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Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése március 27-én tartott
rendkívüli ülésén mind a négy
napirendi pontot egyhangú sza-
vazással fogadta el.

A közgyűlés február 22-i ülésén
döntött a távhőszolgáltatásról szó-
ló korábbi önkormányzati rendelet
felfüggesztéséről, s egyben felkérte
a szolgáltató Alfa-Nova Kft.-t, hogy
március hónapban csak a részfize-
tésként előírt havi fűtési hőfel-
használás 50 százalékát számlázza

ki. A Közgyűlés március 27-i rend-
kívüli ülésén olyan határozati ja-
vaslatot fogadott el, mely szerint a
szekszárdi távfűtéses lakásokban
élőknek április hónapban nem kell
fűtési hődíjat fizetniük, az Alfa-
Nova Kft. csak a fűtési alapdíjat
számlázza ki. A város vezetése
ugyanakkor szakértők bevonásával
tovább vizsgálja, hosszú távon mi-
lyen módon lehetne újabb forinto-
kat lefaragni a távhőszolgáltatás dí-
jából.

Az önkormányzat és a Gemenc

Volán Zrt. közös pályázatot nyúj-
tott be a tömegközlekedés norma-
tív támogatására. A város ezzel egy
régi adósságát törlesztette, a me-
gyeszékhelyek közül ugyanis eddig
csak Szekszárd nem élt ezzel a le-
hetőséggel. A várhatóan több tíz-
millió forintnyi pályázati pénzt a
Gemenc Volán Zrt. a városi tömeg-
közlekedés fejlesztésére fordítaná.

A közgyűlés ugyancsak ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül támo-
gatta azon határozati javaslatot,
hogy az önkormányzat a sportalap

terhére 1-1 millió forintnyi előleget
utaljon át az UKSE Szekszárd kézi-
sei és az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd kosarasai számára. A két
egyesület országosan is kiemelke-
dő eredményekkel büszkélkedő
utánpótlással rendelkezik, finan-
szírozási problémái miatt azonban
veszélybe kerülhetne zavartalan
működése.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése határozati javaslatot fo-
gadott el arról is, hogy a korábbinál
jóval kedvezőbb feltételekkel, 75%-
os céltámogatással kiírt szennyvíz-
csatorna hálózat fejlesztésre a vá-
ros pályázatot nyújtson be. A Kiss
János utcát, valamint Bocskai utca
keleti és a Rákóczi F. utca északi
szakaszát érintő projekt tervekkel
és engedélyekkel rendelkezik. 

Áprilisban nem kell fűtési
hődíjat fizetni
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI ÉRDEK-

SZÖVETSÉGE ÉS A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT
NYUGDÍJAS TERÜLETI ALAPSZERVEZETE 

értesíti tagjait, hogy április 5-én (csütörtök) 7–8 óráig tisztított rántani
való csirke 500 Ft/kg-os áron árusítását tartjuk. Az igényeket április 2-ig
lehet bejelenteni.

A MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETE
kirándulást szervez 2007. augusztus 6-tól (hétfő) 11-ig (szombat) Gyula-gyó-
gyfürdőre. Részvételi díj: 13 000 Ft/fő. Jelentkezni lehet személyesen hétfőn
és szerdán ügyfélfogadási időben (8–12 óráig) a Dózsa Gy. u. 1. szám alatti
irodánkban vagy telefonon a 74/510-780-as számon.

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

Április 8., 22., 29., május 13., 27.,  június 10., 24., július 8., 22., 29.,
augusztus 12., 26.,  szeptember 9., 23., 30., október 14., 28., november
11., 25., december 9., 16., 23.

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES
KÖZPONT NYUGDÍJAS TAGOZAT

2007. április 3-án 14 órakor (kedden) előadást tart a Babits Mihály mű-
velődési ház földszinti termében (Szent István tér 10. szám alatt)

Előadó: dr. Sudár Zsolt belgyógyász főorvos. 
Előadás címe: Egészséges táplálkozás és hosszú élet. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő nyugdíjast!

A ZÖLDTÁRS KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

(www.zoldtars.hu) köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó-
tok 1%-át. A támogatások felhasználására a „Tiszta Tolna megye”
program keretében kerül sor, amely a megyei illegális hulladéklera-
kók feltérképezését és felszámolását célozza. 
Adószám és egyéb ismeretek: www.zoldtars.hu honlapon.

ÁPRILIS 2.
I. KÖRZET

Árpád utca 
Augusz I. utca 
Baka utca 
Balassa utca 
Batthyány L. utca 
Béla tér 
Berzsenyi D. utca 
Bezerédj utca 
Bólyai J. utca 
Csaba utca 
Csokonai u.
Damjanich J. utca 
Dózsa Gy. utca 
Flórián utca 
Garay tér 
Halász B. utca 
Hrabovszky utca 
József A. utca 
Kapisztrán utca 
Kemény S. utca 
Kiss J. utca 

Kölcsey ltp. 
Liszt F. utca 
Mátyás király utca
Mészáros L. utca 
Nyár utca 
Patak utca 
Pázmány P. tér 
Petőfi S. utca 
Pollack M. ltp. 
Pollack M. utca
Rákóczi utca 
Rákóczi utca 
Rózsa u.
Rózsamáj utca 
Soós S. utca 
Szakály test. utca 
Széchenyi utca 
Szent István tér 
Szent László utca 
Szluha Gy. utca 
Tavasz utca 
Tinódi utca 
Tompa M. utca 
Tormay B. utca 

Vörösmarty utca 
Wigand J. tér 
Wosinsky ltp. 
Zrínyi M. utca

ÁPRILIS 3.
II. KÖRZET

Ady E. utca 
Alisca u. 
Alkony utca 
Alkotmány u. 
Allende utca 
Alpári Gy. utca 
Arany J. utca 
Baráth J. utca 
Barátság 
Bem utca 
Bencze F. utca 
Benczúr Gy. utca 
Bercsényi utca 
Béri B. Á. utca 
Bertók R.-né utca 
Bródy S. köz 
Bródy S. utca 

Csalogány utca 
Cseby Fiuk utca 
Cseri J. utca 
Dobó utca 
Dr. Hirling Á. utca 
Fáy A. utca 
Flach I. utca 
Gróf P. utca 
Halasi A. utca 
Háry J. utca 
Holdfény utca 
Holub J. utca 
Honvéd utca 
Jókai utca 
Kecskés F. utca 
Kisfaludy utca 
Kövendi S. utca 
Május 1. utca 
Mikes utca 
Napfény utca 
Népfront utca 
Ocskó L. utca
Perczel M. utca 
Prantner J. utca 

Rozsnyai M. utca 
Sárviz utca 
Szabó D. utca 
Tartsay V. ltp. 
Tartsay V. utca 
Vasvári P. utca 
Wesselényi utca 

ÁPRILIS 4.
III. KÖRZET

Aranytó utca
Babits M. utca 
Bajcsy Zs. utca 
Bálint köz 
Bartina köz 
Bartina utca 
Béke telep 
Benedek apát utca 
Bethlen G. utca 
Bocskai I. utca 
Bocskai köz 
Bogyiszlói utca 
Borzsák utca 
Csapó D. utca 

Erkel F. utca 
Hermann O. utca 
Hosszúvölgy utca 
Hunyadi utca 
Ibolya utca 
Jelky A. utca 
József Puszta
Kablár köz 
Kálvária utca 
Kálvin tér 
Kandó K. utca 
Kápolna tér 
Kendergyár utca
Kerékhegy utca 
Keselyüs
Kilátó utca 
Kinizsi utca 
Kisbödő utca 
Kiskadarka utca 
Kőrösi Cs. S. utca 
Landler J.u. 
Lehel utca 
Leopold L. utca 
Luther tér 
Madách I. utca 
Mérey utca 
Móricz Zs. utca 
Munkácsy M. utca 
Nagybödő utca 

Nyámánd puszta 
Ózsák puszta
Puskás T. köz 
Puskás T. utca 
Remete utca 
Rövidvölgy utca 
Séd köz 
Semmelweis utca 
Toldi utca 
Újfalussy utca 
Vincellér utca 
Ybl M. ltp. 
Ybl M. utca  

ÁPRILIS 5.
IV. KÖRZET

Akácfa utca 
Bakony utca 
Bartók B. utca 
Bikavér utca
Bor utca 
Bottyánhegy  
Bükk utca 
Cserfa utca 
Cserhát utca 
Csonka utca 
Dorogi köz 
Dr. Berze Nagy J.

utca 

Dűlő utca 
Előhegy utca 
Esze T. utca 
Ezerjó köz 
Ezerjó utca 
Faddi völgy 
Fürdőház utca 
Fürt utca 
Gárdonyi utca 
Hársfa utca 
Illyés Gy. utca 
Kadarka köz 
Kadarka ltp. 
Kadarka utca 
Katona J. utca 
Klapka Gy. ltp. 
Klapka Gy. utca 
Kodály Z. utca 
Kossuth L. utca 
Lisztes völgy 
Lőtér köz 
Martos F. utca 
Mecsek utca 
Muskotály utca 
Nefelejcs köz 
Nefelejcs utca 
Palánki utca 
Parászta utca 
Pince utca 

Présház utca 
Rizling utca 
Ságvári E. utca 
Sauli völgy 
Székely B. utca 
Szüret utca 
Táncsics M. köz 
Táncsics M. utca 
Tanya utca 
Tolnai L. utca 
Vak Bottyán utca 
Vendel utca 
Zápor utca 
Zöldkert utca  

ÁPRILIS 6.
V. KÖRZET

Árnyas utca 
Árok utca
Baranya völgy
Barázda utca 
Cinka utca 
Csap utca 
Csatári utca 
Csopak utca 
Dr. Nagy I. utca 
Dr. Tóth L. utca 
Ebes u.
Fagyöngy utca 

Gemenc utca 
Harang utca 
Harmat u.
Hegyalja utca 
Istifán u.
Kalász u. 
Kerámia utca 
Kertész utca 
kis Cinka u.
Kuruc utca 
Lajos király utca 
Magyar S. utca 
Major utca 
Muskátli utca 
Otthon utca 
Óvoda utca 
Puttonyos utca 
Sárköz utca 
Szekér utca 
Szilas utca 
Szőlő utca 
Szőlőhegy utca 
Tüske utca 
Tüzér utca 
Vadász utca 
Venyige utca 
Vessző utca 
Vitéz utca 
Zengő utca 

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM 
Lomkihelyezés mindenhol reggel 6 óráig

TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Az egészségügyi miniszter 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelete szerint a nagydarabos
hulladékot a közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet. 
Kérünk mindenkit, aki igénybe kívánja venni az ingyenes szolgáltatást, hogy a lom-
talanítási programban megjelölt lakóhely szerinti szállítás napján helyezze ki hulla-
déktároló edénye mellé az elszállítandó hulladékot.
Felhívjuk a Tisztelt Lakók figyelmét, hogy a szállítás napján reggel 6 óráig he-

lyezzék ki az elszállítandó hulladékot. A szállítás napján késve kihelyezett hulla-
dékot a hivatal nem szállíttatja el!
Az akció során építési törmeléket, veszélyes hulladékot, üzemszerű tevékenységből
eredő ipari hulladékot a hivatal nem szállíttat el. A fa-, és cserjenyesedék csak kö-
tegelve, a lomb csak zsákokba kötve kerül elszállításra.
A lomtalanítással kapcsolatos további információt a Műszaki Irodán, illetve az ALIS-
CA-Terra Hulladékgazdálkodási Kft. 74/528-850 telefonon beszerezhetik munka-
napokon hétfőtől csütörtökig 8–16 óra, illetve pénteken 8–13.30 óra között.  

A Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskör vezetősége

szeretettel várja 
a Társaskör tagjait és minden érdeklődőt

2007. április 1-jén, virágvasárnap 
délután 3 órára

a Szent István-házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Zentai András: A fáraók nyomában
című, filmvetítéssel egybekötött

ELŐADÁSÁRA.
Az előadás után egy pohár bor és némi 
sütemény mellett kötetlen beszélgetés.

Gyurkovics János, a társaskör világi elnöke  

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT
SZEKSZÁRDI TERÜLETI VÉRELLÁTÓ

7100. Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7. • Tel.: 06-74/501-628

VÉRADÓ NAPOK ÁPRILIS HAVI ÜTEMTERVE
2007. 4. 2. hétfő Szekszárd Int.  Véradó Áll. 8.00–14.00 óráig
2007. 4. 3. kedd Paks, műv. közp. 9.00–16.00 óráig
2007. 4. 5. csütörtök Palánk, GYIVI 10.30–14.30 óráig
2007. 4. 10. kedd Szedres, iskola 9.30–15.00 óráig
2007. 4. 16. hétfő Szekszárd Int. Véradó Áll. 8.00–14.00 óráig
2007. 4. 17. kedd Palánk, Szd. Mg. Isk. 8.30–12.00 óráig
2007. 4. 18. szerda Kakasd, Faluház 10.00–15.00 óráig
2007. 4. 23. hétfő Szekszárd Int. Véradó Áll. 8.00–14.00 óráig
2007. 4. 24. kedd Nagymányok, műv. ház 9.30–15.30 óráig
2007. 4. 25. szerda Főiskola, Szekszárd, aula 8.00–14.00 óráig
2007. 4. 26. csütörtök Dunaszentgyörgy, műv. ház 9.00–15.00 óráig
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NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitány-

ság 2006. évi tevékenységéről (63. sz.
előterjesztés) Előterjesztő: Horváth István
polgármester

2. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának
2006. évi tevékenységéről (64. sz. előter-
jesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
3. Javaslat az „Év Rendőre” kitüntető cím ado-

mányozására  (65. sz. előterjesztés) Elő-
terjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat az „Év Tűzoltója” kitüntető cím ado-
mányozására (66. sz. előterjesztés) Előter-
jesztő: Horváth István polgármester

5. Javaslat szociális és gyermekvédelmi
ügyekben benyújtott fellebbezések elbírá-
lására (62. sz. előterjesztés) Előterjesztő:
Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke

NYILVÁNOS ÜLÉS:
6. Szekszárdi Önkormányzat …../2007. (…)

rendelete Önkormányzati Építészeti-mű-
szaki Tervtanács létrehozásáról és műkö-
déséről (tervezet) (76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

7. Szekszárdi Önkormányzat …../2007. (…)
rendelete a helyben központosított közbe-
szerzésekről (tervezet) (74. sz. előterjesz-
tés) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

8. Szekszárdi Önkormányzat …../2007. (…)
rendelete a szociális ellátások helyi szabá-
lyozásáról szóló 34/2001. (XII. 2Y1.) szek-
szárdi ör. módosításáról (tervezet) (75. sz.
előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián Or-
solya jegyző

9. Szekszárdi Önkormányzat …../2007. (…)
rendelete a helyi adókról és az adózás
rendjéről szóló 29/1991. (XII. 23.) Kt. ren-
delet kiegészítéséről (tervezet) (79. sz. elő-
terjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya
jegyző

10. Szekszárdi Önkormányzat …../2007. (…)
rendelete az önkormányzat ügykörébe
tartotó adóügyi feladatokat ellátó dolgo-
zók érdekeltségi rendszeréről szóló

21/1996. (VI. 5.) Kgy. rendelet alkalma-
zásának felfüggesztéséről (tervezet) (83.
sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián
Orsolya jegyző

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának 2007. évi közbeszerzési ter-
ve (78. sz. előterjesztés) Előterjesztő:
Dr. Kilián Orsolya jegyző 

12. Közcsatornára történő rákötés 2007. évi
támogatási rendszere (58. sz. előterjesz-
tés) Előterjesztő: Szeleczki József iroda-
vezető

13. Szociális szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálata (59. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöke

14. Előterjesztés a részben önállóan gazdál-
kodó intézmények egyéb nem szakmai
feladatainak kiszervezéséről (68. sz. elő-
terjesztés) Előterjesztő: Horváth István
polgármester

15. Javaslat a Családsegítő Központ alapító
okiratának módosítására (61. sz. előter-
jesztés) Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a
Szociális és Egészségügyi Bizottság el-
nöke

16. Dr. Kelemen József Idősek Otthona férő-
hely bővítési kérelme (77. sz. előterjesz-
tés) Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodave-
zető

17. Együttműködési megállapodás a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai
Karával terepintézményi feladatok ellátá-
sára (60. sz. előterjesztés) Előterjesztő:
Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke

18. Bírósági ülnökök megválasztása (82. sz.
előterjesztés) Előerjesztő: Dr. Faragó
Ágnes irodavezető

19. Javaslat aljegyző megválasztására (81. sz.
előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián Or-
solya jegyző 

20. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(80. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr.
Göttlinger István irodavezető

21. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről (67. sz.
előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Ist-
ván polgármester

22. Tájékozatók:
– Tájékoztató a közoktatási intézmények

tanügy-igazgatási és szakmai ellenőrzé-
séről

– Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció ered-
ményeinek áttekintéséről

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjesz-
tései a www.szekszard.hu honlapon (Önkor-
mányzat/közgyűlés napirendjei) tekinthetők
meg.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

2007. április 3-án (kedden) 9 órakor a polgármesteri hivatal konferencia ter-
mében tartja soros ülését, melynek tervezett napirendje a következő:

Sikerrel szerepelt Szekszárd me-
gyei jogú város Budapesten, az
ITDH CityInvest névre keresztelt
konferenciáján, ahol három vá-
ros – a tolnai megyeszékhely
mellett Makó és Törökszent-
miklós – mutatkozott be befekte-
tők és külképviseletek gazdasági
szakemberei előtt.

