műsorral köszön-
tötték. 

A kórház főigazgatója, valamint
a főorvosi kar nevében, dr. Sík Er-
zsébet, a radiológia osztályvezető
főorvosa köszöntötte az „ünnepel-
teket”, szívhez szóló, az ápolói hi-
vatást méltató beszédében. 

Gliedné Tillmann Erzsébet ápo-
lási igazgató – többek között – a kö-
vetkező gondolatokkal nyitotta
meg a szakmai programot: Sok he-
lyütt a világon ezen a napon emlé-
keznek meg az ápolók és egészség-
ügyi dolgozók áldozatos munkájá-
ról. Talán nem tűnik túlzásnak,
amikor úgy fogalmazok, hogy a ta-
valyi nővérnap óta eltelt időszak-
ban rekordsebességgel száguldó,
igen mozgalmas és mélyreható vál-
tozásokkal kellett szembenéz-
nünk, mint az egészségügy, mint
kórházunk életében. A változások
egy része kívülről, reformtörvé-

nyek képében határozzák meg
mindennapi működésünket. Válto-
zás és állandóság, ez a két fogalom
egyszerre jellemzi a jelen állapotot.
Állandóság abban, amire esküd-
tünk, ami a feladatunk, amiért va-
gyunk. Hivatásunk szeretete, szak-
mai tudásunk, a beteghez való sze-
retetteljes hozzáállás, hisz az, mi-
ért változna? Hiszen a betegek, eb-
ben a bizonytalan világban egy sta-
bil pontot keresnek, és reményeink
szerint találnak is, mert a nővér, a
szakdolgozó az, aki a betegágy
mellett, a műtőasztal mellett, a
röntgengép és diagnosztika mel-
lett, a fekvő- és járóbeteg-ellátás-
ban egyaránt ott van és segít. A be-
tegek bennünk bíznak, ha lehet,
még nagyobb szükségét érzik an-
nak, hogy melléjük álljunk a szá-
mukra is bizonytantalan helyzetek-
ben. Biztosítanunk kell őket, hogy
jó kezekben vannak. 

Az átszervezések, átalakítások,
próbatétele mindannyiunkat érint.
Kérdés, hogy tudjuk-e észlelni és
követni azt a hatalmas változást,
ami nem csak intézményeinken be-
lül, hanem az egész társadalomban
megfigyelhető. Miközben zajlik az
egészségügyi reform, az ahhoz va-
ló alkalmazkodás sok erőt és ener-
giát felemészt, addig az intézmé-
nyen belüli eseményekről sem fe-
ledkezhetünk meg. Műtőblokk át-
adás, központi intenzív osztály ki-

bővülése, ambulanciák költözése,
az éves felülvizsgálati audit vizsgá-
latnak való megfelelés. Sokan a
várható nehézségek elől menekül-
ve intézményünket egy más és
jobb jövő reményében elhagyták,
többen rövid időn belül vissza is ér-
keztek, látva másutt is a nehézsé-
geket. Rövid idő alatt jelentős és
meghatározó döntéseket kellett
hoznunk, és bizony sok embernek
ezek a döntések sérüléssel, fájda-
lommal jártak. 

Köszönöm, hogy igazi csapat-
ként felelős dolgozóként kórhá-
zunk megmaradásáért aggódva, a
munkahelyek megtartásának lehe-
tőségéért együttműködve és közö-
sen gondolkodva történt a változá-
sok fogadása. Minden nap felül kell
vizsgálnunk hivatásunk lényegét,
és úgy kell ebben a változó világ-
ban is tennünk kötelességünket,
hogy azok a betegek és magunk
megelégedettségére szolgáljanak.

Az Ápolók Nemzetközi Napjának
programjából bármit kiemelni illet-
lenség lenne, az előadók kiváló
szakmai tudással, érdekes, színes és
változatos előadásukkal lenyűgöz-
ték a hallgatóságot. A konferencia
végén a nap legszebb pillanatai kö-
vetkeztek, a kitüntetések átvétele. 

Főigazgatói dicséretben része-
sültek: Mohai Jánosné vezető asz-
szisztens, felnőtt/gyermek ideg-
gondozó; Jókai Péterné adminiszt-
rátor, gasztroenterológiai osztály;
Keinráth Józsefné gyermekápoló,
gyermekgyógyászati osztály. – A
Magyar Ápolási Egyesület elismerő
oklevelét kapták: Horváth István
tüdőgondozó – mozgó  ernyőszűrő

Felvételi tájékoztató
A Liszt Ferenc Művészeti Isko-
la értesíti a tisztelt szülőket,
hogy hangszeres felvételit tart
2007. június 2-án, szombaton
9–12 óráig.
Elsősorban azon gyermekek je-
lentkezését várjuk, akik elvé-
gezték az előképző osztályt, il-
letve szeptembertől az általános
iskolában a harmadik osztályt
fogják elkezdeni. A felvételi
helyszíne: Széchenyi u. 38.

Ápolók Nemzetközi Napja 
„Könnyet letörölni, kezet simogatni, vállat átfogni,

fájdalmat enyhíteni, de szép…” 
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2007. MÁJUS. 25.  PÉNTEK 

15.30 TÉRZENE az Illyés Gyula Pedagógiai
Főiskola előtt: Alisca Brass Band

16.30 A TOLNAI NÉPÚJSÁG SAJTÓFOTÓ-KIÁL-
LÍTÁSÁNAK MEGNYITÁSA
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola aulája
Megnyitja: Sárdi Árpád, Dél-Dunántúli
Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke

17.00 TÉRZENE a Szekszárd Városi Sport- és
Szabadidőközpont előtt:
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar

18.00 A fesztivál és az Országos Foltvarró
Kiállítás és Találkozó 
ünnepélyes megnyitója Tűzijáték

18.30 OPERETT ÉS ÖRÖKZÖLD DALLAMOK

20–02 SVÁBBÁL a Sportcsarnokban 
a Royal zenekarral

2007. MÁJUS. 26.  SZOMBAT  

T-MOBILE NAP

9.00 PÜNKÖSDI BAKTAI KUPA
gyermek labdarúgótorna
a Városi sporttelepen 
az V. sz. Általános Iskola szervezésében

11.00 SZEKSZÁRDI KAMARAZENEKAR 
KONCERTJE a Művészetek Házában
Művészeti vezető: Földesi Lajos hegedűművész
Közreműködik: Csapó Éva szoprán, Svájc;
Sabine Hiller-Dürk szoprán, Németország

15.00 NEMZETISÉGI FOLKLÓRPROGRAM
a sportcsarnokban dél-dunántúli német
nemzetiségi hagyományőrző együttesek,
tánccsoportok, kórusok és fúvószenekarok
részvételével
Fellépnek: 
Alisca Brass Band Szekszárd
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar
Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Csoport
Szászvári Ifjúsági Fúvószenekar
Ceglédberceli Hagyományőrző Örömcsapat
Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus
Zombai Német Nemzetiségi Kórus
Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus
Svájci Tűzoltózenekar

20–02 SVÁBBÁL a Sportcsarnokban
Zene: Stefans Kapelle

21.00 A MONA LISA ÉNEKEGYÜTTES fellépése

2007. MÁJUS. 27. VASÁRNAP  

T-MOBILE NAP
15.00 NEMZETISÉGI FOLKLÓRPROGRAM

a sportcsarnokban
Fellépnek: Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar

Bonyhádi Fúvós Egyesület
Mázai Bányász Fúvószenekar
Rogers Schilling Zenekar
Görlitzi Fúvószenekar a
Majorettekkel.
Bonyhádi Ifjúsági Fúvószenekar

20–02 SVÁBBÁL a Music Express (Lustige Buben)
zenekarral

21.00 „VASÁRNAP ESTI LÁZ” 
Fellépnek: Somló Tamás és Südi Iringó

2007. MÁJUS. 28.  HÉTFŐ   

Gemenc Volán Zrt. 
kiemelt támogatásával

15.00 NÉMET NEMZETISÉGI GYERMEK
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
a sportcsarnokban a Dienes Valéria Általános
Iskola szervezésében, Tolna megye óvodai és
általános iskolai német nemzetiségi hagyo-
mányőrző tánccsoportjainak részvételével
Fellépnek: 
Ifjú Szív Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület
Szekszárd
3. Sz. Wunderland Kindergarten „Regenbogen”
Tánccsoport Szekszárd
Dienes Valéria Általános Iskola Német
Nemzetiségi Tánccsoportja
Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd
Gyönki Művelődési Ház Német Nemzetiségi
Tánccsoportja
Várdombi Német Nemzetiségi Tánccsoport
5. Sz. Általános Iskola Német Nemzetiségi
Gyermekcsoport, Szekszárd
Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola 
„Schneeglöckhen” Tánccsoport Szekszárd

17.00 JUNIOR STARS SZEKSZÁRD KONCERTJE
20.00 NOSZTALGIA BÁL

az OLD BOYS zenekarral.

* * * * *
A FESZTIVÁL IDEJE ALATT 

autó-, motorkiállítás, kirakodó vásár és
vidámpark várja a kedves vendégeket.