Horváth István polgármester elő-
adásában a térség kedvező fekvé-
sét, jó infrastruktúráját és a képzett
munkaerő meglétét hangsúlyozta.
A városvezető kiemelte: Szekszár-
don és a 30 km-es körön belül fek-
vő 33 településén több mint 140

ezer ember él, akik megfelelő mun-
kaerőbázist jelentenek a befekte-
tőknek. A megyeszékhely – oktatá-
si centrumként – főiskolával, gim-
náziumokkal és szakközépiskolák-
kal gondoskodik a helyi igények-
nek megfelelő szakképzésről. A
polgármester ezt követően a befek-
tetőkre váró projekteket sorolta. A
tervek szerint 2008-ra elkészül az
élményfürdő, egy sportcentrum
jégpályával, 2010-re pedig felépül

Európa borvárosa. Alakul a
Paks–Szekszárd gazdaságfejleszté-
si tengely is. Az erőművel közösen
terv készül az alternatív energiater-
melés kiterjesztésére, és egy 20–25
hektáros Ökopark létrehozására is,
amely Közép-Európa legnagyobb
hasonló projektje lenne. Ebben a
programban a Gemenc Zrt. és a
Duna–Dráva Nemzeti Park is részt
vesz.

Szekszárdon továbbfejlesztenék
a mintegy háromezer embernek
munkát adó autóipari beszállítói és
a faipari klasztert, és a vállalkozók
igényeihez igazítják a szakképzést.
Mindez abban a komplex fejleszté-

si programban szerepel,
amely Szekszárd a jövő
városa nevet viseli. Ennek
egyik meghatározó eleme,
hogy a várost a kistérség-
gel, a gazdasági ágazato-
kat és a szinergiákat fel-
használva együtt fejleszti. 

A prezentációt követő
fogadáson angol, belga,
francia, orosz, japán, kí-
nai, spanyol követségi
munkatársak és befekte-
tők egymást váltották a

Takler-borokkal ékesített szekszár-
di asztalnál, hogy szót válthassa-
nak a polgármesterrel. Horváth Ist-
ván már a jövő hétre számos tár-
gyalási időpontot lekötött, többek
között ígéretet tett egy húszfős kí-
nai vállalkozói delegáció fogadásá-
ra is. A budapesti programra a vá-
ros és a megye meghatározó vállal-
kozásainak, oktatási és kulturális
intézményeinek vezető képviselői
is elkísérték a polgármestert.

Népszerű a szekszárdi
jövőkép

Több ezer éves leletekre, például
bronzkori temetkezési helyre, ott
számos mészbetétes edényre, vala-
mint kelta település maradványai-
ra bukkantak városunk déli hatá-
rában, pontosabban az ott épülő
áruházak helyén, az út két oldalán.

Dr. Gaál Attila, a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum igazgatója elmond-
ta, hogy a dombvidék és a történeti
Alföld találkozásánál igen mély terü-
leten épülnek az áruházak, tehát
nem lehetett leletek felbukkanására
számítani. Ugyanis valamikor ott
folyt az ős-Duna, majd a Sárvíz ágai
kanyarogva szabdalták föl a területet.
Hozzátette az igazgató, hogy a szúró-
próbaszerű ellenőrzés során előke-
rült igen értékes leletek is azt bizo-
nyítják, hogy valamikor, a bronzkor
idején – 3000–3300 évvel ezelőtt kör-
nyékünkön – sokkal, de sokkal szá-
razabb időszak volt, mint ma. Mond-
hatni, extra száraz korszakot élt meg
a bronzkori és a keltakori lakosság.
Így akkoriban a mederből, illetve ár-
térből kiemelkedő részeket több száz
éven át lakták az emberek. Azt is
megemlítette dr. Gaál Attila, hogy kö-
zépkori leleteket nyilvánvalóan azért
nem találtak, mert akkor már ismét
más volt a vízrajzi helyzet.

Az út egyik oldalán találhatóak a
kelta település maradványai, a mási-
kon a bronzkori temetkezési hely. Az
úgynevezett szórt-hamvasztásos sí-
rokból igen sok épen maradt mész-
betétes, négy-öt centi átmérőjű
edényke, edénytöredék és más hasz-
nálati tárgy került elő, de találtak
fegyvereket és ékszereket is. Az ed-
dig ismert sírokban általában nyolc-
tíz edényt találtak, e mostaniakból

húsz, harminc is előkerült. A hajdani
szokások szerint a hitvilághoz kap-
csolódóan az elhunyt túlvilági útjára
szánták az edényeket és egyéb tár-
gyakat. Mivel ma mások a csapadék-
viszonyok, az igen gazdagon díszí-
tett edények meglehetősen rossz ál-
lapotban vannak, hiszen a változó
nedvesség, illetve kiszáradás még a
kerámiát is megviselte. A múzeum-
igazgató megjegyezte, hogy néhány
sírból a feltárás során szivattyúzni
kell a vizet, ami azt jelenti, hogy még
ezekben a napokban is magasabb a
talajvíz, mint akkor, a bronzkor, vagy
a keltakor idején volt. 

Az edényeket azonnal tisztítják,
majd átadják a restaurátoroknak,
akik az „őskor barokkjából” szárma-
zó, szinte túldíszített darabokat kiál-
líthatóvá teszik. Mint az igazgatótól
megtudtuk, ezek a mészbetétes edé-
nyek úgy készültek, hogy még képlé-
keny állapotukban geometrikus és
egyéb mintákat vájtak rájuk, majd
porrá tört, kagylóhéjból kevert masz-
szával kitöltötték. Ez a vakítóan fehér
kagylópor adja ki a fekete és barna
tálacskák mintáit. 

Az építkezési terület egy részén
igen gyors ütemben történt meg a le-
letmentés, hiszen a múzeum minden
erejét oda összpontosította – beleért-
ve a rajzolókat és a technikusokat is
– hogy a területet mielőbb átadhas-
sák az építőknek, akik – mint dr.
Gaál Attila kiemelte – minden segít-
séget megadtak és megadnak a lelet-
mentésen dolgozóknak. Vagyis a
munka folytatódik a környéken, de
már nem azon a részen, ahol aka-
dályt gördítene az építkezések elé. 

V. H. M.

Bronzkori leletek
a város határában

Horváth István polgármester mutatta be
a várost
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DÉRI FOTÓ-OPTIKA
HÚSVÉTI AKCIÓJA

• Minden szemüvegkeretből 30% ÁRENGEDMÉNY
• Egyes szemüvegkeretek

70–80%-OS KEDVEZMÉNNYEL

VEGYE IGÉNYBE SZEMORVOSI SZOLGÁLTATÁSAINKAT!
ÜZLETÜNKBEN VÉGZETT ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT 
DÍJÁT VISSZATÉRÍTJÜK, 
HA NÁLUNK KÉSZÍTTETI ÚJ SZEMÜVEGÉT!

AMI NÁLUNK NINCS: vizitdíj, előjegyzés, hosszú várakozási idő
AMIT ADUNK: 

• Korszerű műszerekkel teljes körű látás- és szemvizsgálat 
szemész szakorvosokkal

• SZTK-vények felírása
• Kontaktlencse-rendelés előzetes bejelentkezés alapján
• Kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása
• HOYA JAPÁN CSÚCSTECHNOLÓGIA

a minőség és tisztánlátás garanciája

TEKINTSE MEG
ÁRUVÁLASZTÉKUNKAT!

DÉRI FOTÓ-OPTIKA
Szekszárd, Széchenyi u. 26. (a lottózóval szemben)
Telefon: 74/416-897
Nyitva: 8.30–17 óráig, szombaton 8.30–12 óráig.

LEGYEN SAJÁT SZEMORVOSA ÉS SZAKÜZLETE!

Közös ügyünk
az illegális szemétlerakók

felszámolása
Akárcsak az ország legtöbb településén, így Szekszárdon is komoly

feladatot ró az önkormányzatra a szemetüktől illegális úton megszaba-
dulók által okozott probléma kezelése. Akik nagyvonalúan elhajítják a
papír zsebkendőjüket, vagy a cigarettacsikket az utcán, csak kisebb
szabálytalanságokat követnek el, ám akadnak, akik a város kül-
területein szabadulnak meg háztartási hulladékuktól, feleslegessé vált
kacatjaiktól. Sajnos, a város közigazgatási területén belül is akadnak
problémás helyek. Gyakran jelenik meg egy-egy nagyobb kupac
szemét többek között a Baráth, a Bocskai, a Halasi, a Kerámia, a
Kemény, a Kövendi, a Sárköz, a Szakály testvérek, a Patak és a Zrínyi
utcában. Ezek felszámolása jelentős összegektől szabadítja meg a
város, vagyis mindannyiunk közös kasszáját.

Az önkormányzat az elmúlt három évben közel 38 millió forintot
költött az illegális hulladéklerakók felszámolására, a forrást az önkor-
mányzat költségvetése, illetve a közmunkaprogram pályázaton elnyert
összeg biztosította. Ezen összeg csak a probléma akut kezelésére volt
elegendő. A város frekventált pontjain található illegális hulladékler-
akókat felszámolták ugyan, ám a külterületen találhatókra nem futotta. 

Illegális hulladéklerakás miatt a közelmúltban nyolc esetben
szabálysértési feljelentésre, 21 ügyben pedig figyelmeztetésre került
sor. A polgármesteri hivatal azonban több esetben csak ismeretlen
tettes ellen tehet feljelentést a városi rendőrkapitányságon.

Az illegális hulladéklerakások nem csak környezetszennyezést
okoznak, ezek felszámolása az önkormányzattól komoly forrásokat is
igényel. Éppen ezért kérjük, környezetünk tisztasága és „közös
pénztárcánk” megóvása érdekében, hogy városunk minden polgára
vegye igénybe a hulladékszállítási közszolgáltatást.

A szekszárdi futóknak a kelle-
metlen időjárás nem vette el a
kedvét a 4. Bonyhád–Bátaszék
Völgység Félmarathonnak neve-
zett verseny 23 km-es távjának
teljesítésétől. A március 24-én
megrendezett futamon a nevezők
száma összességében mégis a ta-
valyinak mintegy kétharmadára
apadt. Így fél órával a rajt előtt
még bizonytalan volt, hogy elin-
dulhatnak-e a futók hegyen-völ-
gyön át az út kanyarulatainak
megfelelően hol szemből, hol ol-
dalról vagy hátulról fújó szélben,
csendes esőben Bátaszék felé.

Ifj. Czencz Péternek sikert ho-
zott ez a viadal: 1:23:07-es időered-
ményével másodikként ért célba.
Akár a középmezőnyben befutott
édesapja, és a szurkolóként jelen
levő nagyapja ő is elégedett volt az
eredményével, bár ezt a megméret-
tetést mindössze egy jó edzésnek
tartotta az egy héttel később meg-
rendezendő Mezei Futó Országos
Bajnokság 12 km-es távjára. Ez-
után duatlon-, a melegebb idő be-
álltával pedig triatlonversenyek kö-
vetkeznek majd számára. Erősebb

mezőnynek jobban örült volna, hi-
szen egyedül futott, az első és a
harmadik helyezett, Somogi Nor-
bert és Tasnádi Tas egyaránt mint-
egy két perces távolságban haladt
tőle. Az időjárás nem okozott prob-
lémát számára, az viszont igen,
hogy nem a távnak megfelelő cipőt
választott, így a verseny második
felében minden lépésnél szúrást
érzett a combjában.

Végh József (1988), a Csapó Dá-
niel Középiskola diákja a verseny
utolsó kilométerein fokozatosan
vesztett tempójából, így 1:44:04-es
időeredményével a hetedik helyen
ért célba. A szekszárdi Kerekes
László (1967) pedig mintegy más-
fél perccel utána kilencedikként fu-
tott be. Városunk futói közül a leg-
több elismerésben Nemes Miklós
(1953) részesült. A Megszállottak
Klubja tagjaként versenyző ultra-
maratonista ajándékcsomagot ka-
pott a mezőny legidősebbjeként, a
Hoppá! nevű váltó első tagjaként
pedig őt is illette a harmadik helye-
zettnek járó oklevél. Az egyéni ver-
senyben a 18. helyen végzett
1:52:60-as időeredményével. Nem
egészen két perccel Nemes után a

20. helyen ért célba az „egészség-
ügyi különítmény” első tagja dr.
Zsigmond Árpád (1961), és tőle 1
másodperccel elmaradva Zákányi
József triatlonista. Ezen a verse-
nyen az utolsó két kilométeren ta-
lálkoztak, de egyébként régebbi az
ismeretségük. Zsigmond Árpád he-
tente kétszer-háromszor fut a szek-
szárdi dombokon vagy a Duna-töl-
tésen, és félmaratoni, maratoni tá-
vokon indul. Ő és az itt hét perccel
később célba ért dr. Schranz Ró-
bert, aki már egyszeres maraton-
ista, Zákányi példáját követve
kezdtek el futni 2005-ben, a futás
évében.

A női mezőny közepén végeztek
a Szekszárd AC versenyzői, vagyis
Moczó Zsanett (1985) 1:51:50-es
időeredménnyel hét közül a har-
madik, Dobos Renáta (1977) pedig
2,5 perccel később a negyedik he-
lyen ért célba.

A váltók a rajttól számítva 1 óra
56 perctől kezdve 6 percenként ér-
keztek a célba. Igazi meglepetést
okozott a Nemes Miklós, Tar Erika,
Milákovits Erika összetételű Hop-
pá! számára, hogy harmadik helye-
zettek lettek.  K. E.

Szekszárdi futók sikerei 
a Völgységben

F E L H Í V Á S
A Tolna Megyei Általános Művelődési

Központ és a Babits Mihály Művelődési

Ház és Művészetek Háza 

2007. április 28.–május 19-ig
kiállítást rendez 

AMATŐR KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZ ALKOTÓK

MUNKÁIBÓL
a márványteremben.

A munkák beküldése, illetve átvétele a
művelődési házban

április 19-én és 20-án 9–17 óráig
zsűrizés április 23-án.

A zsűri elnöke és a kiállítást megnyitja: 
Szemadám György 

Munkácsy díjas képzőművész
A megnyitó után szakmai előadás és

beszélgetés a zsűri elnökével. 
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GIBZONE SZÁMÍTÁSTECHNIKA
7100 Szekszárd, Mikes u. 7.
Tel: 74/510-444  Fax: 74/510-443

http://www.gibzone.hu

Nyitva: hétfõ–péntek: 9–17,
szombaton: –13 óráig9
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tartalmazzák!

MMC utángyártott
tonerek, patronok!

125 éve született, s idén 40 éve,
hogy nincs közöttünk világhírű ze-
neszerzőnk, Kodály Zoltán. Életét
tette fel az ifjúság minőségi zenei
nevelésére, kigondolója s létreho-
zója volt az Éneklő Ifjúság mozga-
lomnak, s neki kö-
szönhetjük az
ének-zenei tagoza-
tos iskolák létreho-
zását is.

A tiszteletére
rendezett emlék-
hangversennyel
adóztunk előtte
március 27-én este
a Liszt Ferenc Mű-
vészeti Iskolában.
Felcsendültek ma-
gyar népdalok,
népdalfeldolgozá-
sok, hiszen Kodály
életében ez volt az
egyik legfontosabb
„irányvonal”; a magyar zene, a ma-
gyar népdal gyűjtése, kutatása,
rendszerezése. 

Kodály művei mellett kizárólag
magyar, kortárs, illetve ma is élő
zeneszerzők darabjai alkották a
műsort. Így Bartók Béla, Fodor Fe-

renc, Járdányi Pál, Karai József,
Kováts Barna, Szelényi István,
Szokolay Sándor, Szőnyi Erzsébet,
Viski János szerzeményeiből hall-
hattunk számosat. Köszönjük a
szép zenei élményt minden növen-

déknek és felké-
szítő tanáraiknak
is!

Kodály Zoltán
munkássága kor-
szakalkotó jelen-
tőségű; hiszen
kollégájával, Bar-
tók Bélával kiala-
kítottak egy egyé-
ni magyar stílust,
mely a magyar
népzenére, nép-
dalra támaszko-
dik. 

Sokszor és sok
helyen idézik
egyik leghíresebb

gondolatát: „Legyen a zene min-
denkié!” Ezért dolgozunk, az ő
szellemében tanítunk, s szívesen
emlékeztünk alakjára, szellemi
nagyságára, elkötelezett odaadásá-
ra a magyar zenei kultúra fejlődése
iránt. L. O.

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola
igazgatóhelyettesével, Erősné
Máté Évával beszélgettünk, aki a
zongoratanszak vezetője is egy-
ben. Az apropó: március 16–19.
között lezajlott Nyíregyházán a
XI. Országos Zongoraverseny.

– Háromévenként kerül megren-
dezésre az Országos Zongoraver-
seny, melyre szeptember óta ké-
szültünk. Február 3-án, Pécsett zaj-
lott a területi válogató (Baranya,
Somogy, Tolna és Zala megye zon-
goristáinak), melyre négy indulót
készítettünk fel kollégáimmal. Ba-
logh Fanni – I. korcsoport, tanára:
Főglein Klára –, Erős Ditta Rebeka –

III. korcsoport, tanára: Erősné Má-
té Éva –, Farkas Judit – IV. korcso-
port, tanára: Dobai Tamásné,
Lozsányi Soma – IV. korcsoport, ta-

nára: Lozsányi Tamás – mondja a
tanárnő.

– Az eredmények előtt, hadd kér-
dezzem meg, hogyan történt a zsű-
rizés?

– A szervezők több újdonsággal
leptek meg minket és ezek mind
pozitív módon hatottak az egész
versenyre, s a gyerekekre termé-
szetesen. Az egyik, hogy kéttagú
központi zsűri járta végig az orszá-
got: Eckhardt Gábor és Kovács
Kálmánné zongoraművészek. Pé-
csett csatlakozott kettőjükhöz For-
gó György zongoraművész, a Pécsi
Művészeti Szakközépiskola tan-
szakvezetője, így lett háromtagú a
zsűri. A másik újítás – folytatja –,

hogy bevezették a
pontozásos mód-
szert. 20–20 pon-
tot, összesen 60
pontot adhattak az
indulóknak. 

Népes volt a me-
zőny – mondja a
tanárnő –, az or-
szágból 342-en ne-
veztek, s az új
pontozásos rend-
szer alapján Nyír-
egyházán 86-an
zongoráztak. Or-
szágosan 53 pont
volt a határ – foly-
tatja – s így való-

ban csak a legjobbak juthattak az
országos döntőbe.

– Kik a továbbjutók Szekszárdról?
– Nagyon örültünk, hogy hár-

man: Ditta 59, Judit és Soma 54–54
ponttal szerepelhettek az országos
döntőben.

– Kik alkották a bíráló bizottsá-
got?

– Falvai Sándor, a zsűri elnöke,
Esztó Zsuzsa dr., Kovács Kálmán-
né, Kerek Ferenc és Némethy Attila
zongoraművészek.

– Milyen tapasztalatokkal tértek
haza?

– Kicsiktől a nagyokig óriási a fej-
lődés az utóbbi években, s nagyon
igyekeztünk lépést tartani. A zsűri
gratulált és elismerését fejezte ki
minden felkészítő kollégának, di-
csérték a zeneiskolai tanárokat az
alapképzésben nyújtott magas
szintű oktatásért. Ez rendkívül jól-
esett mindnyájunknak.

– S az eredmények?
– Boldogan mondhatom, hogy

két díjazottunk is van: Ditta kor-
csoportjában III. díjat szerzett, So-
ma pedig tanárával együtt külön-
díjban részesült. 

– Ehhez szívből gratulálunk
mind a gyerekeknek, mind felkészí-
tő tanáraiknak!

Lakatos Orsolya

Kodály Zoltánra
emlékeztünk

Országos
Zongoraverseny

Tanárok és diákjaik – Lozsányi Soma, Dobai Tamásné,
Lozsányi Tamás és Erős Ditta Rebeka
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Március 22-én, csütörtökön
Szekszárdra látogatott Mester-
házy Balázs, az Oktatási Miniszté-
rium fejlesztési főosztályvezetője.
A megyei múzeum előtt tartott
rögtönzött sajtótájékoztatóján töb-
bek közt elmondta: itt tartózkodá-
sának oka, hogy Szekszárd, mint

Magyarország kimagaslóan leg-
jobb borait adó borvidék-központ-
ja próbáljon meg a régió egyetlen
turisztikai és vendéglátó-ipari
karával – az épületfejlesztés mel-
lett – olyan erőteljes imázst kialakí-
tani, amely képes lehet a városfej-
lesztés ösztönző erejévé válni.
Mint mondta, a főiskola aktivitását
tovább kell ösztönözni, s így, régi-
ós szinten – a helyi borászok és tu-
risták bevonásával – a városfejlő-
dés valós motorjává válhat.

Az osztályvezető hozzáfűzte:
rengeteg lehetőséget lát a megye-
székhely fejlesztésére, s éppen e
lehetőségek célszerű felhasználása
okán is látogatott el hozzánk.

Mint megtudtuk, a főiskola a kö-
zeljövőben felsőoktatási összegek-

re számíthat a társadalmi Infrast-
ruktúra Operatív Programja által.
A tervezet városfejlesztési attrak-
ciók, multifunkcionális közösségi
terek – ahogy ő fogalmazott – agó-
rák létrehozását célozná meg. En-
nek kapcsán például a Babits Mi-
hály művelődési háztól építészeti

látványosságot várna el a miniszté-
rium. Így képes lenne akár további
kulturális, művelődési, elektroni-
kus, művészeti és szabadidő-szol-
gáltatások létrehívására is. Azt
egyenlőre nem tudhattuk meg,
mekkora összeget szán az OM
ilyen jellegű célokra.

Lapunk kérdésére, amely a Pécs
Európa Kulturális Fővárosa projekt
szekszárdi vonatkozásaira irá-
nyult, Mesterházy elmondta: mivel
Pécs és Szekszárd a napokban írta
alá az ezzel kapcsolatos megálla-
podást, így már szinte biztos, hogy
a város kulturális ügyekben is szo-
rosabb együttműködésre számít-
hat a Baranya megyei székhellyel.

Gyimóthy Levente

A Léleképítőn márciusban dr. Tóth
Csaba Attila vendége (a házigazda
kissé talán hosszúra nyúlt bevezető-
jét, továbbá egy amatőr versmondó
előadásában elhangzott Ady-költe-
ményt követően) egy agy-
sebész, dr. Csókay And-
rás adjunktus volt. Dr.
Csókay idegsebész, aki
1980-ban a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen építész-
mérnöki, 1989-ben pedig
a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetemen or-
vosi diplomát szerzett. Je-
lenleg az Országos Bal-
eseti Intézet Idegsebészeti Osztályán
dolgozik. Nevéhez fűződik a traumás
agyduzzadás kezelésére kidolgozott
éralagút-technika, illetve további ko-
ponya-térnyerési módszerek. Előadá-
sában jórészt azt a vonatkozást érin-
tette, amely a káromkodó és a fo-
hászkodó orvos, továbbá az általa el-
végzett/elvégezhető feladatok között
felmerül.

Dr. Csókay alapvető gondnak ne-
vezte, hogy manapság az egészség-
ügyi személyzetnek arról kell gon-
dolkodnia (Szekszárd tekintetében
ez még akkor is jelentős tényező, ha
az érintettek némelyike csak kacagni
tud az egészségügyi kormányzás és
ellenőrzés a kórházzal szembeni „iz-
mozásán” – a szerző), hogy másnap-
tól vagy a jövő héttől milyen ellátás,
milyen munkahely szűnik meg. A
sürgősségi ellátásra hivatkozva emlí-
tette: aki ennyi egyéb gonddal kell,
hogy szembenézzen, nem tud kellő
módon felülkerekedni a mindinkább
elharapózó, ún. katasztrófamedici-
nán, ami pedig elengedhetetlen vol-
na ahhoz, hogy a beteg megfelelő
gondozást kapjon. Úgy vélte, hogy ez
a tendencia nem csupán az ambu-
láns esetekben jelenik meg, és hogy
a jelen helyzet súlyosan érinti a hazai
betegellátást.

A lelkiismeret, mutatott rá az elő-
adó, Krisztus homályos hangja, ezért
nem igaz, hogy mindazoknak, akik-
kel nem értünk egyet, illetve valami-
lyen szempontból (dr. Csókay beszé-

dében a politikaira utalt)
ellenfelünknek tartjuk
őket; nekik nem mond-
juk el a véleményünket
és őket nem próbáljuk
meggyőzni – ellenkező-
leg, hangsúlyozta az
idegsebész: éppen a mi
felelősségünk, hogy ezt a
szunnyadó belső erőt fel-
élesszük tévelygő honfi-

társainkban. Saját példáját hozta fel,
hiszen őt magát is furdalta a lelkiis-
meret még azelőtt, hogy életvitelét
megfelelő irányba fordította volna. A
nem istenhívőket éppen a lelkiisme-
ret vezérelheti a helyes módon a bol-
dogság felé. Óriási feladatunk az,
hogy e magyar honfitársainkat segít-
sük és elgondolkodtassuk. Hozzátet-
te: a választások óta ő még boldog
MSZP-szavazót nem látott.

Mint azt dr. Csókay elmondta, azt
követően, hogy káromkodó orvosból
imádkozó orvossá változott, és a ma-
ga részéről mindent megtesz, majd
Isten segítségét kéri – mindig meg-
kapja a választ. Ez segítette a sebé-
szet terén oly fontos felfedezéseiben,
és ez segíti, hogy elmondja mások-
nak: Krisztus mindig ott kopogtat az
ajtó túloldalán, beengednünk azon-
ban, lévén csak az egyik oldalon ki-
lincs, magunknak kell. A Jóisten se-
gítségével minden megoldható, val-
lotta előadása során az agysebész.
Minden nap megéljük a kereszthor-
dozást, ismerte el dr. Csókay, mind-
azonáltal kihangsúlyozta, hogy
ugyanígy megtapasztaljuk a feltáma-
dást is. Isten segítségével kiterjeszt-
hetjük a saját határainkat, azonban
csakis ekként – vonta le a végkövet-
keztetést. Kosztolányi

Kedves hagyomány városunk-
ban, hogy megrendezésre kerül a
francia kultúra ünnepe az Esélyt
Tolnának Alapítvány és a Polip Ifjú-
sági Iroda rendezésében. Az idei
évben műveltségi vetélkedőt hir-
dettek a szervezők, sajtkóstolóval
és daltanulással, ajándékműsorral,
melyen fellépett az Art Contact
Mozgásszínház francia zenei ihle-
tésű darabbal, Decsi Kiss András és
Oberritter Dóra gitáron játszott és
Péterfia Ágnes francia verseket
adott elő. Bomba Gyula (Decs)
franciaországi fotóit láthattuk a
Fiatalok Utcája Folyosógalérián. A

vetélkedő különdíjasai a Comenius
Általános Iskola diákjai lettek, aki-
nek legjobban a francia testvérvá-
roshoz – Bezons – kapcsolódó vá-
rosismereti feladatok tetszettek. A
középiskolások a francia kultúra is-
meretéről adtak számot (földrajzi,
művészeti, történelmi) és kreativi-
tásuk, előadókészségük is megmé-
retetett. 

Első helyezett az I. Béla Gimná-
zium csapata, II. és III. helyezett a
Garay Gimnázium csapata lett. A
rendezvény támogatójaként könyv-
jutalmat adott át a Szekszárd–Be-
zons Baráti társaság elnöke. 