* * * * *
„A rendezvény a Turisztikai célelőirányzatból

került támogatásra”

* * * * *
A fesztivál rendjét és vagyonvédelmét a Három

Dómőr Személy- és Vagyonvédelmi Kft. biztosítja

A Gemenc étterem Szekszárd belváro-
sának egyik meghatározó vendéglátó-
helye, hangulatos belső térrel, a hét
minden napján többféle menüvel és ki-
szállítással, udvarias, gyors kiszolgálás-
sal. A vendéglő történetéről, a jelenlegi
helyzetről és a tervekről Knieszné Jéhn
Katalin üzletvezetővel beszélgettünk.

– Szekszárdon születtem, mindig itt éltem
és itt végeztem a tanulmányaimat is. Tíz évig
versenyszerűen sportoltam, mégpedig atletizál-
tam, melyhez nagy büszkeségem is fűződik. Mind-
ezeket azért hangsúlyozom, mert ragaszkodom
ehhez a kisvároshoz, ahol mindenki mindenkit is-
mer, s bár többször nyílt lehetőségem elhagyni
Szekszárdot, boldog vagyok, hogy ezt nem tettem
meg; a sport pedig tartást és kitartást ad az élet-
hez – kézzelfoghatóbban pedig visszatérő vendé-
geket is, akik az én, illetve a férjem ismeretsége
révén látogatnak hozzánk. Az ő csoportjaik számá-
ra olykor bizonyos kedvezményeket is tudunk biz-
tosítani.

– Hogyan került kapcsolatba a Gemenc étte-
rembe?

– 1981-től dolgoztam a Gemenc Szállóban mint
adminisztrátor, majd ’87-ben a GYES-ről jó idő-
pontban visszatérve, immár egy üzletvezetői tanfo-
lyam bizonyítványával a zsebemben, vezetői be-
osztásban is sokat tanulhattam a remek kollégáim-
tól. A ’90-es évek elején történt privatizáció követ-
kezményeként én is elmentem és vállalkozóként
máshol dolgoztam, mígnem ’97-ben megkerestek,
felkérve arra, hogy vezessem újra az éttermet. Az
ajánlatot elfogadtam, és Herbert Jánossal együtt
fokozatosan fellendítettük az Gemenc éttermet,
melyet már öt éve egyedül vezetek.

– Miben nyilvánul meg ez a fel-
lendülés?

– Minden eddiginél nagyobb
hangsúlyt fektetünk a menüs étkez-
tetésre: kétféle menü és wellness-
menü is választható. Mára
300–350 adagot készítünk napon-
ta, kiegészítő szolgáltatásként pe-

dig kiszállítást is vállalunk. Szombaton és vasárnap
szintén lehetőség nyílik a Gemencben menüt enni,
amiről viszonylag kevesen tudnak, de ezzel együtt
is számosan érkeznek az idősebb korosztályból,
az egyedülállók közül, vagy éppen a hétvégén is
dolgozók közül. Ezenkívül a rendezvények (nem
utolsósorban lakodalmak) szervezése tartozik még
a fő profilunkhoz, és az étterem eléggé leterhelt
ebben a vonatkozásban, büszkén mondhatom.
Köszönhető ez az étel minőségén és a reális ára-
kon (lakodalmas ételsor: 3620 Ft-tól) túl az igé-
nyes belső dekorációnak is (amiben általában az
Orchidea Virágüzlet működik közre), továbbá an-
nak, hogy minden felmerülő igényt kielégítünk.
Többször végezték már el például az esküvői cere-
móniát a Gemenc étteremben.

– Milyen terveket tűztek ki célul?
– A legközelebbi tervünk május 20-tól a Torkos

vasárnap bevezetése, ami annyit jelent, hogy az ét-
lapon szereplő kínálat féláron lesz rendelhető. A
hétvégi éttermi étkezés fellendítése a célunk ez-
zel, amely során a családok együtt tölthetnek el
néhány órát anélkül, hogy főzéssel-mosogatással
kellene törődniük. A közeljövőben szeretnénk
szekszárdi borokat szinte beszerzési áron kínálni,
hogy a vendégeink ezt a palettát is megismerhes-
sék, végigkóstolhassák. A vadászterem felújítása
megkezdődött, újrafestést, dekorációt, klímásítást
követően hangulatos és exkluzív különterem kiala-
kítása a célunk. Visszajáró vendégeinktől eddig is
sok jó véleményt hallottunk; szeretnénk, ha még
ennél is több pozitív kritikát hallanánk a jövőben!

GEMENC ÉTTEREM
Szekszárd, Mészáros Lázár u. 1.
74/311-722 • 30/9166-987 (x)

Torkos vasárnap a Gemenc étteremben

XVII.  Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál
Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont • 2007. május. 25-26-27-28.

Pozitív visszajelzések és még magasabbra

törő tervek jellemzik az éttermet

Ízelítő a Gemenc étterem ajánlatából
Vadgulyás 700 Ft
Hortobágyi palacsinta 600 Ft
Gemenc tál 2 személyre 3500 Ft

(rántott szelet – fokhagymás tarja – 
párizsi pulykamell – natúr csirkemell – 
rántott gomba – hasábburgonya – 
rizs – vegyes saláta) 

Vadhúsból készülő ételek
Szarvasszeletek áfonyával 1600 Ft

– krokettel és gyümölccsel 
Vörösboros szarvas 1700 Ft

– krokettel és rizzsel 
Vadpörkölt – galuskával 1200 Ft
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Budapest, 2007. május 6. vasárnap este fél
nyolc, az emeleti pódiumerkély tele feszültség-
gel és várakozással. A Művészetek Palotája, a vi-
lág legjobb akusztikáját kínáló Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyterem önmagában is ele-
gendő az elfogódottsághoz, hát még a program,
az, hogy Brahms: Német Requiemjét fogom hal-
lani a Budafoki Dohnányi Zenekar és az ország
tizenhét kórusából egyesített, így félezernél is
több tagot számláló, énekkar előadásában.
„Énekel az ország”, ez a neve annak a mozga-
lomnak, amely immár huszonegyedik alkalom-
mal állítja közös pódiumra az éneklés és muzsi-
kálás szerelmeseit. Nem spontán dalra fakadás-
ról van itt szó, hanem többhónapos felkészülés-
ről, a szolnoki háromnapos összegyakorlás
eredményének felmutatásáról. De pszt… a kó-
rus és a zenekar elfoglalta helyét… elült a han-
golás kakofóniája… a közönség tapsától kisérve
elfoglalta helyét a két szólista, Sümegi Eszter és
Molnár Zsolt is. A karmester, Hollerung Gábor
körbetekint, felemeli a pálcát… kezdődhet a va-
rázslat.

Valójában nincsenek szavak arra, ami ez után
következik. A gordonok felborzolják az ősföl-
det, az üstdobok átmorajlanak a komor völgye-
ken, a dúdoló hegedűkkel hajlongó lombok,
zöldjüket lopva a felhőket tükröző tavak tenger-
szemébe, belesuttognak az oboák futamaiba, s
míg a kürtök a kopókkal bejárják a csalitot, a fu-
volák, mint cserfes madarak, vidáman csivitel-
nek. Aztán a kórus hangjának varázsszőnyege a
táj, az asszonyos dombok ölén ringó búzatáb-
lák, fölé emel. „Aki vetőmagját sírva, emelve
megy tova – zeng-zúg a biblikus ige – vigadozás-
sal jő elő, kévéit emelve” és szinte láthatóvá vál-
nak a felhőket, a ködgomolyagokat elgörgető, a
könnyeket is felszárítva vigasztaló szelek. A
klasszikus hagyományokat képviselő Brahms a
második tételben már úgy játszik a kötött for-
mákkal, a kimért hangzásokkal, hogy az már ti-

pikusan romantikus. A meditáló pianókból ki-
bontakozó crescendók a megváltottak és meg-
tértek ujjongásának hangjai, hirdetik, hogy „el-
tűnik a fájdalom és sóhaj”, merthogy az is mú-
landó. Aztán Molnár Zsolt baritonján keressük
életünk értelmét és célját a látszólagos értelmet-
lenségben. „Az igazak lelke Isten kezében – reci-
tál a kórus – és gyötrelem nem érheti őket.” A lé-
lek, mint gyermek vágyódik az Úr után, hogy
aztán, mint a felnőtt az anyja szavában, az Úr-

ban találja meg vigaszát. Ebből a megvilágítás-
ból a földi élet valóban csak átmeneti állomás le-
het, a halál nem diadalmaskodhat. Boldogok te-
hát a halottak. A végkicsengés, mely a műnek
általános emberi érvényt és felekezetek fölötti-
séget, humanista megnyilvánulást biztosít, ma-
ga az utolsó sor, a János-jelenéseiből származó
idézet: „Megnyugosznak az ő fáradtságuktól és
az ő cselekedeteik követik őket.” Ez pedig nem
jelent mást, mint azt, hogy az embert munkája,
művei teszik halhatatlanná. 