Fejlesztési célok,
bizonytalan 

pénzügyi háttérrel

Léleképítés: a hit és az ima segítségével

A szitkozódás és az
imádkozás közötti

különbség messzire vezet

FRANKOFÓN-NAP

Halmai Gáborné fogadta és kalauzolta az államtitkárt

GARAY TÉRI HÍREK
A Garay téri tüntetők a Szekszárdi Védegylettel
közösen tartott sajtótájékoztatón bejelentették,
hogy részben stratégiát váltva, újult erővel harcol-
nak tovább. – Az újdonság abban áll, hogy min-
den nap 10 percnyi időtartamra, méghozzá a jel-
zés értékű és évszámként is összeolvasható
19.56 perctől 20.06 percig terjedő időre hív-
nak mindenkit a városból koncentrált kormányel-
lenes demonstrációra. Ennek célja, hogy bár rö-
vid időre, de minél többen legyenek egyszerre je-
len, kifejezve a nem lemondást arról, hogy
Gyurcsány Ferenc és kormánya mondjon le. Ezt
a tüntetések 200. napjától, április 4-től veze-
tik be. Híres előadót hetente 1-2 alkalommal hív-

nak meg, legközelebb március 31-én este dr.
Eva Maria Barki, a neves bécsi nemzetközi jo-
gász lesz az előadó. Horváth Anita bejelentette,
hogy ugyanezen a napon csatlakoznak az orszá-
gos „Blokád az Igaz Országért” autós demonst-
rációhoz, amely a 26. autós megmozdulása lesz
a Garay térieknek. Decemberben, az első alka-
lommal 81 helyen zárták az utakat. Januárban
120, februárban 250, és várhatóan most 300
helyszínen lesznek. A megszorító intézkedések
és különösen az egészségügyben igazán drámai
kaotikus helyzet miatt egyre többen jönnek majd
az utcára, hangzott el a sajtótájékoztató végén.
További információ: Horváth Anita: 20/55-70-
735 és dr. Tóth Csaba Attila: 30/93-19-428

19.56–20.06 
– 10 perc az igazságért, a hazugság ellen!
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– Az FVM az Európai Unió elvá-
rásaihoz igazítva kiemelt figyelmet
fordít az élelmiszerbiztonság kér-
désére. Ennek egyik legfontosabb
mozzanata volt a növénytermesz-
tésben az integrált technológiák
bevezetése a gyakorlatba az elmúlt
években. Az integrált technológiák
elterjedését nagyban elősegítik az
FVM gondozásában megjelent pá-
lyázatok, amelyeket – 2004-től kez-
dődően, 5 éves futamidővel – AKG-
programok keretében valósíthat-
nak meg a termelők. A programok
egyik legfontosabb eleme a nö-
vényvédelmi előírások betartása,
és az előrejelzésre alapozott véde-
kezési technológiák és technikák
bevitele a gazdálkodásba. A Szek-
szárdi borvidéken több termelő
már ilyen keretek között gazdálko-
dik, az előírások betartásának el-
lentételezéseként évente 99 e Ft/ha
támogatás jár, melyet az MVH fo-
lyósít. 

– Hogyan csatlakozhat egy helyi
gazdálkodó a programhoz?

– A programba nem muszáj ah-
hoz belépni, hogy a jövőben kör-
nyezetkímélő termesztést folytas-
sunk. Mindenki a maga „háza tá-
ján” eljuthat a környezetkímélő
szőlőtermesztéshez. Ehhez nö-
vényvédelmi előrejelzés kell. A ha-
tóságunk évek óta nagy figyelmet
fordít növényvédelmi előrejelzési
rendszerek kiépítésére, fejlesztésé-
re és működtetésére. Munkánk so-
rán az előrejelzés olyan rendszerét
sikerült felépíteni, amely megbíz-
ható alapját képezi a szőlő növény-
védelmének. A gombabetegségek
biológiai folyamatait figyelembe
véve, adott tájegységen-termőterü-
leten eljuthatunk az előrejelzésre
alapozott növényvédelmi technoló-
giák olyan szintjére, ahol növény-
védelmileg nehéz évjáratban is ké-
pesek vagyunk a védekezési költsé-
geket 40%-kal csökkenteni a prog-
ramszerű védekezésekhez képest. 

A szőlészek-borászok részére a
Syngenta Kft. kizárólagos támoga-
tásával, és a Tolna Megyei Mező-

gazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
ságának szakmai irányításával egy
olyan, a borvidékeket reprezentán-
san figyelő meteorológiai állomás
rendszert hoztunk létre, amely kö-
veti az időjárás változásait, és ez
alapján mindenki számára hozzá-
férhető, naprakész, ingyenes nö-
vényvédelmi szakmai tanácsadást
biztosít, hetente frissülő adatokkal.
A heti gyakorisággal frissülő nö-
vényvédelmi javaslatokon kívül, az
adatok között 7 db előrejelző mű-
szer adatait is megtekinthetik a
szőlőtermelők, így mindenki a
hozzá legközelebb eső műszer hő-
mérsékleti és csapadékadatait tud-
ja hasznosítani a saját növényvé-
delmének kialakításában.

– Az információk hol és milyen
formában lesznek elérhetők?

– A növényvédelmi információk
a honlapon való látogatáson kívül
elérhetőek lesznek e-mail, illetve

fax formájában, továbbá a hegy-
község irodájában ingyenes szóró-
lapon. A legfontosabb tényező a
növényvédelmi előrejelző rendszer
működésében az ingyenessége. A
rendszer egyik alapvető célkitűzé-
se volt, hogy a kistermelőknek is
adassék meg a lehetőség, hogy térí-
tés nélkül színvonalas szakmai in-
formációkhoz juthassanak.

Nagy örömömre szolgált az ösz-
szefogás jellege, mely országosan
is egyedülálló, miszerint a hatóság,
a növényvédőszer-forgalmazók, a
növényvédőszer-gyártók és a ke-
reskedők fogtak össze a közös cél
érdekében. 

Az összefogást és a támogatást
köszönjük azoknak, az élet egyéb
területein magukban is jelentős
„bástyákat” képviselő cégeknek,
amelyek a Szekszárd Borvidék
KHT., Pixel TV, Tolna Megyei Nép-
újság, Syngenta Kft., TMMgSzH
Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
ság, Tolna Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, Tolna Megye
Önkormányzata, Szekszárd MJ Vá-
ros Önkormányzata, Szekszárdi
Növény ZRt., Szekszárdi Borvidék
Hegyközségi Tanácsa, Tolnai Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsa, Tolna
Megyei Agrárkamara voltak.

Az internetes portál ezenkívül
magyar, német és angol nyelvű
részletes tájékoztatást és eligazítást
ad a térség geográfiájáról, népeiről
és történelméről, kulturális, turisz-
tikai és gasztronómiai értékeiről,
bemutatja a nevesebb borászokat,
és a szabadidő tartalmas eltöltésé-
re programjavaslatokat ad. A hon-
lap és rajta a növényvédelmi infor-
mációk május végétől lesznek elér-
hetők a www.szekszardibor.com
címen.

Dr. Gabi Géza, a Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának mérnökszakértő-
je részt vett a múlt héten a Szekszárdi Városháza dísztermében
ünnepélyes keretek között aláírásra került megállapodásnál,
melynek célja „Internetes weboldal létrehozása és működtetése” a
Szekszárd Borvidék Kht. szervezésében egy olyan „Borportál” hon-
lap létrehozásáról, mely egyszerre szolgálja a Szekszárdi és Tolnai
Borvidék szőlészeinek, borászainak tájékoztatását, különös tekin-
tettel a növényvédelemre, és az ide látogató borszeretők számára
biztosít tartalmas, és állandóan frissülő eligazítást.
Gabi Géza a megállapodás aláírásánál, mint a honlap agrármeteo-
rológia növényvédelem részének szakmai gondozójaként vett részt.

A növényvédelem bástyái
Dr. Gabi Géza az új növényvédelmi előrejelző rendszerről

AZ „ESÉLY A SZEKSZÁRDI
DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK

KÖZALAPÍTVÁNY”
2006. évi gazdálkodásának legfontosabb adatai: 

Az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány”-t  (7100
Szekszárd Béla tér 8.) a Tolna Megyei Bíróság Pk. 60.084/2003/4 szá-
mú végzése szerint 2003. október 15-én közalapítványként vette nyil-
vántartásba 20/2003 számon.

Nyitó pénzkészlet 461 e Ft
Bevétel 1001 e Ft
– melybõl Szekszárdi 

Polgármesteri Hivatal 1000 e Ft
Felhasználás       400 e Ft
– melybõl 8 fõ 227 e Ft támogatást 

kapott hátralékos közüzemi díj 
kiegyenlítésére

A közalapítvány vagyona 2006. év végén 1062 e Ft

Melynek forrásai: induló tõke 1000 e Ft
tõkeváltozás –  539 e Ft
2006. évi eredmény   601 e Ft
Összesen: 1062 e Ft

Az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány” kuratóri-
uma a közhasznúsági beszámolót a fentiek szerint elfogadta.

Lutz Hübner: Creeps 
Ki ne akarna híres és gazdag lenni? Fényben élni? Ki ne akarna ra-

jongókat, akik adnak a véleményére, sőt: isszák minden szavát? Hát
nem fantasztikus, ha valakit kiválasztanak ezrek közül, hogy egy me-
nő zenei csatorna új műsorvezetője legyen? Petra, Maren és Lilly: há-
rom fiatal, dinamikus, izgalmas személyiség. Mindhárman abban a
boldog tudatban érkeznek a tévéstúdióba, hogy megkapták az álom-
munkát. Kellemetlen meglepetés, mikor kiderül, hogy ugyanarra a
posztra pályáznak, és egy végső válogatáson kell részt venniük. Egy
szobában összezárva hárman, egymás ellen. Feladatokat kell megol-
daniuk, amiket egy hang ad nekik. Mindegyiküknek lazábbnak, gyor-
sabbnak, okosabbnak kell lennie a másik kettőnél. A lányok pörögnek,
fantasztikus felvételek készülnek velük, azonban a feladatok egyre ké-
nyelmetlenebbek lesznek. A versenyhelyzet egyre nagyobb feszültsé-
get szül, s felmerül a kérdés: vajon ki meddig hajlandó elmenni az áhí-
tott álomállás megszerzéséért? Mi az ára a sikernek? Meg tudják-e
őrizni önbecslésüket, méltóságukat, saját személyiségüket ebben a
helyzetben? A téma aktuálisabb nem is lehetne, a fiatal, tehetséges szí-
nészek  izgalmas környezetben játszanak: egy kamera veszi minden
mozdulatukat, a színpadon történő eseményeket így két szemszögből
láthatjuk: élőben és „élő adásban” a monitoron! A játékot ütős video-
klippek színesítik. A Német Színház új előadásának bemutatója: áp-
rilis 2-án, hétfőn 19 órakor. 

Szereplők: Petra: Kristin Becker, Maren: Alice Müller, Lilly: Lotz
Kata, a hang: Kispál Gergely. Rendező: Bernd von Bömches.
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Csillag Katalin és Horváth Haj-
nalka másodéves szociális mun-
kás hallgatók vagyunk, az Illyés
Gyula főiskolai karon végezzük
tanulmányainkat. Tapasztalata-
ink szerint a szociális munkás
szakma nem kap elég nyilvános-
ságot, az emberekhez nem jut-
nak el az ezzel hivatássál kapcso-
latos információk. Mi, akik erre a
szakmára készülünk, fontosnak
tartjuk, hogy minél valósabb kép
alakuljon ki a szociális szakma
mibenlétéről a köztudatban. A
szekszárdi Családsegítő Közpon-
tot kerestük fel azzal a céllal,
hogy bemutassuk az ott folyó
szakmai munkát. Az intézmény
dolgozói készségesen fogadtak
minket, segítettek bennünket a
kitűzött feladat elvégzésében. 

A megyeszékhelyen működő
Családsegítő Központ a Szociális
Irodával egy épületben található, a
kliensek többsége nincs tisztában
az intézmény kompetenciahatárai-
val, sokan olyan problémával for-
dulnak hozzájuk, melyek a szociá-
lis iroda hatáskörébe tartoznak. A
Családsegítő Központ 4 részintéz-
ményből áll, melyek a Gyermekjó-

léti Központ, a Családsegítő Szol-
gálat, a Családok Átmeneti Otthona
és a Hajléktalangondozási Köz-
pont. Az illetékességi terület Szek-
szárd városára terjed ki, de társulá-
si formában Harcon, Zombán,
Szálkán, Őcsényben és Decsen is
megtalálható.

A segítők többsége szociális
munkás, melyből 2 fő adósságke-
zelési tanácsadó, 3 fő családgondo-
zó, 1 fő a közösségi pszichiátriai el-
látás koordinátora, 2 fő közösségi
gondozó – ők szociális asszisztens
végzettségűek.

A családsegítő szolgálat területei
a következők: családsegítés – a tá-
mogató kapcsolatot ajánlják mind-
azoknak, akik problémáikkal hoz-
zájuk fordulnak, és változtatni sze-
retnének helyzetükön, információ
nyújtása, hivatalos ügyek intézése,
adósságkezelési tanácsadás – lak-
hatás költségeit képtelen kifizetni,
hátralékkal rendelkezik, háztartás-
gazdálkodási nehézségek, csopor-
tok működtetése – önsegítő csopor-
tot működtetnek a Tolna megyében
élő lisztérzékeny gyermekeket ne-
velő szülőknek, pszichológiai és jo-
gi tanácsadás.

A Családsegítő Központ termé-

szetesen együttműködik más in-
tézményekkel is a hatékonyabb se-
gítőszolgálat elősegítése érdeké-
ben.

A központhoz fordulók többsége
anyagi nehézségekkel küzd, ennek
megoldását remélve fordulnak az
intézményhez, a következő tipi-
kusnak mondható problémákkal
keresik meg az intézményt: életve-
zetési, lakhatási, ügyintézési, csa-
ládi, párkapcsolati, pszichés prob-
lémák, melyeket az itt dolgozó
szakemberek a következőképpen
próbálnak orvosolni: információ-
nyújtás, dologi javak közvetítése és
eseti segítségnyújtás is. Ezek közül
a legtöbben a hivatalos ügyek inté-
zésében várnak segítséget.

Fontos hangsúlyozni, hogy az
együttműködés minden esetben
önkéntes, vagy jelzésre keresik
meg a problémával küzdő embere-
ket. 

Tavaly több esemény került meg-
rendezésre az intézmény keretein
belül. Ebből a gyermektábort emel-
nénk ki, amelyet hátrányos helyze-
tű gyermekek számára szerveztek.
Megvalósulása pályázati pénzek-
ből történt, így a családok részéről
minimális volt a hozzájárulás. A tá-
bor folyamán színes programokkal
szórakoztatták a gyerekeket, pre-
venciós jelleggel meghívták a tűz-
oltókat, a rendőrséget, ezenkívül

bemutatót tartottak a karatésok, az
íjászok és a természetjárók. A gye-
rekeket a tábor végeztével egy kis
csomaggal ajándékozták meg.

Az intézmény örömmel fogadja a
lakosság részéről beérkező adomá-
nyokat. 

A Családsegítő Központ a Vörös-
marty u. 5. szám alatt található,
nyitva tartási ideje hétfőtől csütör-
tökig 8–16 óráig.

Befejezésül néhány tapasztalat
és tanács egy dolgozótól: A szociá-
lis munka tapasztalatait egy, az in-
tézményben dolgozó kolléga a kö-
vetkezőképpen foglalta össze: Évek
telnek el, míg az elméletet és a gya-
korlatot sikerül együtt alkalmazni,
a jó szociális munkához minden-
képpen szükséges az empátia, a tü-
relem, kevés sikerélményt nyújt ez
a szakma, ezért néha át kell érté-
kelni a sikereket, az apró változáso-
kat is sikerként kell megélnünk. A
segítő kapcsolat elején fontos tisz-
tázni a magánszféra határait, hogy
később ebből ne legyenek problé-
mák.

Ezeket a gondolatokat és taná-
csokat megfontolásra ajánljuk a
szociális munkás hallgatóknak, jö-
vőbeli eredményes munka érdeké-
ben.

Csillag Katalin
Horváth Hajnalka
főiskolai hallgatók

Nagyon úgy néz ki, hogy az I.
Domaine Gróf Zichy Futóverseny
(április 30., hétfő 14 óra) híven az
egyik rendező Sportélmény Köz-
hasznú Alapítvány nevéhez valódi
sportélménnyel szolgál, amit a részt-
vevők és a belvárosi már időközben
hitelesített pályáját (megegyezik a
Gemenci Nagydíj nemzetközi kerék-
párverseny útvonalával) körbeálló,
aktívan szurkoló reménybeli ezrek
elraktároznak az em-
lékezetekben, és ma-
gától értetődő lesz a
jövő évi újabb ver-
seny, ami elvezet a ha-
gyományteremtésig.

Mint arról már be-
számoltunk, a fentebb
említett alapítvány, az
Atlétikai Klub Szek-
szárd, a városi önkor-
mányzat nem csak
egyszerűen egy új ver-
senyt szeretne meg-
honosítani, hanem
olyat csinálni, mint
annak idején a kerék-
pársport képviselői,
egyedit, eredetit, sajá-
tos hangulatú közön-
ségvonzót. Amivel

esetleg gondolkodóba ejtik a Magyar
Atlétikai Szövetséget a 2008-tól bein-
duló Országos Utcai Futóbajnokság
rendezésének odaítélésekor. Mert
erre sokan pályáznak, mindenek-
előtt az ebben már komolyabb pra-
xissal bíró budapestiek és debrece-
niek.

Nemzetközi szintű futónk Csillag
Balázs és Scherer Tamás főszerve-
zők a közeli napok sajtótájékoztató-

ján elmondták: arra törekednek,
hogy itt, Szekszárdon ne érjenek vé-
get a dolgok pár óra alatt, a sportág
széles bázisát megszólító népünne-
pély legyen ez az est fénypontjáig a
profik 10 km-es futamáig, ami már
villanyfényben zajlik. Éppen ezért a
negyednégyes megnyitó után remé-
nyeik szerint beindul a nagyüzem.
Alsó tagozatos futam, felső tagoza-
tos futam, váltófutás (egyesületek,

cégek részvételével
is), amatőrverseny,
profi verseny a me-
nü kártyán. Olybá
tűnik, hogy ez a je-
lenlegi magyar futó-
valóságban külön-
külön létezik, de
együttesen még
nem. A MASZ (Ma-
gyar atlétikai Szövet-
ség) képviselője, a
magyar futás utolsó
s ikerembereinek
egyike Tölgyesi Ba-
lázs is kíváncsi rá,
hogy mi főznek ki a
szekszárdiak. A ver-
seny, mint mondta
teljesen nyílt a váro-
sok között az OB-

rendezéséért. A nevezési díjak ah-
hoz képest meglehetősen szeré-
nyek, hogy a profi győztes például
egyéb díjak mellett 80 ezer forinttal
lesz gazdagabb. Vagyis 600, 800 és
1000 forint

Lehet, ez attól függően, hogy ki,
mikor szurkolja le az összeget. Aki
veszi a fáradtságot és letölti az inter-
netről a www.sportelmeny.hu-ról a
nevezési lapot és azt március 31-ig
fizetési bizonylattal március 31-ig
visszajutatja, akkor 600 forintjába
kerül, április 15-ig 200 forint a drá-
gulás, ezt követően egy ezresért vált-
hat belépőt a versenyaszfaltra. Ha
csak tapasztalatot szerez, egy emb-
lémázott póló mindenképpen jár ne-
ki a részvételért.

Ami emlékezteti arra, hogy egy
olyan futóversenyen vett részt,
amely a hazai közép és hosszútávfu-
tó élvonal legjelentősebb képviselői-
nek egymás elleni és az ide érkező
külföldiek elleni nagy vetélkedését
hozhatja. Nagy kérdés, hogy a ver-
senyt a szó mindkét értelmében szí-
nesítő afrikai futónagyhatalom Ke-
nya milyen kvalitású futókkal érke-
zik a győzelem reményében. Mit
hoz a külföldiek és a magyarok kü-
lön versenye. Na és hol végez majd a
város nemzetközi szintű versenyző-
je, a volt EB-hetedik és olimpiai kva-
lifikáció megszerzésére készülő
Csillag Balázs, akiért ezrek szoríta-
nak majd, akinek egy nagy álma már
biztosan teljesül, végre egyszer ha-
zai közönség előtt versenyezhet.

B. Gy.

Empátia és türelem

Április 30.: Jön az I. Domaine Gróf Zichy utcai futóverseny

Estébe hajló versenysorozat
ezer indulóval, köztük kenyaiakkal
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Tanuljatok tőlem, mert szelíd
vagyok és alázatos szívű!

(Mt 11,29)

Jézus hívja fel a figyelmünket a tanulásra. Ő azt mondja, hogy tőle tanul-
junk, elsősorban szeretetet, ami mozgatórúgója lehet életünknek.

A mai világban érezzük, hogy mennyire igaz az a mondás, hogy „A jó pap
holtig tanul!” Mindenkinek tanulnia kell, tovább kell magát képeznie, hogy
tudjon haladni  a korral.

Április 2–3-án iskolai beiratkozás napja van. Bizonyára sok szülő érdek-
lődött és kereste az információkat, hogy csemetéjét melyik iskolába írassa.
Mindannyian tudjuk, hogy az alapokat jól kell lerakni ahhoz, hogy a tovább-
tanulással ne legyen gond.

Az első, amire a szülők odafigyelnek az oktatás minősége, színvonala.
Ezt pedig az eredményekből lehet lemérni, nem a nyílt nap egy-egy bemuta-
tó órája, amikor a pedagógus a legjobb formáját adja, hanem a szürke hétköz-
napok termik meg az igazi gyümölcsöt. Nem is a  jegyekre gondolok, mert
abba is vegyülhet valami szubjektivitás, hanem pl. a tanulmányi versenyeken
való részvétel és az ott elért eredmény igazolja egy-egy iskola oktatásának mi-
nőségét. A mi Szent József Katolikus Iskolánkba 142 diák jár jelenleg, ami
magával hozza azt az előnyt, hogy mindenki ismer mindenkit, pedagógusok
és diákok egyaránt. 

A hétfő reggeli áhítat után az igazgatónő felsorolta azokat a diákokat, akik
a megyei matematika versenyen előkelő helyezést értek el. Osztályonként kb.
200 diák mérte össze tudását és a 8. osztályból Szegedi Domonkos a 6. helye-
zett lett, nem a városi iskolák között, hanem a megyében. Az elmúlt években
több diákunkat neves gimnáziumokba vették fel, mint pl. a helyi Garay
gimnázium, a pécsi ciszter, az esztergomi ferences, vagy a pannonhalmi ben-
cés gimnázium, és tanulóink szépen megállják a helyüket.

Tehát, ha valaki a szülők közül az oktatásra helyezi a fő hangsúlyt nem fog
csalódni, mert íme, az eredmények önmagukért beszélnek.

Az iskola katolikus iskola, ezért az oktatás mellett a keresztény neve-
lésre helyezzük a fő hangsúlyt. A hitoktatás heti 2 órában benne van az óra-
rendben, a hetet közös áhítattal kezdjük és fejezzük be, osztályonként napon-
ta van közös reggeli ima, havonta első hétfőn iskolamisén vesznek részt tanu-
lóink a Belvárosi templomban, szintén iskolai keretek között. Munkánkkal se-
gítjük a szülőket gyermekük keresztény nevelésében. Olyanokat is be lehet
íratni, akik nincsenek megkeresztelve, mert az évek során erre is fölkészül-
hetnek iskolai keretek között. Iskolánkban fontos dolog a nevelés, ami fegye-
lemmel és szeretettel történik.

A mai szekularizált világban, amikor az emberek agyát átmossa a fogyasz-
tói társadalom, fontos dolog, hogy az embernek legyen egy biztos hitbéli
alapja, amire lehet építeni.

A bencések mottójának megvalósításán fáradozunk: „Imádkozzál és dol-
gozzál!” Ezzel kapcsolatosan mondta egyik szentünk. „Imádkozzatok, mint
az angyalok és dolgozzatok, mint a hordárok!”

Kedves Szülők, szeretettel hívjuk és várjuk, hogy gyermekeiket akár el-
ső osztályba, akár a felsőbb osztályokba hozzánk írassa, április 2. és 3-án
illetve az óvodánkba, április 3–4-én, ahol kicsi gyerekek keresztény neve-
lésével foglalkozunk, hiszen ahogy Szalézi Szent Ferenc mondta: „Addig le-
het hajlítani a fát, amíg kicsi”! Mi a jó felé szeretnénk hajlítani a ránk bízott
gyerekeket, hogy tiszteljék és szeressék szüleiket és embertársaikat, és tanú-
ságtevő hívei legyenek egyházunknak és hasznos tagjai társadalmunknak.

Bacsmai László plébános

Négyszög és háromszög a geomet-
ria és egyben civilizációnk stabil,
statikus alapelemei. E két, önmagá-
ban is sokat mondó alappillért ösz-
szeillesztve a kép elmozdul, létre-
jön az iránymutató nyíl. Ősidők óta
teremtést és végzetet hordozó
egyetemes szimbólum ez. Kántor
József (Füleháza ‹Erdély›, 1949.)
textil- és grafikusművész a Művé-
szetek Házában látható alkotásai-
nak meghatározó motívuma.

A fizikai és szellemi értelemben
is egymásra rakódó rendezett réte-
gekből bontakoznak ki a világ je-
lenségei. Hol a természet törvény-
szerűségei mutatkoznak meg, mint
a két szélsőség közötti átmenetet
semleges színekkel feldolgozó,
egyszerűnek tűnő, mégis a lénye-
get megragadó Látástól vakulásig
című olajfestményen. Máshol a ter-
mészeti táj, az erdélyi hegyvonulat-
ok ritmusa tűnik elénk. Paletta he-
lyett a vásznon keveredő színeinek
vibráló látványa nem zavart tük-

röz, inkább a mélyben megbúvó
sokszínű, organikus struktúrákat.
Az ember építette környezetet a
nép színeivel ábrázolt Székelyfalu
idézi elénk, a sorozat egyes képein
rendezett házsorokat látunk, ezek
máshol kavargóvá, zűrzavarossá
válnak. Bartók Béla még tiszta for-
rásból merített ezen a vidéken. Az
ő zenéje, erdélyi látogatása inspi-
rálta a művészt több lírai grafika el-
készítésére, amelyeknek hangsú-
lyos motívuma a mértan harmadik
alapeleme, a teljességet, folyama-
tosságot és az örökkévalóságot ki-
fejező kör is. Kántor magabiztosan,
újszerű, egyéni módon alkalmazza
a legrégebbi festői és grafikai tech-
nikákat, ugyanúgy, ahogy a számí-
tógépek korában született elektro-
grafikát is a külső és a belső világ
bemutatására.

Kántor József Baján élő képző-
művész kiállítása április 14-ig te-
kinthető meg a Művészetek Há-
zában.  K. E.

Alapformákból a világ

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
ÁPRILIS 4-ÉN, szerdán 8–15 óráig

NADRÁG- ÉS 
KOSZTÜMVÁSÁR

40–56-os méretig
• Szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• SZTRECCSNADRÁGOK 2500–3000 Ft
• Szoknyakosztüm 10 900 helyett 4900–5900 Ft
• Nadrágkosztüm 12 900 helyett 5900–7300 Ft
• Csíkos nadrágkosztüm

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

egyszínű nadrággal) 8500 Ft
• BLÚZOK, TUNIKÁK, INGEK 2500-3000 Ft

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN-
ÉS FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
ÁPRILIS 4-ÉN, szerdán 8–15 óráig.

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

• Törölközők, párnák, plédek,
ágytakarók, anginok

• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,
kötények

• Függönyök (vitrázs, jackard, voile,
organza … stb.) széles választékban

• Téli mosható paplanok 2600 Ft
• Téli, gyapjúgyapjúval töltött 

paplanok 3800 Ft
• Mágneses derékalj 11 800 Ft

A PTE IGYFK
Gyakorlóiskola, Alapfokú

Művészeti Iskola és
Gyakorló óvoda

Képző- és
Táncművészeti Kar

beiratkozást
hirdet

2007. április 3-án
8–18 óráig

Helye: Szekszárd, Mátyás k. u. 5. 

Szakok:

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
• FESTÉSZET
• SZOBRÁSZAT
• GRAFIKA
• KERÁMIA
• TEXTIL

TÁNCMŰVÉSZET:
• BALETT
• NÉPTÁNC
• MODERN TÁNC

SZERTARTÁSOK RENDJE
Belváros templom Újvárosi templom

Nagycsütörtök 18.00 szentmise 17.00 szentmise
Nagypéntek

Keresztút 9.30 Remete 15.00
Szertartás 18.00 17.00

Nagyszombat
Vigília mise 20.00 20.00

Húsvét vasárnap
Szentmise 8.45 feltámadási körmenet 8.30
Szentmise 11.00 10.00 körmenettel
Szentmise 18.00

Húsvét hétfőn vasárnapi miserend mindkét templomban.
Sok szeretettel várunk minden hívő keresztényt! 

Bacsmai László plébános
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Számvetés? – Forgatjuk-e elég-
szer, olvassuk-e a maga mélységé-
ben, gondolunk-e iskolai Arany-ol-
vasmányainkra, a Toldira, a balla-
dákra, hangzik-e fülünkben
üzenete a mának, holnapnak?
Emlékszünk-e még: „Mint ha
pásztortűz ég őszi éjszakákon,
/ Messziről lobogva tenger
pusztaságon…” …s hogy:
„Egy, csak egy legény van tal-
pon a vidéken, / Meddig a
szem ellát puszta földön,
égen…” …s hogy: „Jó Budavár
magas tornyán az érckakas
csikorog élesen”... „S Ágnes
aszszony a patakban / Régi
rongyát mossa, mossa – / Fehér
leple foszlányait / A szilaj hab
elkapdossa. / Oh! Irgalom aty-
ja, ne hagyj el.”

Mert voltak problémák
Arany körül… (is). A hatalmas
elánnal induló Ady például eleinte
egyenesen szidalmazta a kádenci-
ázó falusi nótáriust (persze főként
inkább annak kultuszát) – de végül
szinte „megtért” hozzá… Hát igen,
akit ily nagyon tiszteltek-szerettek,
arról egyszer ki kellett mutatni azt
is, hogy no, azért nem adjuk ám
olyan könnyen azt a nagyrabecsü-
lést – amint így járt ezzel Jókai is, a
Nagy, a Százkötetes, vagy Babits –
és sorolhatnánk. 

A megyei könyvtár mindenesetre
kitett magáért – legalábbis egyelőre
egy alkalom erejéig – amikor a mi-
nap Zalay Szabolcs pécsi egyetemi

tanár rendhagyóan személyes és
rendkívül szuggesztív előadását
megszervezte. A zsúfolásig telt
(hatvan-egynéhány fő!) megyei

könyvtári videotéka levegője szinte
megállt, amikor az egyébként
hosszúra nyúlt felvezetésben a ta-
nár úr vázolta: Arany aktualitása
legfőképp az lehet, hogy amiképp
ő maga és kora, úgy hiteles embe-
reket keresünk mi is! Ahogy Arany
Toldi Miklós alakját kereste, s per-
sze meg is találta – mi éppúgy ke-
ressük „a mi Toldinkat” e na-most-
akkor-ki-hazudott-(nagyobbat)-
korban… Szerb Antal szerint Arany
kora ez: a  szálak mind tőle ered-
nek s nála futnak össze, ő egyesí-
tette a néhai Zrínyi szerkesztő mű-
vészetét a népnyelv naiv képi, rit-

mikai, zenei elemeivel. Hogy ezzel
a magyar nyelvnek szinte kvintesz-
szenciáját nyújtja, hisz nyelvünk,
miképpen kifejlett, szép fa terebé-

lyesedik: megvan a gyökere, tör-
zse, lombkoronája, virága, gyü-
mölcse. Nyelvünk szervesen
épül, mint a növények, s ezentúl
teremtő nyelv is – például ragozó
minősége miatt kreatív, s szabad
nyelv is: nem kötött a szórendje. 