A Német Requiem a hagyományőrzésnek ta-
lán legszebb példája Brahms életművében. Ez a
hagyomány pedig Brahms esetében mindig a

német hagyomány: a német barokk első és utol-
só nagymesteréé, Schützé és Baché. Ez egyben
egyet jelent a német protestáns egyházi zene ha-
gyományával is. Keletkezésének indítékát két
különböző életrajzi mozzanatban kereshetjük.
A kompozíció egyes részei, tervei 1856-ra, az
atyai barát, Schumann halálának évére mutat-
nak vissza. Ő tervezgette soha nem teljesült
álomként, a német nyelvű requiem megírását.
Az V. tételben viszont (ezúttal Sümegi Eszter
gyönyörű szopránján megidézve) egészen bizo-
nyosan az anyja halálára emlékezett a szerző.

Brahms maga állította össze művei
szövegét a német nyelvű bibliából.
Felhasználta a zsoltárokat, evangéli-
umokat, az apostolok leveleit, pró-
fétai könyveket, sőt, kétszer az úgy-
nevezett apokrif, tehát nem kanoni-
zált irodalmat is. 

Mindezekből olyan szöveg állt
elő, amelyet a Requiem egyik mélta-
tója joggal nevezett inkább prédiká-
ciónak, mint sem valódi requiem-
nek.

Dörgő taps vet véget zenébe si-
muló meditációmnak. Megrendül-
ten nézem a hatalmas kórus és ze-
nekar ünnepélyesen átszellemült
arcát. Látom közöttük a szekszárdi

Gagliarda Kamarakórus tagjait. Persze szóla-
monként szétszórva, mert ők most egy egyete-
mes teremtés részesei, az éneklő ország repre-
zentánsai. Mint ahogy én sem egyszerű szek-
szárdi polgárként tapsolok itt ezredmagammal,
hanem halálának 110. évfordulóján, a zeneköl-
tőt, Johannes Brahmsot, a Magyar táncok meg-
komponálóját, a teremtő akaratában örök és le-
győzhetetlen embert ünneplő közösség részese-
ként teszek hitet.

„Seling sind die Toten, die in dem Herm ster-
ben, von nun an. Ja, der Geist spricht, daß  sie
ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen
ihnen nach.”  (kipi)

Gondolatok a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből
A Gagliarda Kamarakórus és az „Énekel az ország 2007” 

A Pécsi Tudomány Egyetem Illyés
Gyula Főiskolai Karának II. évfo-
lyamos Szociális Munkás hallga-
tói „Egy randevú az esélyért”
címmel szakmai napot rendez-
tek, 2007. május 11-én délelőtt,
Kocsis Erzsébet főiskolai adjunk-
tus irányításával. 

A szakmai napon résztvevők
megismerkedhettek a fogyatékkal
élők mindennapjaival és segédesz-
közeikkel, megtudhatták, hogyan
lehetnek segítségükre a
környezetükben élőknek. 

A szervező hallgatók a
„közösségi szociális mun-
ka” tantárgyon belül ren-
dezték meg ezt a napot,
ahol a Fogyatékosok Nap-
pali Intézete, előadó: Fe-
kete Ilona, a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete, előadó:
Kovács Lászlóné elnök, a
Mozgássérültek Tolna
Megyei Egyesülete, elő-

adó: Ácsné Oláh Gabriella, vala-
mint a SINA Tolna Megyei Jelnyel-
vi Tolmácsszolgálat, előadó: Si-
monné Váradi Zsuzsanna, vala-
mint Székesfehérvárról, Kisné Ber-
ta Rozália voltak a vendégek. 

Ezek az előadások nem szoros és
előre megírt programok voltak, ha-
nem közvetlen beszélgetések arról,
hogy mit várnak el ők az egészsé-
ges embertársaiktól, s bemutatók
azokról az életüket segítő gyógy-
ászati és segédeszközökről, ame-

lyekkel könnyebbé tudják tenni
életüket. 

A hallgatók – éppen foglalkozá-
suk és tanulmányaik miatt – akik
fokozottan fogékonyak a másságra,
nagy figyelemmel, és empátiával
hallgatták és nézték a különféle
előadásokat és bemutatókat, hi-
szen a másság itt bemutatott for-
máival ők sem találkoztak még
ilyen mélységig. 

A nagyszámú hallgatóság a szer-
vezők munkáját dicséri, ami azért
is fontos, mert azt bizonyítja, az
emberekben ott van a segítő szán-
dék, a megértés az elfogadás, csak
a tudatlanság az, ami miatt ezek
nem törhetnek őszintén felszínre. 

Több ilyen nap kellene, hogy kö-
zelebb kerüljünk egymáshoz, s
hogy az esély igazán egyenlő le-
gyen minden ember számára –
mondta Bolvári András, az egyik
szervező, aki a sikeres szakmai
napról készített sok fotóból szá-
munkra is küldött.  

SAS 

S Z E P T E M B E R T Õ L
Szekszárd központjában

Talent School of English
Angol Tehetséggondozó Iskola

gyermekeknek és fiataloknak

• tanévre szóló képzés
• képességek optimális

kibontakoztatása
• tehetségek kiemelése
• diszlexiás fejlesztõ

csoportok
• óvodától az érettségiig,

illetve nyelvvizsgáig

Biztos nyelvtudás,
sikeres vizsgafelkészítés

További információ és jelentkezés:

20/222 38 64 • 30/462 71 56

A másság megértése és elfogadása 
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Mennybemenetel ünnepe 
– miért fontos nekünk?

„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a menny-
be, és az Isten jobbjára ült.” (Márk 16,19)

Egy munkatársi körben nemrég feltette valaki a kérdést: „Miért fon-
tos nektek a mennybemenetel ünnepe?”  A legtöbben, rövid gondolko-
dás után így válaszoltak:  „Most már midig velem lehet Jézus!”  Töb-
bek között, ezért fontos nekem is ez az ünnep!

Talán ritkán gondolunk rá de a két nagy tavaszi fordulópont – húsvét
és pünkösd között – ezen a hétköznapi ünnepen annak örvendhetünk,
hogy Jézust már nem köti a tér és az idő: velünk lehet mindig. Nem kell
magányosan szomorkodnunk, mint ahogy árvának érezhette magát
Márta, amikor testvéréért, Lázárért aggódott. Hogy szerette volna már
hamarabb is  átélni azt, hogy  a Mester  együtt  sír vele vagy épp taná-
csod ad, kinyújtja kezét beteg testvére felé! De Jézust egy ideig  elvá-
lasztotta tőle a tér és az idő: egy másik országrészből és csak napokkal
később tudott mellette lenni. Nem kell magányosan várakoznunk, mint
Bartimeusnak, aki sokáig csak fájó szívvel hallhatta, hogy ki minden-
kin segített már a Názáreti, csak épp tőle választja el a földrajzi távol-
ság.

Győztes Megváltónk van, aki nagypénteken erősebbnek bizonyult  a
bűnnél, aki húsvét hajnalra a halált kényszerítette térdre, s aki menny-
bemenetelével íme: győzött a korlátot szabó tér és idő fölött is. „Vele-
tek leszek minden napon a világ végezetéig” – így emlékszik vissza ígé-
retére Máté. Bizony, most már velünk van: hallja a milliószámra felszö-
kő imádságot, de úgy figyel mindegyikre, mintha csak egyedül azt hall-
gatná. Pásztorolja a szavára hallgató nagy nyáj életét, de úgy tudja ten-
ni, mintha mindig csak személyesen  a mi életünket kísérné. Az Úr
azért emeltette fel a mennybe, hogy közelebb legyen mindannyiunk-
hoz! Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész

KERESZTÉNY DEMOKRÁCIÁVAL
AZ IDŐ ÉLÉRE

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Résztvevők:
Semjén Zsolt, Hoffmann Rózsa, Soltész Miklós

Vármegyeháza nagyterme,
Szekszárd, Béla király tér 1.

2007. május 23. (szerda) este 6 óra
A részvétel díjtalan

NAPVIRÁG MAGYAR KÖZHASZNÚ KULTÚREGYESÜLET
STUTTGART

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
egy író–olvasó találkozóval egybekötött 

KÖNYVBEMUTATÓRA.
A könyv címe: A ZÁSZLÓ FÉLÁRBOC ALATT. Írta: Riester Árpád

Idõpont: 2007. május 22. 18 óra
Helyszín: WOSINSKY KÖZÖSSÉGI HÁZ, Szekszárd Béla király tér

Néhány szó bemutatásra kerülõ mûrõl
Szinte csak a tudományos körökben ismert, az olvasó számára rend-
hagyónak is mondható forma, vagyis egy oknyomozó történetkutató
mû, mely TRIANON történelmi hátterét, vagyis az ok–okozatát mutat-
ja be. Milyen erõk dolgoztak és dolgoznak ma is a héttérben.
A szerzõ, Riester Árpád ebben a munkájában (elbeszélõ formában)
emléket állít a névtelen hõsöknek, bemutatja a kor politikusait, munká-
ját napjainkig vezeti fel.

Keretmûsor: Mórágyi Hagyományõrzõ Német Tánccsoport

ZÖLDKÁRTYA 
benzines és dízel gépjárművekhez és

MÁR TEHERAUTÓRA IS.
Személygépkocsi és haszonjármű

DÍZELDIAGNOSZTIKA,
ADAGOLÓK SZAKSZERŰ FELÚJÍTÁSA

BOSCH-szakműhelyünkben

FUCHS-OLAJSZERVIZ
BOSCH-olajszűrőkkel 

Német minőségben munkadíj felszámítása nélkül

Várjuk szakműhelyünkben!