Azután nem sokkal, hogy az
Országgyűlés a magyar nyelvet
hivatalossá tette, megjelentek a
különböző irodalmi pályázatok:
egy ilyenre válaszul az Elveszett
alkotmányban a költő a ma-
gyar–magyar összefogás hiányát
panaszolta fel – szomorú aktuali-
tás!  Ekkoriban a népies irányzat
(Fazekas Lúdas Matyija) jelenti a
herderi jóslattal szemben azt a
mozgalmat, mely a reformkori

magyar irodalom kibontakozását
mederbe fogja, ahogy később Tria-
nonra válaszul Babits és a Nyugat
működése, Bartók, József Attila,
Illyés és mások életműve alapja
lesz a modern magyar irodalom
kiteljesedésének – s később Nagy
László, Juhász Ferenc, Csoóri Sán-
dor, Baka István vagy a közelmúlt-
ban elhunyt Nagy Gáspár pályájá-
nak is.

De Arany számára közvetlenül is
adódott egy még mélyebb viszonyí-
tási alap, ez pedig a népköltészet
maga. És jött a pályázat, aminek
szövegét szinte betéve tudjuk: „Ké-

szíttessék költői beszély, versben,
melynek hőse valamely, a  nép aj-
kain élő történeti személy, péld.
Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár
vitéz stb. Forma és szellem népies
legyen.” S itt szabadegyetemmé
emelkedett az előadás: „jelolvasás-
ra” invitált a tanár úr. Három, neve-
zetesen egy fizikai, egy lelki és egy
szellemi jelentésszinten egyszerre
szóló műként értelmezte a Toldit.
(Arany a saját korát Nagy Lajos ko-
rán keresztül mutatja fel – ez volna
például a mű fizikai szintje…) 

Aktualitás ez is: a két Toldi-test-
vér (értsd: a nemes és a jobbágy)
között szakadék van, s hogy is ne
lenne, amikor Dózsa lázadása óta
nem mernek a jobbágy kezébe
fegyvert adni, aminek következmé-
nye, hogy nincs megfelelő sere-
günk a mohácsi síkon, s lesz más-
fél évszázados török uralom… Ott
van aztán a műben a három nép-
mesei próba, amit az elnyomott,
megalázott jobbágy-testvér Toldi
Miklósnak ki kell állnia: a farkas-
kaland, a bika megfékezése, a cseh
vitéz legyőzése a lovagi tornán –
hogy a jobbágy-testvér becsülete
újra meglegyen – Isten és Király
előtt. Mert abban is épít Arany a
középkorra, hogy a Toldi világában
még van (értsd: mintha a reform-
korban megint lenne) középpontja
a rendnek: Isten és Király (értsd:
Isten és Haza)…  

Közeleg április 11-e, a Költészet
Napja – nem ártana az Arany-mű-
veket is forgatni! (A Toldit még a
költő életében ponyváról árulták!!)
Hiszen, mint azt Zalay Szabolcs is
fel-felvillantotta: a költő – helyen-
ként ugyan régies fordulatokkal,
mégis – meglepően friss, eleven
nyelvünkön hozzánk beszél…

Samu Attila

190 éve született Arany János – számvetés az évforduló ürügyén

A „TOLDI szabadegyeteme” 
a megyei könyvtárban

A „zavar” szó nyelvünk mai álla-
potában olyan szótőként van
nyilvántartva, mely főnév és ige
egyaránt lehet, tehát nomenver-
bum. Hadd használjam ki e lehe-
tőséget, s szóljak legelőször is za-
varom okáról: zavarban vagyok,
mert arról kellene tájékoztatnom
a tisztelt olvasót, hogyan látogat-
hatja a Magyar Író Akadémia írói
mesterkurzusát, milyen feltététe-
lei vannak ennek, röviden: kik,
miért, s miképpen járhatnak oda? 

Nos, magam sem tudom ponto-
san. Villanypostán érkezett a lehe-
tőség egyetemi tanárom, H. Nagy
Péter irodalomtörténész-irodalom-
kritikus nevének feltüntetésével, a
folyamat eszerint többnyire aján-
lással működik. A kurzusindító (és
maradjunk csak a kurzus szónál,

hiszen – igazán ne vegye senki fia-
talos hévből eredő sértésnek, de –
nem akadémiai minőségű és/vagy
jellegű értekezésről beszélünk, az
csak a dagályos elnevezés) értesí-
tésből kiderült: az első szemeszter-
ben – a felsorolás teljességének igé-
nye nélkül – Csukás István, Tolnai
Ottó, Karinthy Márton, Darvasi
László, Závada Pál, Nádasdy
Ádám, Grendel Lajos és Parti Nagy
Lajos tágítja majd a hallgatók szel-
lemi terét, formálja ízlésüket, s
rombolja le – bizony, nagyon helye-
sen – illúzióikat az írói „mítosszal”
kapcsolatban. A tematika ennélfog-
va a következő problémakörök je-
gyében alakul: írás és olvasás, vers-
írás és versolvasás, irónia és költé-
szet – Szabad-e nevetni a Kárpátok
alatt?, Az emigráció lehetőségei és

buktatói, Örökölhető a tehetség? –
írói dinasztiák, az írói tehetség és
annak korlátai, a nyelv lehetőségei
– nyelvteremtés, nyelvrombolás,
műhely, vagy amit akartok, költő-
szerepek, Mit tud, és mit nem tud
az olvasó? – az írói kalkuláció, a
női és férfi szempontú írás, a dialó-
gus, a leírás… hosszan lehetne
folytatni még a sort. Ezzel, hát,
szótövünk igei értelmezésére is ad-
tam példát: zavartan, elvégre nem
Csukás István nagyszerű előadásá-
val indítottam, ám mentségemül
álljon itt, még mindig szerencsé-
sebb egy unalmas bevezető után
rátérni az író gondolataira, mint
fordítva…

Csukás István tehát megérkezik
a Művészetek Palotájába, egészen
pontosan a Bohém étterem előadói

részébe, ahol teltház fogadja őt. A
hatalmas helyiségben minden szék
foglalt, moccanni alig lehet, még a
bejárati lépcsőkön is középiskolá-
sok, bölcsészhallgatók, tanárok és
közgazdászok ülnek, de akad
kriminál-pszichológus, vadmoto-
ros és nyugdíjas hölgy is az érdek-
lődők között. Az író a pódium felé
lépdel, előre néz, maga elé, mintha
fáradt lenne. Jobb kezében cipeli
szatyrát, vízhatlan szövetből van,
az előadás idejére az asztallábnak
dönti. Leül a székére és fölnéz,
csak egy pillanatra. Igen, ilyen is le-
het egy magyar író, akár: ilyen A
MAGYAR ÍRÓ, akit nem kritikusok,
hanem olvasók tettek naggyá, első-
sorban pediglen írásművészete.
Tisztán, érthetően, magyar ritmus
szerint beszél, mikor szünetet tart,
csupán elgondolkodik, hogy a le-
hető legpontosabban adja át hallga-
tóságának véleményét, elgondolá-
sát és elveit az írói hivatásról, fel-
adatról és útról. Ilyenek hangzanak
el, hogy: „Biztos van haszna, hogy
ide eljöttek és meghallgatják ezt a
kurzust, de írókat nem lehet ké-

„Azért mondom egyszerűen, 
mert egyszerűen is lehet mondani...”
Csukás István gondolatai az íróvá válásról, e hivatásról, s az írói létről
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Nem lebecsülendő teljesítmény
volt Fejős Károlytól, hogy a re-
formátus templom tornyából az
1879-ben megnyitott gemenci
gőzhajóállomáshoz kijelölte az
Osztrák–Magyar Monarchia leg-
hosszabb egyenes útjának szá-
mító 8600 öles, azaz 12 828 mé-
teres szakaszt. Jó szekszárdi-
ként foglalkozott persze mással
is.

A Borászati Lapok 1882. már-
cius 20-i számában olvashatjuk
Közérdekű levél a szerkesztőhöz
című írását. A közreadás és a vá-
lasz kissé megkésett ugyan, hi-
szen a szeptember végén olva-
sott cikkre tett észrevételt – még
szüret előtt –, de, hát, Isten mal-
mai akkoriban is lassan őröl-
tek… A Hogy lesz sötét színű vö-
rösborunk? című cikk azt java-
solta, hogy a kádon erjedő bo-
ron „a kalap legyűrése napjában
többször történjék”, mert így „a
bor mentes lesz az ecetsavtól és
színe sötét gránátszínű”. Fejős
bevallja, hogy az eddigi egy
csomiszolás helyett naponta há-
romszor végeztette el a művele-
tet – „fényes eredménnyel”,
„mert az én borom színben és
tükörben kifogás nélküli”.

„Igaz, hogy termesztő társaim
gúnyosan mosolyogtak, mikor
borom sötét színét látták, és se-
hogy sem akarták elhinni, hogy

boromat nem festettem, s nem
az, hanem a sűrű legyűrés okoz-
ta a fokozatosabb színezést.
Vannak olyanok is, kik károsnak
tartják ezt, okul adván, hogy a
sűrű legyűrés által a törköly be-
leszáll a mustba, és fanyarságot,
törköly ízt ad neki. Hiába mond-
tam nekik, hogy ezen eset ná-
lam nem áll be. Elismerik, hogy
boromnak még annyi fanyarsá-
ga sincs, mint az ő boraiknak,
de inkább hajlandók azt másnak
tulajdonítani, semhogy a legész-
szerűbbet belátni tudnák vagy
akarnák. Olvasni akarás és tanu-
lás, jöjjön el a te országod!”

Megírja még: „felbátorodva
ezen eredmény által, elhatároz-
tam, hogy kádjaimat oly formán
alakíttatom át, amint az ugyan-
abban a cikkben ajánltatott”.
Nem lett volna azonban igazi fő-
mérnök, ha új ötlete nem tá-
madt volna, s ez számunkra
azért érdekes, mert a ma leg-
jobbnak tartott zárt erjesztés sa-
játos előképe – a korabeli techni-
kai lehetőségekkel. „Én a kád te-
tejére még egy feneket tervezek,
melyet sár segítségével légmen-
tesen akarok elzárni., hogy pe-
dig a szénsav eltávozhasson, er-
jesztő csöveket a hozzá való vi-
zet tartalmazó edényekkel fogok
alkalmazni.”

A szerkesztőnek ugyan voltak

kétségei, de ez bizonyára félre-
értésből adódott: azt hihette, ta-
lán a zajos erjedés idejére is vo-
natkozik a zárt módszer. Öröm-
mel közölte azonban a borüzleti
tudósítást, amelyben Fejős el-
mondta: „Tudtommal Laczkó
Budapestről, Palugyay és
Schmidt Pozsonyból, Leiden-
frost Bécsből, Zöllner Regens-
burgból, Athanaszkovics Bajáról
tétetnek bevásárlásokat… Na-
gyobb mennyiségű bor szállítta-
tott Franciaországba is.” 

A gyenge év miatt azonban
csak 7–12 forint az új, de 20–40
az óbor ára. (Összehasonlításul:
a Borászati Lapok évi előfizetése
4 forint volt.)

Lehet némi fogalmunk arról
is, hogy miként vált be a főmér-
nök új módszere. Számos hazai
és külföldi borversenyről hozott
el szép elismeréseket, ízléssel
épített baktai tanyája pedig so-
káig volt a domboldal dísze,
még képeslapon is kiadták. Ma-
gántermelőink közül ő volt az
első, aki nagyban palackozott és
hirdetett is – veje, Boda Vilmos
lapjában. 

Dr. Töttős Gábor

ÓDON
IDŐBEN

Április 2-án 95 éve, 1912-ben a
Szekszárd Szálló előtt két lovat
ütött agyon a szélviharban lesza-
kadt villamosvezeték.

Április 3-án 200 éve, 1807-ben
született Ürményi József főis-
pán, alnádor, takarékpénztá-
runk első elnöke, a budai alagút
létesítője. 100 éve, 1907-ben,
meghalt Tóth Béla tárcaíró, aki
borunkról szóló novellájáért e
nedűt kapta honoráriumként. 

Április 4-én 120 éve, 1887-ben le-
mondott Szekszárd bírója, Stann
Jakab.

Április 5-én 130 éve, 1877-ben
született Mészáros Ervin, aki tol-
nai hadnagyként lett olimpiai
bajnok kardozó, nálunk pedig
vívókurzust vezetett.

Április 6-án 100 éve, 1907-ben a
Közérdekben Holub József me-
gyénk XVI. századi történetéről
írt. 

Április 7-én 150 éve, 1857-ben
mutatták be az Akadémia ülésén
a szekszárdi szarkofágot. 

Április 8-án 105 éve, 1902-ben
múzeumba került Csapó Vilmos
’48-as ezredes hagyatéka, közte
a Roth tábornok Ozoránál át-
adott kardja. 95 éve, 1912-ben
hunyt el a megyeszékhelyen
Várkonyi Sándor tanító, újság-
író.

MESÉLŐ EMLÉKEINK 46. 

A borászkodó főmérnök

pezni.” (!), meg aztán: „Jussunk el
addig a pontig, hogy a műveltség-
ből nem lehet alkotni!” Csukás Ist-
ván fiatal koráról beszél, titkokat
oszt meg velünk, például ő két szá-
lon indult: egyrészt elméletből
akart megtanulni írni, aztán, mikor
belátta, hogy ez zsákutca, akkor
„már csak” rengeteget olvasott –
műveket: regényeket, novellákat,
verseket. Szavai nyomán csend ho-
nol a hatalmas teremben. Az iroda-
lomelméletet a képzőművészeti és
a zeneművészeti iskolákhoz ha-
sonlítja, meg lehet tanulni, el lehet
sajátítani nélkülözhetetlen alapo-
kat, de attól még senki nem válik
alkotóvá, legalábbis az irodalom te-
rén nem, szögezi le. A művészet
ott kezdődik, mikor „előttem a ren-
geteg papír, a végtelen mondaniva-
ló és a szűkös élet, én pedig azért
mondom egyszerűen, mert egysze-
rűen is lehet mondani. Ez nem az a
fajta magány, ami elrettent, bor-
zaszt, ami miatt sajnálni kell en-
gem, ebből a magányból egy vilá-
got kell teremteni, ahogyan Bolyai
mondta: a semmiből egy új világot;

és ennek az eredményességéről is-
merszik meg az igazi alkotó!”
Többször tér vissza bevezető gon-
dolatához, nevezetesen, hogy
mennyire örül a manapság újjáéle-
dő műhelyeknek, mint ez az író-
akadémiai kezdeményezés is. Az-
előtt Csokonai a poétikai osztály-
ban elsajátíthatta az akkoriban ál-
talános műveltségi alapnak számí-
tó verselés tudományát, sőt, annak
is kellett hexametereket fabrikálni,
aki nem készült ilyen pályára. Sen-
kinek nem vált kárára. Manapság
bárki adhat ki könyvet, folytatja,
anélkül, hogy szerkesztve, lekto-
rálva lenne a tartalom, akár százez-
res példányszámban. A Nyugat
idején „ötszáz példány pontosan
elég volt a magyar irodalomban…”
Mindeközben az író ragyogóan
idéz Csokonaitól József Attiláig, a
Kalevalától Garay Jánosig – ter-
mészetesen… Mint mondja: „Álta-
lában illik tudni pár versformát is.” 

És ez így zajlik több mint két órán
át… Feszült figyelem, szeretet övezi
az író minden mondatát. Megnevet-
tetett minket, mialatt arról

beszélt(ettük), több kiadást megért
halhatatlan meséivel hogyan és mi-
ért kényszerül házalni miniszterek-
nél, vagy a terjesztő névre hallgató
intézmények miként óvatoskodnak
pár ezer példánnyal ugyanezen mű-
vekkel, mikor Budapest egy kerüle-
tében több gyerek van, mint ahá-
nyat jutalékukért eladni próbál-
nak… Mindegy miről mesél, való-
ságról vagy fantáziájának figuráiról,
személye valahogyan egymáshoz
szelídíti az embereket. Egyre több
kéz lendül a magasba, kérdéseink
csak nem akarnak véget érni. Csu-
kás István pedig válaszol, mialatt a
táskákból újabb és újabb dedikáció-
ra váró könyvek bukkannak elő.
„Igen a gyereknek muszáj olvasni,
mert ha nem, luk lesz a fejében.”
„…és a kritika már jó ideje nem vesz
tudomást a zseniális magyar gyer-
mekirodalomról, persze az irodalmi
sznobság nem mostani keletű. A Pál
utcai fiúk olasz területen kötelező
olvasmány, az angoloknál aján-
lott…” „ A lényeg: MÁST KELL TUD-
NI! Mert nem kérdés ma, ki az a
Kassák, aki annak idején levelet kül-

dött a Nyugatba Osváthnak, hogy
ha tetszenek a versei, tegye át he-
lyesírásba őket…. És mennyivel elő-
rébb tartunk ma mi…!” Szorít az
idő, sziluettje rajzolódik csak Kellér
Andornak, amint az ifjú Csukást ve-
zeti be a Hungária Kávéházba, s
mint kezdő ül Déry asztalánál, vagy
amint Vass István szavait issza áhí-
tattal, s máig egyetemeként emlék-
szik rájuk. 

Vastaps, hosszasan elhúzódó de-
dikálás, index-aláíratás. Nem akar-
juk, hogy törjön ez a varázs. Már-
már illetlenül nézzük az arcát – kö-
zelről. A mandulavágású, szűk sze-
meket, a mosolyos vonásokat, a si-
etségben lévő, mégsem kapkodó
kezet, ahogyan aláír. Olvasható a
neve a papíron…! Bután igyekszik
mindannyiunk pár szót váltani ve-
le... Tudjuk, még néhány perc és
Csukás István, az Író kimegy a te-
remből, elmegy innét, talán haza-
megy. Aztán már csak valami meg-
magyarázhatatlan kábasággal szál-
lingózunk vissza szünetről, körül-
nézünk – tényleg elment – gyér so-
rok.  Panyi Zita
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GYULA HÁROMMILLIÓT
ADOTT ÉVENTE

– Mekkora összeg hiányzik ezzel
a kivonulással a kasszából? – pró-
bálunk a dolgok közepébe vágni az
elnöknél.

– Mindjárt pontosítsunk fogalmi-
lag, mert Varga Gyulával kapcsola-
tosan a „kivonulás” pejoratív jelző,
egyáltalán nem jó. Ő nem úgy ha-
gyott itt bennünket, mint az Ma-
gyarországon szokás: váratlanul,
maga után óriási űrt otthagyva. A
távozása, ha úgy tetszik kiszállása,
számunkra jó előre ismert volt, így
erre tudtunk készülni. Nézze, ben-
nünk iránta ezután is a tisztelet, a
szeretet, a köszönet munkál. Gon-
doljon csak bele, hány olyan sze-
mély van ma a megyében, aki egy
évtizeden át a saját zsebéből ennyit
áldoz a sportra, pontosabban egy
sportágra? Azt hiszem, egy kéz is
bőven elegendő ennek megszámo-
lására. Konkrétan a kérdésére vála-
szolva: pénzben, természetben, ez
utóbbi alatt a húzós utazási költsé-
gek értendőek, három millióról van
szó. Tessék nyugodtan szorozni, és
ki jön egy tisztességes summa,
amit hozzá lehet adni a kultúra
más területéhez, és a szociális szfé-
rához, ahol a mi főtámogatónk a
rendszerváltozás óta jelen volt. Mi
azért is köszönettel tartozunk neki,
hogy támogatása fejében soha nem
akarta keresztülvinni akaratát a
klubvezetésen, vakon megbízott
bennünk, mindig láttam, éreztem
rajta, hogy az, ami nálunk zajlik, a
saját nevelésű játékosokra építés,
az erre alapozva történő előrelé-
pés, a szekszárdi gyökerekhez való
ragaszkodás, ez neki is a szíve
csücske, ezzel maximálisan azono-
sul. Mi úgy érezzük, hogy csak a
sport okán is egy városi szintű er-
kölcsi elismerés mindenképpen
dukál neki.

– Szép dolgokat mond, de kell-e,
lehet-e pótolni a kiesett támogatást,
vagy az UKSE-nél is jön a nadrág-
szíjmeghúzás, a leépülés időszaka?

– Jelentős kiesésről van szó, de
olybá tűnik, hogy úrrá tudunk
ezen lenni, senki nem fog ebből
megérezni semmit, legföljebb át-
meneti kisebb fizetési zavaraink,
de inkább átütemezéseink lehet-
nek, lesznek az év első felében, de
aztán egyenesbe jövünk, ebben
biztos vagyok. Nagyon sokan van-
nak mögöttünk, szurkolnak, a ma-
guk módján segíteni is tudnak ne-
künk, ez azért felettébb jó érzés.

A gazdasági és politika szféra
prominenseivel is szót váltottunk
már erről, kalkulációkat adtunk ar-
ra, hogy mi lenne az a minimális
költségvetés, amiből ezt meg tud-
nánk tenni, ha kész játékosokat
kellene igazolni és visszacsábítani
azokat az élvonalbeli kvalitású já-
tékosokat, akik az UKSE-ben neve-
lődtek, és építve azon reménybeli-
ekre, akik itt vannak köztünk és
egy szisztematikus munkával NB I-
es játékos lehet belőlük.

– Mennyi időt ad arra, hogy ezek-
ből, az egyelőre csak ígérvényekből
konkrétumok legyenek?

– Nem tudom megmondani. Ha
minden a lehető leggyorsabban
összejön, akkor két év múlva, akár
az NB I B-és bajnokság megnyerése
is napirenden lehet, ha lassabban,
akkor öt év kell ahhoz, hogy újra
élvonalbeli csapata legyen a város-
nak.

ORAVECZ ERIKA VISZ-
SZATÉRT A KLUBHOZ
Mindenesetre élvonalat, a ma-

gyar válogatottat megjárt edzője
van újra a szakosztálynak. A szur-
kolók az új évben ott láthatják a
kispadon Varga Jenő segítőjeként
Oravecz Erikát, aki annak idején az
Építőkben és a Vasasban több mint
háromszáz élvonalbeli mérkőzé-
sen lépett pályára, hatvanszor öl-
tötte magára az akkor is igen sike-

res női válogatott mezét Laurencz
László kapitánykodása idején, és
éveken át az ország első számú be-
állósának számított, aki két BEK-
döntőn is szerepelt. Aki a 90-es
évek vége felé a szekszárdi
Ferropatent SE-ben fejezte be pá-

lyafutását, és a magánéletét
is Szekszárdhoz kötötte. Pá-
lyafutását még az ezredfor-
duló után Tolnán folytatta, az
edzőséget, amire tudatosan
készült, ott kezdte el, de
mintegy hároméves kény-
szerszünet után újra aktivi-
zálta magát – természetesen
az UKSE kérésére.

– Mindig is napirenden volt
nálunk, hogy a városban föl-

lelhető szellemi tőke bevonása a
klub szakmai munkájába. Nos,
Oravecz Erikával meg tudtunk
egyezni.

– Úgy is, hogy a vezető edző azért
az első csapat kispadján mindig ön
marad?

– Egyelőre év végéig szerződ-
tünk. Nagyon szeretek edzősködni,
jobban, mint elnökösködni, de úgy
látom, hogy az első csapat élén ad-
dig – legföljebb egy-két évig – míg
kialakul a jövőkép a klubbal kap-
csolatosan, aztán remélhetőleg
még inkább olyan helyzetbe kerü-
lünk, hogy klubvezetés teendői tel-
jesen lekötnek majd. 

– Annak ellenére, hogy Tolnán az
NB I B-ben játékos–edzőként bele-
kóstoltam az edzői pályába, és na-

gyon hasznos tapasztalatokat sze-
reztem, a hároméves kiesés után
azért lehettek volna nehézségeim,
ha mindjárt teljesen önállóan meg-
kapom a csapatot – jegyzi meg
Oravecz Erika. – Jó ez így, hogy egy
olyan edzővel dolgozhatok, aki kis-
koruktól ismeri a játékosokat szak-
mailag, emberileg, ebből én is tu-
dok építkezni. Fontos edzői feladat-
nak érzem, hogy a különböző csa-
pataink igen fiatal tehetséges játé-
kosainak fejlődését a napi munká-
val, aztán az edzőtáborokkal, tor-
nákkal meggyorsítsuk, saját nevelé-
sű játékosokkal lépjünk előre az NB
I-ben. Jó a légkör a klubnál, biztosí-
tott a csapatok közötti átjárhatóság,
így örülök, hogy visszatérhettem a
sportágba, adva vannak a kihívások
egy edző számára az UKSE-nél.

– Azért önben is ott a gondolat,
mint legtöbb sikeres pályafutást
maga mögött hagyó és edzőként
dolgozó egykori játékosban, hogy
trénerként is esetleg élvonalban
dolgozzon...?

– Valahol igen, de nem ezzel ke-
lek, fekszek, hanem az adott, ak-
tuális feladat érdekel, aztán majd a
sors adja, hozza a lehetőségeket.
Most az érdekel, hogy a különböző
korosztályok országos döntőibe,
ahová csak lehet, oda bejussunk és
ott a gyerekekből hozzuk ki a ma-
ximumot. Meg az, ha lehetőségünk
lesz rá, akkor már ne a bent-
maradásért küzdjünk a felnőtt baj-
nokságban. 

– Ha itt mégsem lesz NB I, és eset-
leg valahova hívják, mert lesz
respektje?

–  Megtisztelő, amit említ, de úgy
látom, hogy én már annyira kötő-
döm ide, hogy nagyon nehezen
mozdulnék. Akkor is elégedett len-
nék, ha nevelnénk olyan élvonalbe-
li játékosokat, akiről elmondható,
hogy az edzője voltam – mondta
Oravecz Erika. Aki a munka és csa-
lád, a gyerek mellett tért vissza a
kézilabdába, aki egyébként közel
van kézilabdás versenysúlyához.
Majd, és nem csupán afféle
jópofizásból megemlítettem neki,
hogy az NB I B-ben még nyugodtan
játszhatna is, de köszöni szépen
ebből már nem kér. Elégedett az-
zal, hogy hitelesen be is tudja mu-
tatni a szakmai fogásokat. 

B. Gy.

Kezd érdekes lenni a csapat, a klub
a tehetősebb mecénások számára...

Távozott a főszponzor, aki előtt kalapot emel az UKSE
Tíz évig volt egy, a fő támogatót jelző név az NB I B-es szintű kézilabdát
jelentő szekszárdi utánpótlás nevelő sportegyesület elnevezésében:
Varga-Transfer UKSE. Ki ne tudná a helyi sport berkeiben, hogy Varga
Gyuláról van szó, aki szponzorként az utánpótlás kézilabda mellett
tette le voksát. Az élet azonban úgy hozta, hogy kiszáll. Vajon egy olyan
klubnál, ahol több tucat vállalkozástól, cégtől, intézménytől kell össze-
rakni azt a durván 12 milliót, ami a tagdíjak és az önkormányzati támo-
gatás mellett 150 gyerek versenyez-
tetéséhez kell, egészen a kezdőtől
a második vonalbeli felnőtt csapa-
tig, ott nem okoz-e gondot egy min-
den bizonnyal többmilliós szpon-
zor távozása – vetődik fel önkénte-
lenül a kérdés. 

SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808
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A rejtvény megfejtését 2007. április 10-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Március 18-i rejtvényünk megfejtése: Freund Antal, Befejezetlen történet.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Nyírő Árpád, Széchenyi u. 62-64. és Major
Lászlóné, Martos F. u. 86. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

„Kossuth Lajos azt
üzente”

Az egyik országos kereskedelmi tévé riportere
március 15-e előtti napon Budapesten találomra
20–30 különböző korú és nemű embert szólított
meg az utcán, hogy tudja-e, mit ünnepelünk márci-
us 15-én. A válaszok nagyon meglepőek, sőt, olykor
megdöbbentőek voltak, mert mindanynyian vissza-
kérdeztek: – ’56–os forradalmat? – A mohácsi vészt?
Nem tudom, nem erősségem a történelem… A meg-
kérdezetteket látva és hallva, csak kapkodtam a fe-
jem, mint Gyurcsány Ferenc nyilvános szereplései
alatt a tojások és paradicsomok elől. Két héttel az
eset után (ennyi idő alatt múlt el a súlyos sokk
okozta dadogásom) megszólítottam az utcán egy
elegánsan öltözött üzletember kinézetű férfit: – Hal-
lotta? „Kossuth Lajos azt üzente” … – Ismernem ké-
ne az illetőt? – nézett rám megütközve –, vagy ő is-
mer engem? Kossuth rádióról tudok, de ilyen nevű
embert nem ismerek, sajnálom… Ment volna to-
vább, de üzletet szimatolva megállt: – Aztán mégis
mit üzent? – Azt, hogy „elfogyott a regimentje”... –
Mondja meg neki, hogy örüljön neki, hogy még idő-
ben rá tudta sózni valamelyik nálánál is nagyobb
balekra, mert ilyen értékpapír vagy valuta nem léte-
zik. Most az egyszer szerencséje volt a fószernek,
de legközelebb hozzáértő emberre bízza anyagi
ügyei intézését. Mondott még valami érdemlegeset?
– Igen. Azt, hogy „éljen a magyar szabadság, éljen a
haza!” – Ja, hát mért nem ezzel kezdte?! Ismerem
ezt a szakállas krapekot, óriási pofa! A Magyar Füg-
getlenség és Szabadság Pártjának elnöke. A múltko-
riban összefutottam vele valamilyen rendezvényen.
Mondja meg neki, hogy én nem politizálok, a szél-
sőségektől pedig a leghatározottabban elhatároló-
dom, ezért aztán pártjukat sem áll szándékomban
támogatni sem anyagilag, sem erkölcsileg… – Jóem-
ber! Nem mondhatom meg neki, mert már nem él!
– Elnézést… meghalt?.. ezt nem tudtam. Őszinte
részvétem – mondta és a zakója belső zsebéből elő-
vett egy tízezrest. – Ha nem is értettem vele sok
mindenben egyet, úgy vélem ennyivel támogatha-
tom a hátramaradottakat… volt neki családja?...
gyereke?... felesége?... és láttam rajta, hogy pár pil-
lanatra őszintén átérzi egy gyászoló család fájdal-
mát.

Tabi Lászlót, a Ludas Matyi főszerkesztőjét gyak-
ran figyelmeztette Aczél György, a fő-fő kultúrfele-
lős, hogy humoristának nem elég mély a humora.
Tabi László ravaszkásan somolyogva egy kis türel-
met kért a nagyhatalmú férfiútól, ugyanis egy igazi
humoristának szinte napról napra mélyül a humo-
ra, egészen addig, amíg már nem is lehet nevetni
rajta. Elméletének igazolásaképpen elővette leg-
újabb írását, és letette Aczél György elé az asztalra.