KSZE Gépszolg. Kft.
Szekszárd, Páskum u. 2.

Tel.: 74/410-748 • Fax: 74/410-183

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA A VÁROS LAKOSSÁGÁT

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPÉRE
2007. május 27-én (vasárnap) 10 órára

ÜNNEPI PROGRAM
az I. és II. világháborús emlékműnél a Szent István téren

9.45 Térzene az Ifjúsági Fúvószenekar előadásában
Karnagy: Kovács Zsolt

10.00 A Magyar Királyi Honvédség felhívójele
Himnusz
Vers Csötönyi László előadásában
Ünnepi beszédet mond Horváth István Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere
Dalbetét
A történelmi egyházak nevében áldást mond 
Kirsch János diakónus
Koszorúzás és gyertyagyújtás 
az I. és II. világháborús emlékműveknél
Szózat
A Magyar Királyi Honvédség takarodójele
Műsorközlő: Csötönyi László

Az ünnepi műsor közreműködői:
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Megyei Szervezete
Tolna Megyei Zrínyi Miklós Honvéd Nyugállományúak Klubja
Magyar Honvédség Medinai Alakulata
608. Sz. Scola Caritatis Cserkészcsapat
615. Sz. I. Béla Király Cserkészcsapat
Rády József Lovas Sportegyesület és Tolna Megyei
Huszárbandérium
Ifjúsági Fúvószenekar

F E L H Í V Á S
Kérjük azon intézmények és szervezetek képviselőit, akik a Magyar Hő-
sök Emlékünnepén az I. és II. világháborús emlékműveknél (Szent Ist-
ván tér) koszorút szeretnének elhelyezni, koszorúzási szándékukat
2007. május 25-én (péntek) 12 óráig szíveskedjenek jelezni a Babits
Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Információs Szolgálatánál
(Szent István tér 10., Tel.: 529-610). A koszorúkat kérjük közvetlenül
a Szent István térre (az emlékművekhez) szállítani az ünnepség
előtt. Babits Mihály Művelődési Ház

és Művészetek Háza
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BÁTASZÉKEN,
a Deák F. u. 38. szám alatt, az

udvarban megkezdõdött a
MEGMARADT MÉTERÁRU

VÉGKIÁRUSÍTÁSA
30–70% KEDVEZMÉNY
MINDEN SZERDÁN 9–17 óráig

Adidas Czikk-Lon Kft. 

Az ELEKTROLIT Kft.
ÜZLETEIBEN 

EGYES TERMÉKEK 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
SORSOLÁSON VEHET RÉSZT. 

A NYEREMÉNY 
egy Peugeot 107 
személygépjármû,

mely megtekintetõ az Elektrolit Kft.
szekszárdi üzlete elõtt.
VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET
SZEKSZÁRD, Tartsay u. 4. Tel.: 74/412-706
VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET
BONYHÁD, Perczel M. u. 3. Tel.: 74/453-268

Kézimunkák:
gobelinek, előnyomott terítők
Rövidáru: széles választék

Harisnyák: minden méretben,
minden igényt kielégítően

Ruházati javítások: cipzárbevarrás,
nadrág-, szoknyafelhajtások stb.

Seleznik bolt
Szekszárd, Mátyás király u. 2.

(főiskola mellett)
Nyitva tartás: 8–17 óráig
szombaton: 8–11.30 óráig

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

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

Info: 20/265-19-99

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

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

CÉGES HITELEK, 
Széchenyi-kártya

kiváltása, átváltása!

20/991-86-29

SOK MINDEN EGY HELYEN!
•Clickes 31-es 6 mm-es 

laminált padló 1290/m2-től

•Ágyásszegély 20×150 cm-es 885 Ft/db

•Vadászkerítés 80×250 cm-es 4029 Ft/db

•Műanyag redőny 4800 Ft/m2-től

•Műanyag keretes szúnyogháló 2450 Ft/m2

MÁJUSTÓL „SZOMBATI AKCIÓKKAL” ÁLLUNK
VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE!

Szekszárd,
Epreskert u. 2/A
Tel.: 74-414-290 
Tel./fax: 74-412-473

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–16.30 óráig
SZOMBATON: 8–12.00 óráig

Amolyan édes-bús hangulat lengi
körül a Szekszárd–BSE évad végi
levezetésnek szánt bulimeccset.
A lehetőségeihez mérten, a célja-
it tekintve az elért 9. helyezés
több mint elfogadható. De
mégsem lehet igazán ellazulni a
pályán, a lelátón, mert... Búcsú-
zik ez a kívülről is érzékelhetően
jó kis közösséggé kovácsolódott
Atomerőmű KSC Szekszárd névre
hallgató szekszárdi női kosaras
társaság két fontos szerepet betöl-
tő játékosától Lódi Esztertől és
Hofmann Petrától. 

Magánéletbeli változások okán a
mindkettőjük által nagyon várt
anyai örömök elé néznek. Mindket-
tőjük pályafutása jelentős fejezetét
írta Szekszárdon, mindkettő men-
talitása, életvitele nagyon is alkal-
mas volt a klub saját nevelésű játé-
kosok felhozatalát célzó hosszabb
távú szakmai programjában. Mind-
kettőjük számára nem egy város

Szekszárd a hazai másfél száz.
Mindkettőjük nem csupán szimpla
játékos a törzsszurkolók szemé-
ben, szívében.

Az élet ajándéka
volt

A 34 éves, összhatásában még
mindig modellügynökségek érdek-
lődését is fölkelthető kosaras
hölgy, férje a családalapítás okán
Szegedre költöző Lódi Eszter azt
mondja, hogy nem lehet eléggé há-
lás a sorsának azért, ami bő tíz év-
vel ezelőtt történt vele miskolci,
majd debreceni évei után.

– A tanítói munka mellett NB II-
es, aztán NB I/B-és szinten kosa-
razgattam, aztán jött innét a felké-
rés: megpróbálnám-e az igazi élvo-
nalat, az A csoportot. Újhelyi Gá-
bor azt mondta: ha én is akarom,
akkor a kosárlabdához meglévő
adottságaimat, képességeimet tud-

ja majd olymódon fejleszteni, hogy
megfeleljek az új követelmények-

nek. Felettébb izgalmasan
hangzott, belevágtam, és szá-
momra meseszerű, de mégis
valóságos csodálatos tíz év van
mögöttem. A barátságokat, a ci-
vil és más kapcsolatokat, a vi-
láglátást – Amerikába is eljutot-
tam – a változatosságot, az iz-
galmat, sikereket (magyar baj-
noki 4. hely, kupabronz, év Tol-
na megyei kosaras lettem stb.)
a sok szabadidőt, a kötetlensé-
get, az önmagad megvalósításá-
nak a lehetőségét, a közösség-
hez tartozás élményét.

Csodálom, hogy katarzisként
élte, éli meg mindezt, ennyire
tud az élet nem materiálisan
mérhető dolgainak is örülni,
pozitív életszemlélettel képes
befogadni ezeket, de megjegy-
zem: négy térdoperációval is
járt az élsportolóvá válása...

Szívükbe zárták a csapatot, a várost, őket is a szurkolók
Labda után a baba: Lódi Eszter és Hofmann Petra elbúcsúzott

Folytatás a 12. oldalon.
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A Tolnamegyei Közlönyben 1897.
május 23-án két olyan látszólag ár-
tatlan, de önmagában is érdekes-
nek ígérkező hír jelent meg, amely
érdemes arra, hogy kissé mögéjük
pillantsunk.

„A szegzárdi közalapítványi ura-
dalom, mint kegyuraság már évek
óta megtagadta a szegzárdi római
katolikus iskolaépületek tatarozá-
sát, a miért a hitközségi tanács pert
indított az uradalom ellen. A hit-
községi tanács az első fórumon a
pert megnyerte ugyan, de az urada-
lom képviselője a pert megfelleb-
bezte.” 

A másik hír szintén hozzá és a
Béla téri piaci helypénz árverésé-
hez kapcsolódott. „Felújítjuk
Szegzárd közönségének
jogos és igazságos köve-
telését, hogy a helypénz-
szedési jogot gyakorló
alapítványi uradalom kö-
veztesse ki a felső piacte-
ret, mert esős időben fe-
neketlen sárban kénytele-
nek az árusok cikkeiket
lerakni, a vevők pedig bo-
káig érő sárban gázolnak,
hogy a kívánt cikket meg-
szerezzék. Ez az ázsiai
állapot valóban megszé-
gyenítő a megye székhe-

lyére, azért felette csodáljuk is,
hogy eddig Szegzárd képviselő-tes-
tülete nem tette meg az erélyes lé-
péseket az iránt, hogyha máskép-
pen nem, hát törvényes úton kény-
szeríttessék a tanulmányi urada-
lom a felső piactér kikövezésére.”

A hol tanulmányinak, hol alapít-
ványinak nevezett uradalom elődje
még akkor jött létre, amikor Mária
Terézia 1777-ben – kárpótlás nélkül
– egy sereg más apátságéval együtt
a szekszárdi javadalmait is elvette,
és a Magyar Királyi Egyetemi Ta-
nulmányi Alapítványi Uradalomba
olvasztotta. Ez volt hívatott a Nagy-
szombatból Pest-Budára költözte-
tett egyetem fenntartásának bizto-
sítására. 

Elődeink naivan úgy gondolták,
hogy már nevében ott van a tanul-
mányi jelző, talán kérhetnek tőle
valamit. Ezt az is indokolta volna,
hogy csak Szekszárdon 8884 ka-
tasztrális holdra – benne egyhar-
madában szőlőre – terjedtek ezek a
földek, de ezenkívül az apáti birto-
kok még 43 község és mezőváros
tized- és vásárjövedelmét jelentet-
ték. 

Ehhez képest nem éppen bőke-
zűen adakozott a kegyúr, hiszen
megtagadta a helyi gimnázium lé-
tesítését, közel negyvenévi harc
árán építtette meg a Béla téri isko-
lát, amely az azt kiharcoló Szluha
György plébános halála után, 1820-
tól várta a nebulókat. Ám ezzel kö-

zel egy évszázadra ki is
merült az uradalom min-
den jóindulata.

Már a forradalom előtt
panaszkodtak a helybeli-
ek a borkereskedelem
hátráltatása miatt, s az
1848 őszén törvénnyel el-
törölt bortizedet egy év
múlva visszaállították.
Ezért és az uradalom
megszorító intézkedései
miatt eleink 1858-ban –
21 évnyi tized áráért –
váltották meg szőleiket.
Az általános örökváltság
után még évtizedig pe-
reskedhettek a legelők-
ből járó részért is. Az
uradalom eztán a város-

sá alakulást hátráltatta, de megőr-
zött földeket a belterületen, s meg-
tartotta a vásári és piaci helypénz-
szedés meg a palánki híd vámsze-
dési jogát. (Ez utóbbi, mint a kö-
zépkor bájos továbbélése 1918-ig
maradt érvényben!) 

Miközben a jövedelmek az egye-
tem fenntartását kellően szolgál-
ták, annak előállítói megvehették a
sétatér mocsaras területét, a gimná-
zium telkét a vásártérből, amely-
nek túlsó végén kedves szúnyogne-
velő tó alakult ki a vasúti töltésnek
elvitt föld nyomán.

Dr. Töttős Gábor

ÓDON IDŐBEN
Május 21-én 110 éve, 1897-ben a

katolikusok perben érték el: a
fenntartó államnak tataroztat-
nia kell a Béla téri népiskolát.

Május 22-én 115 éve, 1892-ben a
Tolnamegyei Közlöny szedője,
Farda Vince esküvőjéről adott
hírt.

Május 23-án 95 éve, 1912-ben,
Babits Mihály írta a Május hu-
szonhárom Rákospalotánban:
„Nem játék a világ! Látni, te-
remteni kell!”

Május 24-én 105 éve, 1902-ben a
szekszárdi Nitsner Antal Pécs-
nek adta százados kékfestő-
mintáit, s ezt földije, Majorossy
polgármester vette át.

Május 25-én 125 éve, 1882-ben
először láthatták leleteinket a
vármegyeházán a régészeti-tör-
ténelmi társulat alakuló érte-
kezletén. 95 éve, 1912-ben köl-
tözött a hivatal a szekszárdi
postapalotába.

Május 26-án 130 éve, 1877-ben
hunyt el Konkoly-Thege Ignác
’48-as tiszt Szekszárdon. 120
éve, 1887-ben itt született Déry
Hugó színész. 40 éve, 1967-ben
itt halt meg Hadnagy Albert le-
véltár-igazgató.

Május 27-én 205 éve, 1802-ben
elhelyezték a Szekszárd Bel-
városi templom alapkövét.

MESÉLŐ EMLÉKEINK 49.

Kegyes volt-e a kegyuraság?

A Béla téri iskola frissen tatarozva – néhány
évtized múlva

A piactér – csak a retusálástól lett sima
1926-ig

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

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

A pályázat beadási határideje 2007. július 31.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) a művész által korábban készített nagyméretű
munka referenciáit

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

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

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

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

Szekszárd, 2007. április 24.



– Ezek negatív dolgok, de én
nem estem kétségbe ezek miatt. Az
említettek miatt mindig akartam a
gyors regenerálódást, a visszaté-
rést, nem hagyott egyik sérülés
sem a pályafutásom kiteljesedést
gátló nyomokat. Talán az utolsó vi-
selt meg lelkileg, mert 8-9 hónapot
is lábadoztam, ekkor bevallom,
hogy többször átfutott az agya-
mon, ennek a pályafutás befejezés
lesz a vége. És látja, újra összekap-
tam magam, igazodtam az új hely-
zethez, és roppant jó dolog, hogy
ennek a fiatal csapatnak tudtam se-
gíteni, visszaadhattam valamit ab-
ból, amit kaptam. Persze, ez az új
helyzet, hogy babát várok a külön-
leges érzés kategóriája, de mégis
egyik szemem sír, a másik nevet.
Egy nagyon szép korszak lezárul-
hat, de valami belülről azt sugallja,
hogy ne mondjam ki azt, amit so-
kan gondolnak, hogy vége a pálya-
futásomnak. Vannak előttem pozi-
tív példák, akik a szülés után visz-
szatértek, nem is akárhogyan. Ta-
lán, ha nagyon akarom, nekem is
sikerülhet. Ilyen szempontból is kí-
váncsian várom, mit hoz a sors.

– Észrevettek ideje korán a fotó-
és modellügynökségek, de ez a ko-
sárlabdázásnál, legalább is a szek-
szárdinál nagyobb pénzzel kecseg-
tető szakma abbamaradt...

– El se indult igazán... A kezde-
tek időszakában rájöttem: ez nem
az én világom, nem nekem való,
így útjaink elváltak.

Pécs, Amerika
és... SZEKSZÁRD

Egészen más habitusú, a másik,
babázás okán búcsúzó Hofmann
Petra. A szerénység, a tisztelettudó,
intelligens magatartás, a segítő-
készség mögött magas intellektus,
képzettség meghúzódik. Ő minden
bizonnyal szögre is akasztja a ko-
saras cipőket. Ha mindent újra kez-
dene, talán akkor is így csinálna
mindent. Hamar felfedezte a
Rátgéber-féle pécsi kosaras egye-
tem, mint tehetséget egyik napról a
másikra mélyvízbe dobták, a sérü-
léshullám okán 4000 ezer néző
előtt kezdőként is pályára léphe-
tett. Ha marad, minden bizonnyal
az 1–6. helyezett csapatok valame-
lyikébe stabil helyet tudott volna
kiharcolni a sokmozgásos, intelli-
gens kosárlabdát játszó hátvéd-irá-
nyító. De úgy gondolta, hogy
összeköti a kellemest a hasznossal,
és a most elkövetkezendő civil
szférára készülve elfogadta az
Egyesült Államok egyik egyetemé-

nek ajánlatát. Miközben a Florida
State együttesében, a kosárlabdá-
ban is izmosodott, egy más stílusú
játék alakította, formálta ebbéli
kvalitásait. De a magas szintű
nyelvtudás megszerzése volt ebben
a tengerentúli vállalkozásban talán
a legfontosabb, előregondolva, ké-
szülve a pályafutás befejezése utá-
ni évekre, aminek a jelekből ítélve
most jött el az ideje.

– Volt egy könnyen felejthető, ba-
lul sikerült szolnoki szerződésem,
ahonnét mindenképpen el akartam
jönni – emlékezett vissza itthoni
pályafutásának folytatására a játé-
kos. – Jókor jött a Szekszárd ajánla-
ta, ezzel közelebb kerültem Pécs-
hez, ahová az anyukám miatt még
kötődöm. Egy kicsit féltem, hogy
nagycsapatot terveznek, sok isme-
retlen külföldit igazolnak, s esetleg
nekem csak epizódszerepek jut-
nak. De nem kellett csalódnom,
mert elejétől fogva bíztak bennem,
számítottak rám, ment is játék és
ez nagyon fontos volt, mert a ma-
gyar kosárlabdára történő vissza-
akklimatizálódás során kellett ne-
kem újra az önbizalom.

– Azt miként élte meg, hogy ösz-
szeomlott a nagy csapat, gyerekek-
kel, utánpótlásedzővel vitték ki a
bajnokságot 2002-ben?

– Semmi rosszra nem gondol-
tam, csak arra, hogy biztosan ren-
dezik a sorokat. Annak meg kifeje-
zetten örültem az új helyzetben,
hogy nekem meghatározó szerep
jut, tőlem várnak el dolgokat, fo-
lyamatos jó teljesítményt. Nekem
hazatérve már nem voltak olyan
terveim, hogy a Szekszárdnál jobb
csapatot keresek. Nem akartam be-
lemenni a bizonytalanságba, a tisz-
tátlan viszonyokba. Itt, amit kér-
tem, amit tudtak adni – ha a sok-
szor nehéz helyzet miatt kisebb-
nagyobb késésekkel is –, de megad-
ták. Jó kis közösség jött össze,
szimpatikus utánpótlásháttérrel,
nagyon jól éreztem magam ennél a
klubnál, amelynél a jelekből ítélve
pályafutásom legszebb éveit töltöt-
tem el idehaza. Igen, eljött a pálya-
futás befejezése, hamarosan ideha-
za is diplomázok nemzetközi kap-
csolatok szakon, és a családalapí-
tás után már nem valószínű, hogy
visszatérek a pályára, maximálisan
leköt majd a család és a munka.
Nem leszek messze Szekszárdtól,
mert Bajára kerülök, de az szinte
biztos, amikor tehetem, meglátoga-
tom a csapatot, a klubot. 

Feltehetően mindketten előbb
vagy utóbb babakocsikkal érkez-
nek a már nélkülük felálló Atom-
erőmű KSC Szekszárd valamelyik
hazai meccsére.  B. Gy.

Szívükbe zárták a csapatot,
a várost, őket is a szurkolók
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S P O R T P R O G R A M – SZEKSZÁRD
2007. május 22. (kedd) A Városi Sport-  és Szabadidõközpontban: 

23.55 Ünnepélyes megnyitó
2007. május 23. (szerda)

0 órától a Sport- és Szabadidõközpontban 15 perces intervallumokban:
• kispályás labdarúgó nõi, férfi villámtorna
• kosárlabda villámtorna
• asztalitenisz (résztvevõ ütõt és labdát hozzon magával)
• csocsó (Szekszárdi Csocsó Közhasznú Egyesület)

0 órától a városi  kivilágított teniszpályákon
éjszakai teniszezési lehetõség 
(résztvevõ ütõt és labdát hozzon magával)

8 órától Városi Sportpályán 
• iskolák közötti labdarúgótorna  
• labdával ügyességi versenyek (szlalomozás stb.)
• 7-es, 11-es rúgások, dekázás, fejelés, célba rúgás 
• kispályás labdarúgó torna

17–20 óráig Utcai kosárlabda 
6–19 óráig Városi uszoda ingyenesen igénybe vehetõ

egyének, csoportok – úszómesterek segítségével
8–18 óráig Óvodákban

• Gyermekprogramok 
8 órától Iskolákban

• Tanulók részére különbözõ ügyességi programok

* * * * *
A Kihívás Napja jó alkalom arra is, hogy a résztvevõk csatlakozzanak a

Mozdulj Magyarország 10 000 lépés mozga-
lomhoz.

Bõvebb információ: Török Sándor fõszervezõ Tel.: 74/414-750

* * * * *
Szekszárd, 2007. május 23. 0 órától

TRIATLON
A verseny helyszíne: Szekszárd, Városi uszoda 
Nevezés: Elõnevezés: e-mail-en (triatlon-hu@zalaszam.hu) vagy személye-

sen (Magyar Triatlon Szövetség Szekszárd, Keselyûsi u. 3.) május
21-ig • Helyszíni nevezés: május 22. 23 órától. 

Nevezési díj nincs!
Táv: 200 m úszás – 5 km kerékpár – 1 km futás

A távok egyénileg, vagy váltóban Én úszom, Te kerekezel, Õ fut! jel-
szóval is teljesíthetõk.

Korosztályok:
Egyéni: 18 év alatti, 18–23 év, 24–30 év, 30–40 év, 40 év feletti
Váltó: 60 év alatti, 61–80 év és 81–100 év között, valamint 

101 év feletti összéletkor alapján.
Az elsõ 100 nevezõ a verseny egyedi emblémájával ellátott üveg bort kap. (A
18 év alatti nevezõk édességet kapnak.) Kategóriánként az I–III. helyezettek
tárgyjutalomban részesülnek. Külön díjazzuk a legjobb családokat. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Információ: 74/510-844, 30/645-2750

* * * * *
PROMÉTHEUSZ-PARK PROGRAMJAI 

2007. május 23. (szerda), 10–16 óráig 
Drótkötélpálya • Gumicsónak • Szalagvezetéses pontkeresõ • Bójakeresõ
futás • Tájfutás (térképes) • Görtájfutás (térképes, tolókocsisoknak) • Vá-
rosi tájfutás • Drótszamár • Savas tó • Vakvezetés • Sziámi futás • Sziámi

ügyességi (párban) • Sziámi bicikli • Kerékpárutánfutó • Gólyaláb

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

Folytatás az 10. oldalról.
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A rejtvény megfejtését 2007. május 30-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Május 6-i rejtvényünk megfejtése: Aggházy Gyula, Mutatványos.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Klézli Erzsébet, Kálvin tér 8/A és Szűcs Edit,
Széchenyi u. 51/B. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

A P R Ó H I R D ET É S E K

RÉGI típusú Babetta motor, megkímélt állapotban,
kevés kilométerrel eladó. Érdeklődni:  74/314-852

SZEKSZÁRDON, a Táncsics utcában tágas, kertes
társasházi lakás eladó. Érdeklődni: 30/905-37-62,
30/855-53-81

B E V Á L L A L J A ?
ANGOL/SPANYOL/NÉMET/OROSZ

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
a Buday nyelviskolában mini csoportban

Angol/orosz: 70/219-67-10
Spanyol/német: 20/349-75-05

62 éves lettem én
Engem is meglepetésként ért a dolog, mert

lassanként már 63 éves leszek, és nem em-
lékszem rá, hogy 60. életévem betöltésekor
bárki hivatalos személy felköszöntött volna.
Hiába, no, ez a fiatalos külső átka… Félreér-
tés ne essék, nem a sértődöttség beszél belő-
lem, már csak azért sem, mert sokszor mo-
solyogtak rajtam az ügyintéző hivatalnokok,
amikor születésem évét és napját kérdezték
tőlem, és én rövid gondolkodás után elővet-
tem a személyi igazolványomat és megnéz-
tem. Lényegtelen dolgokat sose tudok meg-
jegyezni.

Nagyon nagyot tévednek most azok is,
akik azt hiszik, ezt a dolgot azért hozom szó-
ba, hogy a 70. életévem betöltéséről már vé-
letlenül se feledkezzenek el az illetékesek.
Pedig – akár hiszik, akár nem – én csak arra
szeretném megkérni a hozzám hasonló korú
emberek nevében is az ország ügyeit intéző
politikusokat és gazdasági szakembereket –
ha csak egy mód van rá –, próbálják meg úgy
intézni a dolgokat, olyan hozzáértéssel és fe-
lelősséggel, hogy emberhez méltó körülmé-
nyek között, kortársaimmal együtt (ha Isten
is úgy akarja) megérhessem a 70., vagy akár
a 85. életévemet is, legalább olyan észrevét-
lenül, ahogy a 60. életévemet megéltem,
mert ez minden szép gesztusnál többet ér.
Megértésüket és igyekezetüket előre is kö-
szönöm, de ha másképpen történnek a dol-
gok, és csak még jobban el… szúrják a dolgo-
kat, akkor a másvilágon ne találkozzam egyi-
kükkel sem, mert nagyon mérges is tudok én
lenni, ha nagyon felidegesítenek...

Bálint György Lajos

ÓRIÁSI NYÁRICIPÕ-VÁSÁR
„Nem csak a 20 éveseké a világ”

KÖNNYÛ, PUHA, KÉNYELMES
Egyes termékek: 1500–2000 Ft • Nõi alkalmi szandálcipõk

Szandálok, papucsok bõr felsõrésszel • Nõi telitalpas
szandálok SZÉLES PROBLÉMÁS FÁJÓS LÁBAKRA

NÕI GYÓGYBETÉTES BÕR SZANDÁLOK 36–41 MÉRETIG

Ha fáj a lába, jöjjön el! 
Széles láb, bütykös láb, kalapácsujj nem akadály!

SZEKSZÁRDON, a Panoráma mozi elõcsarnokában

MÁJUS 23-ÁN, szerdán 9–13 óráig
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

T O L L E  GY E R M E K N A P
A BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

2007. május 20-án, Szekszárdon,
a Prométheusz-parkban

SZÍNPADI PROGRAMOK
10.00 óra Megnyitó
10.15 óra SÜSÜ a sárkány - a Fogi Színház előadásában
11.10 óra Az állatok nyelvén tudó juhász - Mesekocsi Színház
14.00 óra Szöcske Rock and Roll Klub
14.55 óra Mozgásbemutató – Aerobic Szekszárd Sport Klub
15.30 óra Desperadó
16.10 óra Mozgásbemutató – Aerobic Szekszárd Sport Klub
16.35 óra Ippon Karate Klub fellépése
17.00 óra Groovehouse
17.35 óra Bartina Néptánc Egyesület

Vár még benneteket: 
Mentőkutya-, védelmi és mentési bemutató, a vöröskereszt és a tűzoltóság be-
mutatkozása, „egészségsátor”, kézműves foglalkozások (csuhé- és nemezlabda,
kreatív hobbi, szalmafigurák, textiljátékok), légvárcsúszda, játszóház, trambu-
lin, kresz elektromos kisautókkal, babajátszó, társasjátékok és még sok más ér-
dekes játék.
Ingyenes filmvetítés a Panoráma moziban

10.30 óra: Malac a pácban – szinkronizált amerikai vígjáték
14.30 óra: Arthur és a villangók – szinkronizált amerikai–francia rajzfilm

A programok ingyenesen látogathatók!

G A R AY  T É R I  H Í R E K
ÁRPÁD VÉREI, avagy A NEMZETI ÖSSZEFOGÁS

Szeretettel várjuk a velünk azonosan gondolkodókat, pártállástól
függetlenül, május 19-én 14–18 óra között Szekszárdra a Garay térre.

Gyere el és légy a Garay téri civilek vendége, 
tájékozódjunk együtt a jelenlegi problémákról.

Tervezett program:
13.40: Vendégváró zene
14.00: Köszöntő, nyitóbeszéd: Dr. Tóth Csaba Attila
14.10: Kovács Gábor dal
14.20: Ifj. Hegedűs Loránt református lelkész 
14.50: Kovács Gábor dal
15.00: Városok üzenete / rövid köszöntő a városok képviselőitől
15.30: Kovács Gábor dal
15.40: Dr. Nagy Attila- orvos – közíró Debrecen 
16.20: Waszlavik Gazember László dal
16.30: Dr. Bakos Batu
17.10: Waszlavik Gazember László dal
17.20: Dr. Barca Zsolt, a Fidesz csoport alelnöke, sebész főorvos Bonyhád
17.50: Zászlóátadás Békéscsabának
18.00: Dr. Tóth Csaba Attila – záróbeszéd

Információ: www.sbd.hu/garayterinfo
Horváth Anita: 20/55-70-735 és  dr. Tóth Csaba Attila: 30/93-19-428stutt

A HARMINCÉVES DICENTY DEZSŐ KERTBARÁT KÖR
jubileumi rendezvényét 

„növényvédelmi őrjáratát” 
2007. május 21-én (hétfő) 18 órakor

Babits Mihály Művelődési Központban tartja
PROGRAM:
18.00 Jubileumi megnyitó – dr. Vörös Géza igazgató 

– Ezt követően a  Tolna Megyei Növény és Talajvédelmi
Igazgatóság munkatársai növényvédelmi szaktanácsadást
adnak a kertbarátoknak.
(Kérjük hogy mindenki hozza magával a kór- és
kárképeket.)

18.00 – A soron következő programok megbeszélése: 
Szent Orbán-napi borünnep, Tanulmányút – Pomáz,
Zala–Lendva Termékkiállítás

Szeretettel várjuk a szőlő- és gyümölcstermelő
kertbarátokat és az érdeklődőket.

Május 21-én (hétfő) 13.30 órakor 
PINOKKIÓ ÉS PUMUKLI BÉRLET
GYERMEKBÉRLET 4. ELŐADÁSA
A vérehulló madár
magyar népmese – A veszprémi
Pelikán Színház előadása
Rendező. Komáromi Sándor
Jegy: 600 Ft

KIÁLLÍTÁS
Május 22-ig az üvegteremben  

Díszítőművészeti kiállítás a
Babits Mihály Művelődési Ház és
Művészetek Háza díszítőművész
szakkörének munkáiból

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

A kiállítások megtekinthetők:
munkanapokon 10–18 óráig

Május 24–27. 10–17, 28-án 10–14 óráig
Aranka Németh Hopp svájci,
és Lénárt Irén németországi
foltvarrók kiállítása
AZ  ÜVEGTEREMBEN 

* * * * *
Május 23-án KIHÍVÁS NAPJA

Program a 12. oldalon

* * * * *
Május 25-26. (péntek-szombat)

„PÜNKÖSDÖLŐ” III.
Országos Csoportos
Néptáncverseny, 
mely a Művészeti Iskolák országos
tanulmányi versenyének szekszárdi
döntője.
3 versenyprogramban (péntek este,
szombat délelőtt és délután)
tekinthetik meg az érdeklődők a
bejutott csoportokat. 
Ünnepélyes eredményhirdetés: 26-
án szombaton 18 órakor.
Belépés díjtalan!

Június 2-án, szombaton 9–13 óráig
a Panoráma Mozi előcsarnokában
Gyermekruha és játékbörze
Eladhatók és cserélhetők a kinőtt,
de még használható csecsemő- és
gyerekruhák, biztonsági gyermek-
ülések, etetőszékek, sport- és
játékeszközök, egyebek.
Helyfoglalás: csak személyesen
május 29-ig a művelődési házban
Egy árusítóhely bérleti díja: 1000 Ft

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

Június 8-án, pénteken 17 órakor
a 10 éves Szekszárd
Sportklub Aerobik
Szakosztályának műsora
Szakosztályvezető: Huszár Kriszta
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a rendezők!

MŰVÉSZETEK HÁZA
Pünkösdi jelképek, pünkösdi
hagyományok címmel 

Országos pályázati kiállítás, és
Winkler Dorottya porcelánbabái-
nak kiállítása
Megnyitó: május 25-én, pénteken
18 órakor a Sport- és Szabadidő-
központban
Megtekinthető május 25-től június
17-ig hétfő kivételével 10–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 14–20.  

14 órakor MALAC A PÁCBAN 
20 órakor, 20-án 14 órakor 
VADIDEGEN  

Május 25–28.
20 órakor NORBIT 

ART TEREM
Május 17–23.

16 órakor VADIDEGEN 
18 órakor ÓPIUM – EGY ELME-

BETEG NŐ NAPLÓJA    
Május 17–20.

20 órakor  FEKETE DÁLIA
Május 21–23.

20 órakor NAPFÉNY 
Május 24–30.

16 órakor AZ EMIGRÁNS – min-
den másképp van

18 órakor NORBIT 
20 órakor FELFORGATÓKÖNYV  

ZUG PROGRAM
FILMKLUB  
22. Utolsó belövés

R.: Vondie Curtis Hall 20
29. A vad R.: Laslo Benedek 20
JAZZKLUB 
23.Bill Evans
30.Zoot Sims

KOMOLYZENEI KLUB 
24. Romeo&Juliette 

R.: Gérard Louvin
31. Csongor és Tünde R.: Zsurzs Éva
ROCKKLUB 
25.Judas Priest
A koncertek kivételével a programok ingyenesek

* * * * *
IRODALOM HÁZA –
MÉSZÖLY MIKLÓS

MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.

Tel.: 74/410-783
Nyitva: április 1-jétől szeptember 30-ig
hétfő kivételével naponta 10–18 óráig

Belépődíj: felnőtt 400 Ft, 
nyugdíjas, diák 200 Ft.

Ingyenes látogatási nap: szombat
Állandó kiállítás:
– Mészöly Miklós-emlékkiállítás
Múzeumi óra:
– Mészöly Miklós és Szekszárd
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Egy férfi: 
dr. Farkas László

– Tisztelt bíró úr, kedves Laci!
Szekszárdon még sokan emlékez-
nek rá, hogy pályafutásodat a vá-
rosházán kezdted, de már ott is

„közelítettél” jelenlegi hivatásodhoz, hiszen szabálysértési előadó voltál…
– A pályaválasztásom családi indíttatású, mindkét nagypapám jogász

volt. Az apai főjegyző, az anyai a városi bíróság elnöke. Az édesapám pe-
dig több évtizedig a Megyei Bíróság elnökhelyettese, büntető szakban. Sőt
édesanyám is a Megyei Bíróságon dolgozott, mint irodavezető. Mondhat-
nám azt is, hogy belenőttem ebbe a hivatásba, vagy azt, hogy ki volt jelöl-
ve számomra az út.

– Büntető bíróként dolgozol, viszont nem ezzel a szakkal kezdted…
– Először 1985. szeptember l-jétől polgári peres ügyeket tárgyaló bíró-

ként kezdtem és öt év után 1990 őszén – az eredeti terveimnek, elképze-
léseimnek megfelelően – kerültem át a büntető területre.  

– A két szak között melyikben mi a legnehezebb?
– A polgári, gazdasági perekben leginkább családjogi ügyekben tárgyal-

tam, ami mindenképpen nehéz volt, főleg ha, nem volt a felek között
megegyezés, ugyanis a bíró, mint külső szemlélő nehezen tudja „felderí-
teni”, hogy egy házasság felbomlásához milyen okok vezetnek, s mindezt
még bonyolította, ha a gyermek elhelyezéséről is döntést kellett hozni.
Kezdetben a bírói munkámban nagy hasznát vettem a városházi „előéle-
temnek”, ugyanis az emberekkel való kontaktusteremtés, az ügyekben
való tisztánlátás előszobája volt az a pár év, amit ott dolgoztam. A bünte-
tő ügyek teljesen mások, mint a polgáriak, hiszen ezek kiindulási alapja a
rendőrség nyomozati anyaga, amit követ az ügyészség által előterjesztett
vádirat. Mindezeket áttanulmányozva kerül sor a tárgyalásra, amely a
közvetlenség elvével folyik – ami annyit jelent, hogy az ügyben szereplő
vádlottat, tanúkat, szakértőket stb. kell meghallgatni, s szükség szerint
olyan személyeket is, akik a korábbi eljárásban nem kerültek meghallga-
tásra.  Majd ezek alapján kell a tényállást megállapítani, hogy bűncselek-
mény történt, vagy sem. Eldönteni, hogy melyik nehezebb, azt nem lehet. 

– A tárgyalás során milyen segítséget jelent a bírónak az ülnök, s milyen
ügyekben?

– Célszerűnek látom a jelenlétüket. Ugyanolyan joguk, kötelezettségük
van, mint a bíráknak. Sok esetben azért szerencsés a jelenlétük, mert
másként közelítenek az adott ügyhöz, problémához, így több as-
pektusból tudjuk vizsgálni az eseményt. Lehetősége van kérdések feltevé-
sére, bármilyen észrevételezésre a tárgyaláson. Azt, hogy milyen ügyek-
ben működhetnek ülnökök, a jogszabály határozza meg, nagy mértékben
szűkült ezeknek köre, ugyanis a polgári eljárás során már nincs is ül-
nökbíráskodás. Talán a Munkaügyi Bíróságnál van a legtöbb feladatuk,
mert az összes munkaviszonnyal kapcsolatos perben társas bíráskodás
folyik. 

– Bármennyire is nyugodt, kiegyensúlyozott, sőt optimista embernek is-
merünk, bizonyára nyomasztó lehet döntés előtt állni...

– A bíró nemcsak bent a munkahelyén dolgozik – főleg a sokszor nehe-
zen megoldható  ügyekben – a megoldáson való meditálást, ha kilép a ka-
pun, akkor magával „viszi”. S a szakmai továbbképzés is fontos. Az idén
szereztem meg az ELTE-n a közlekedési szakjogászi diplomámat. Mind-
ezekhez elsősorban egy biztos és támogató családi háttérre van szükség,
amit a feleségem biztosít, aki két évtizede magánkereskedőként dolgozik.
Laci fiunk Szegeden a közeljövően szerzi meg diplomáját szociológiából.
Nem élek azonban elefántcsonttoronyban, az emberekkel a kapcsolatom
változatlan, nem érzem magam másnak azért, mert ebben a hivatásban
dolgozom. A legjobb regenerálódás számomra a kosárlabdázás – a csapat-
tal, amelyben játszom a városi bajnokságon a II. helyezést értük el – a te-
niszezés, a biciklizés, valamint a kirándulás és leginkább a horgászás,
ami kikapcsol. S ha nagyon fáradt vagyok, szívesen veszek a kezembe egy
jó könyvet, vagy hallgatok meg egy koncertet.  

Egy nő: Mezey Aliza 
– Kedves Liza! Sok kiváló angol

tanár működik Szekszárdon, vi-
szont a te egyéniséged, s az indulá-
sod e felé a hivatás felé egészen
különleges…

– Édesanyám és a testvérem is
pedagógus, édesapám műszaki értelmiségi volt. Bár az iskoláimat Báta-
széken jártam – általános és gimnázium –, s jelenleg Tolnán élek, igazi
szekszárdinak vallom magam, egyrészt, mert imádom a várost, másrészt
az embereket, akik között élek és dolgozom. A Szombathelyi Tanárképző
Főiskolán diplomáztam matematika–orosz szakon. 

– Mikor kezdtél el az angol nyelvvel foglalkozni, hiszen téged mindenki
úgy ismer, mint angoltanár…

– A diploma után tanítottam, majd a rendszerváltáskor, érezve az „idő
szavát” intenzíven elkezdtem angolt tanulni. A legtöbbet Bayner Mária ta-
nárnőnek köszönhetek. Folyamatosan tettem le az alap-, közép-, felsőfo-
kú nyelvvizsgát, s 1995-től már intenzíven nemcsak a tanításban, hanem
a vizsgáztatásban is részt veszek. 

– Mikor, és miért lettél magántanár?
– 2003-tól úgy éreztem, hogy magam kívánom az időmet, energiámat

beosztani. Minden korosztályt vállalok, 68 éves volt az eddigi legidősebb
tanítványom. A tanítás mellett tolmácsolok, szak fordítok, 2003-ban fel-
vettek az amerikaiak szakfordító szövetségébe. Úgy érzem, sokkal jobban
ki tudok teljesedni a tanítást illetően, mintha egyetlen iskolában taníta-
nék. 

– Térjünk egy pillanatra vissza Amerikára. Dolgoztál is kint…
– Nagy izgalommal, tervekkel mentem ki, viszont a teljesen más iskola-

rendszer miatt nem éreztem ott jól magam, s hiányoztak azok a sikerél-
mények, amelyeket itthon már megszoktam.

– Kik a tanítványaid, lehet őket valamilyen kategóriába sorolni?
– Van, akinek arra van szüksége, hogy használható nyelvtudást szerez-

zen, hogy boldoguljon a nyelvvel, ha szüksége van rá. Vannak, akiknek a
nyelvvizsga miatt van szükségük – általában a diploma kiváltásához – rá,
vannak, akik külföldi munkavállalás miatt szeretnék bármilyen szinten
elsajátítani a nyelvet, hogy aztán a kint anyanyelvi környezetben igazán
megtanulják. Az a véleményem, hogy bármilyen okból, bármilyen szin-
ten kíván valaki nyelvet tanulni, a kezdéshez szükség van egy nyelvtanár-
ra. Később aztán majd eldől, hogy a megszerzett nyelvi tudást hogyan fej-
leszti tovább az illető.

– Azt nem mondod – mert nem akarsz dicsekedni –, hogy ebben az is
benne van, hogy közvetlen, mosolygós, barátságos ember vagy, akit a ta-
nulni vágyó nem igazán tekint tanárnak, inkább egy jó barátnak, aki se-
gíteni akar. Harmadik ciklusban lettél bírósági ülnök… Mi vezetett arra az
elhatározásra, hogy ezt a társadalmi elkötelezettséget válaszd?

– Legelső ciklusban a kíváncsiság hajtott. Szerettem volna betekinteni
ebbe a különös világba, válás, gyermekelhelyezés… Néha nagyon nehéz
volt, főleg akkor, amikor ismerősök voltak az ügy szereplői ezeknek az in-
tim ügyeknek. A második ciklusban már büntető ügyekben kaptam meg-
bízást, s egy nagy tudású, nagytekintélyű bírónő, dr. Balassa Mária mel-
lett dolgozhattam. Elkötelezettség, érdeklődés, nyitottság, empátia az,
ami miatt szeretek ebben a légkörben tevékenykedni, s remélem, hogy
hasznára vagyok a bírónak, s magam óriási élettapasztalattal leszek évről
évre gazdagabb. 

– Lányod már felnőtt, így marad időd az egyéb, általad oly kedves tevé-
kenységekre is…

– Mercédesz lányom valóban felnőtt, Budapesten él és dolgozik, a ven-
déglátásban, ahol nagyon sikeres. A kedvenc tevékenységeim közül pedig
elsősorban a Tolnai „Bartók Béla Női Kart” említeném, Schmidt Józsefné
karnagy vezetésével. Elkötelezett természetvédő vagyok, a „Magyar Ma-
dártani Egyesületnek” tagja. Szeretek kertészkedni, utazni, valamint az
állandó nagy szerelem az életemben a tanítás, a vizsgáztatás.  

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Farkas László, a
Szekszárdi Városi Bíróság büntető bírája, és Mezey Aliza angol szakos
nyelvtanár, aki 2007. május 2-án harmadszor tette le az ülnöki esküt dr.
Csullag Józsefné, a Tolna Megyei Bíróság elnök helyettese előtt.  Beszélge-
tésünk témája az ülnökök szerepe ma a bírósági eljárásokban. Mindezen
túl pedig két ismert és Szekszárd városában közszeretetnek és tiszteletnek
örvendő ember közelebbről való megismertetése a kedves olvasóval. 
(Interjúalanyaimmal régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződünk.)

SAS ERZSÉBET OLDALA

Polgári eljárásban már nincs ülnöki bíráskodás



2007. MÁJUS 20.11116666

TÁMOGATÓ SZOLGÁLATA
Szekszárd, Kinizsi u. 1. Az épület akadálymentes.

Telefon: 74/312-348, 20/424-6953

Az intézmény 2006. január 1-jétõl mûködik, Szekszárd város önkormányza-
tával kötött ellátási szerzõdés alapján. Vezetõje: Házi Magdolna

KIK VEHETIK IGÉNYBE ?

A Szekszárdon élõ, súlyos mozgás-, látás-, hallás sérült, értelmileg
akadályozott, autista személyek életkori megkötöttség nélkül.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

személyi segítés, szállító szolgálat, információnyújtás, tanácsadás, sors-
társi tanácsadás (a vezetõ maga is súlyosan sérült egyén)

MIT JELENT A SZEMÉLYI SEGÍTÉS ?

A személyi segítõ a napi életvitelben, a mindennapi tevékenységek végzé-
séhez nyújt segítséget, például az önellátáshoz, önkiszolgáláshoz; a ház-
tartás vitelében: pl. bevásárlás, mosás, takarítás; orvoshoz elkísérésben,
ügyintézésben stb.

SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT: 

Igénybe lehet venni: óvodába, iskolába, munkába, gyógykezelésre, bevá-
sárláshoz ügyintézéshez, kulturális, szabadidõs programokhoz való elju-
tásban stb. 
A gépkocsi kerekesszékes személy szállítására is alkalmas.

A személyi segítés és a szállító szolgálat térítéses szolgáltatás. A szállító szol-
gálatot azon intézmény is igénybe veheti, amely mozgás, látás, hallássérült il-
letõleg értelmileg akadályozott, vagy autista személy szállítását kéri.

A szolgáltatásainkat rendszeresen és alkalomszerûen is igénybe lehet venni.