Remélem, az én írásom még nem sikerült olyan
mélyre, mint Tabi Lászlóé mérgében.

Bálint György Lajos
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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

SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
Április 12-én (csütörtökön) 19 órakor

Sárdy-bérlet III. előadása 
Fejes Endre-Presser Gábor: 
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT
SZERELEM – musical,
a veszprémi Pannon Várszínház
előadásában.
Jegy: 1500 Ft 

Április 14-én (szombaton) 19 órakor
a színházteremben 
„Fonóháztól a lakodalomig”
A 70 éves Szabadi Mihály 
születésnapi gálaműsora
Belépőjegy: 1200 Ft 

EGYÉB AJÁNLATOK 
Április 2-án (hétfőn) 16 órakor 

VÁROSTÖRTÉNETI KLUB
Húsvéti népszokások 
Előadó: Balázs Kovács Sándor

etnográfus

Április 4-én (szerdán) 14 órakor 
IDŐSEK NÉPFŐISKOLÁJA
Komárom, 
a Duna Gibraltárja 
Előadó: Nagy Flórián Ady Endre

Szakközépiskola, Szekszárd

Április 16-án (hétfőn) 18 órakor 
LÉLEKÉPÍTŐ 
Vendég: Melocco Miklós Kossuth

díjas szobrászművész

KIÁLLÍTÁSOK 
Április 2-án (hétfőn) 15 órakor 

AZ ÜVEGTEREMBEN
Országos Origami Kiállítás
nyílik „Kedvenceim” címmel

A kiállítást megnyitja: 
Acélosné Solymár Magdolna, a
Szekszárd Környéki Foltvarró
Egyesület elnöke
A kiállítás megtekinthető április 20-
ig, hétfőtől péntekig 9–18 óráig

F E L H Í V Á S !
37. Tolna Megyei

Gyermekrajz Pályázat
A hagyományos gyermeknapi kiállí-
tásra várjuk az általános iskolás korú
tanulók alkotásait.

Téma, technika, méret kötetlen.

Csak paszpartuval ellátott munkákat
fogadunk el, amelyen szerepel a ta-
nuló neve, osztálya, iskolája.

Beküldési határidő:
2007. május 6.

Cím: Babits Mihály Művelődési Ház
és Művészetek Háza 

Szekszárd, Szent István tér 10. 7100

Díjátadás május 24-én, a kiállítás
megnyitóján.

POLIP IFJÚSÁGI IRODA
ÁKOS PÉCSI KONCERTJÉRE 
jegyek kaphatók irodánkban

12–18 óráig.
Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok,

2007. április 20. 19.30 óra 

Ára: 5990 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA

Április 5-én (csütörtök) 19.30 órakor

HÄNDELTŐL A JAZZIG
LANG OTTILIA és 
LANG MIKLÓS ESTJE
Dalok, duettek, áriák, musical, jazz
Belépődíj: 1200 Ft
„Zenebarát” bérlettel: 600 Ft

Április 19-én (csütörtök) 19.30 órakor

PECEK LAKATOS TRIÓ
KONCERTJE
(JAZZ-BÉRLET 4. ELŐADÁSA)
Belépődíj: 1500 Ft

Április 12–15 (csütörtök) 19.30 órakor

ZENETANÁROK 
XIII. ORSZÁGOS 
ZONGORAVERSENYE

A P R Ó H I R D ET É S

GYULÁN egy szoba összkomfortos, 3 sze-
mély elhelyezésére alkalmas, a fürdőhöz
közeli, zöldövezetben elhelyezkedő apart-
man március 25-től 10 napra nagyon ol-
csón kiadó, az üdülési jog végleg eladó. Ér-
deklődni: 74/418-414, illetve a 30/278-98-
17-es telefonon.

Társat keres? Nálunk megtalálja!
Leinformálható ügyfélkörrel,
rendezvényekkel várjuk Önt.

Szekszárd, Szent László u. 19.

20/9333-672

MAGYARORSZÁGI
NÉMET SZÍNHÁZ 

Április 2. hétfő 19.00 óra
CREEPS PREMIER

Április 2. hétfő 19.00 óra
Április 3. kedd 17.00 óra
Április 4. szerda 16.00 óra
Április 11. szerda 17.00 óra
Április 12. csütörtök 17.00 óra

CREEPS ifjúsági darab

Ön még látta? Segítsen,
hogy újra láthassuk!

Március 30.–április 6.

között a Szabó Dezső vasúti
festményeinek rekonstrukciója
érdekében indult civil kezde-
ményezés „Húsvéti jótékonysá-
gi kiállítást” rendez a Dominó
Kiállítóteremmel közösen.

A kiállítás megnyitására 2007. márci-
us 30-án 15 órakor kerül sor, melyre
szeretettel hívjuk és várjuk a segíteni
kész szekszárdiakat és környékbe-
lieket. 

A kiállításon festmények, szobrok,
kerámiák, értékes ajándéktárgyak és
könyvek tekinthetők meg. 

A kiállítás helye: Szekszárd, Domi-
nó Üzletház Kiállítóterme, Rákóczi
u. 15. (bejárat a Rákóczi és a Mátyás
király utca felől is). 

Megtekinthető: március 30-án 15-18
óráig, március 31.–április 6-ig napon-
ta 10–18 óráig (szombaton és vasár-
nap is!)

Arcok Indiából
és Nepálból

címmel

Rühl Gizella fotóiból
nyílt kiállítás

a Balassa János Kórház
folyosógalériáján.

AZ ALKOTÁSOK ÁPRILIS 19-IG
TEKINTHETŐK MEG.

(A tárlat megközelíthető a szülé-
szet Wesselényi utcai portája fe-
lől).

PANORÁMA MOZI 
ART TEREM
Március 29.–április 4. 

16 és 20 órakor 
HÍD TERABITHIA FÖLDJÉRE
18 órakor 
HOLLYWOODLAND

Április 5-11. 
16 és 18 órakor  300
20 órakor HASUTASOK 

WOSINSKY  MÓR
MEGYEI  MÚZEUM

ÓVODÁS FOGLALKOZÁSOK
Minden hónap utolsó hetében 10 és 11
órakor kezdődik előzetes időpont
egyeztetés alapján.
Áprilisban:
– Háziszárnyasok: a csirke és a kacsa

(filmvetítés, puzzle, munkalap)

HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS
Április 4-én, szerdán 10–16 óra között
sárközi motívumok rajzolása kicával,
tojásfestés a bátai dr. Lehel Péterné, a
Népművészet Ifjú Mestere vezetésével.
Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal

RÉGI ÉSSZEL – GYERMEKKÉZZEL 
Kiállításhoz kapcsolódó kézműves fog-
lalkoztató minden hónap második szer-
dáján 10-16 óráig.
Április 11-én az Örökségünk. Tolna me-
gye évszázadai című kiállítás termé-
szettudományi egységének megtekinté-
se, majd gipszfestés: „Madárka és fész-
ke a fán” (vegyes technika). 

MÚZEUMI MOZI
- filmvetítés nyugdíjasoknak
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor kezdő-
dik.
Április  2.

A torinói halotti lepel
Via Dolorosa. A fájdalmak útja. 
Meditáció Krisztus keresztútjáról

Április 16.
Az erdélyi fejedelmi udvar 
Cirill és Metód legendája

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK
KLUB
Április 12. és 16. csütörtök, 6 óra

Kirándulás Ipolytarnóc–
Szécsény–Hollókő útvonalon

Április 17. kedd és 26. csütörtök, 7 óra
Kirándulás Dég–Ajka–
Somlóhegy–Sáregres 
útvonalon

„Olyasmi nem létezik, amit az
egész család szórakoztatónak
talál.”
– mi mégis megpróbáljuk!
Érdekes és változatos kulturális
programokat, rendezvényeket kí-
nálunk egész évben a város és vá-
roskörnyéki lakók számára. Ki-
emelt rendezvényünk a Szekszárdi
Szüreti Napok, mely az év legna-
gyobb eseménye.
Ön is hozzájárulhat a magasabb
színvonalú körülmények megte-
remtéséhez, ha adója egy százalé-
kát felajánlja a Művelődési Ház ja-
vára.
Adószámunk: 15416511-2-17
Rendelkező nyilatkozat az infor-
mációs pultról elvihető.
Támogatását előre is köszönjük!

Szekszárdi székhelyû
szolgáltató kft.

regisztrált
MÉRLEGKÉPES

KÖNYVELÕT

KERES FELVÉTELRE.
Érdeklõdmi:

74/510-422,74/319-468
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Egy férfi: 
Lemle Zoltán 

– Agrármérnöki, lelkészi diplo-
mád van. A városban aligha van
ember, aki ne ismerne, s ne tudná
rólad, hogy az életed az ének,
amelyhez – bármilyen munkakör-
ben dolgoztál – sosem lettél
hűtlen… Különösen mesébe illő tör-
ténete van a Gárdonyi Zoltán Kórus
megalakulásának…

– A Babits Általános Iskolában
egy beszélgetés közben került szó-
ba Naszladi Judittal, Mester Lajos-
sal – sajnos már nincs közöttünk –

valamint Tamási Jánossal, hogy mindannyian reformátusok vagyunk, s
tagjai a Madrigálkórusnak. Úgy gondoltuk, milyen jó lenne, ha összefog-
nánk s a református templomban az istentiszteleteket egy kis kórusének-
léssel színesebbé, szeretetteljesebbé tennénk. 

– Négyen indultatok, s ma egy népes kórus lettetek…
– Az első próbánk, 1994. március 11-én volt s három szólamban kezd-

tünk el énekelni, majd magunk közé hívtuk – a Zeneiskolában próbáltunk
– Mártonka Tünde zenetanárt. S az első bemutatkozásunk az alakuláshoz
közel álló húsvét volt, ahol öten az ünnepi istentiszteleten énekeltünk.
Ezt követően a decsi, majd a tengelici református templomban mutatkoz-
tunk be. Ekkor már „hírünk” ment, jöttek az emberek, hogy szívesen kö-
zénk állnának, s velünk énekelnének. Szóltunk barátainknak is, s így ki-
alakult a kórus, amely jelenleg 38 főből áll. 

– Gárdonyi Zoltán a névadótok, mit kell tudnunk róla?
– A protestáns egyházi zenének egy kimagasló alakja, hajdan volt zene-

akadémiai professzor, Kodály-tanítvány, zeneszerző, zenepedagógus, or-
gonaművész. 2006. április 25-én, a 100 születésnapján, centenáriumi
hangversenyen emlékeztünk meg róla, hiszen szellemisége számunkra
példaértékű. Ezen a hangversenyen itt volt a lánya: Gárdonyi Hajnal he-
gedűművész és fia, Gárdonyi Zsolt, aki a Würtzburgi Zeneakadémia pro-
fesszora. 

– Egyházi kórusnak indultatok...
– Valóban az első időben egyházi rendezvényeken énekeltünk, ezt tesz-

szük most is, viszont kiléptünk az egyházi keretek közül, hogy Szekszárd
város zenei–kulturális életében részt vehessünk, s a nem templomjárók is
hallgathassanak bennünket. Ezt a kórus ars poeticája is megmutatja, amit
a református énekeskönyv 397-es énekéből választottunk: „Légy öröm-
adó, békekövet”. Célunk, hogy legyen ez a közösség értékmegőrző, érték-
közvetítő és értékmentő. A mai nagyon szétszórt, zaklatott, felgyorsult vi-
lágunkban fontosnak tartjuk azokat a kis emberi közösségeket, amelyből
összeáll a társadalom, s ha
több ilyen kis közösség len-
ne, akkor talán békésebb,
nyugodtabb hétköznapok elé
nézhetnénk. Ennek a gondo-
latvilágnak szeretnénk a kö-
vetei lenni, szűkebb és tá-
gabb környezetünkben. 

– A zenét nemcsak szereted
és műveled, de „írod” is…

– A helyi és országos lapok-
ban jelentek meg a zenei élet-
tel kapcsolatos tudósításaim
több mint 300 alkalommal.
Ez is egyfajta hobbi, ami mel-
lett a szőlészet–borászat, va-
lamint a sport is fontos az éle-
temben. 

Egy nő:
Naszladi Judit 

– Mint a kórus karnagyát arra
kérlek, hogy sorold fel azokat a ren-
dezvényeket, ahol rendszeresen
részt vesztek…

– Zoli már említette, hogy erköl-
csi kötelességünknek érezzük
Szekszárd város zenei életében va-
ló részvételt. Így az utóbbi években
nem hiányozhatunk a következő
rendezvényekről: Szent László-na-
pi vigadalom, Hegyközségi Borver-
seny eredményhirdetése, év végi
Városi Örömünnep, Augusztus 20.
ünnepség, s több más városi rendezvény, amelyeket nagy szeretettel vál-
lalunk, hogy ezzel is segítsük és emeljük, ezeknek az ünnepségeknek a
színvonalát. 

– Mennyi fellépésetek van évente?
– Egyre több. Évente 15-16 alkalommal rendszeresen fellépünk. Egyik

legkedvesebb fellépésünk Kodály Zoltán születésnapján van, amely egy-
ben a Magyar Kórusok napja is, saját szervezésünkben adunk koncertet,
ahová meghívunk 4-5 vendégkórust az országból. Egyrészt a hozzánk kö-
zelálló kórusokat, másrészt a kórusok keresnek meg bennünket, hogy
szívesen lépnének fel nálunk ezen a napon. Ezeket a koncerteket évente
rendezzük meg 1999 óta.

– Ami a jelenlegi beszélgetésünk apropója a 2007. március 23-i CD-felvé-
tellel egybekötött minősítő hangversenyetek…

– Ez volt a III. minősítő hangverseny, ami azt jelenti, hogy 9 éve va-
gyunk minősített kórus. Először a Fesztivál-fokozatot, másodszor a Hang-
versenykórus, s most az emelt szintű Hangversenykórus minősítést nyer-
tük el. A szakmai minősítés mellett a nemzetközi versenyeken is megmé-
rettetjük magunkat, 2001-ben a Csehországi Olmützben ezüst diplomát
szereztünk egyházzenei kategóriában, s bronz diplomát vegyes kari kate-
góriában. 2005-ben, a X. Nemzetközi Kórusversenyen Budapesten arany-
diplomát kaptunk, a magyar kórusok közül a legjobb magyar kórusként.
2006-ban a IV. Kodály kórusversenyen, Budapesten ezüst diplomát kap-
tunk és művészeti különdíjat. 2003-ban jelent az első CD-nk, amelynek
címe Muzsikáljatok szívből Istennek, s az új CD-nk – melynek most volt
a felvétele –, amit októberben mutatunk be – Erősségem és énekem az Úr
lesz a címe. 

– Mondanál valamit erről az utolsó fellépésetekről, amely minősítés és
CD-felvétel volt együtt…

– A Művészetek Házában volt a hangverseny, amely immár a 190. fellé-
pésünk volt. Közreműködtek: Papp Krisztina énekművész, Tillai Tímea

énekművész, Turbuk-Hegedűs Györgyi mezzoszop-
rán, valamint Lozsányi Tamás orgonaművész, s ki-
váló vonósnégyesünk: Auth Zoltánné brácsamű-
vész, Ábrahám Éva hegedű, Balázs Réka hegedű,
Köntös Hedvig cselló. 

– A város értékeli küldetésként végzett munká-
tokat…

–2006. augusztus 20-án kapta meg a kórus a
„Közjóért” kitüntetést, amely mindannyiunk szá-
mára azt jelentette, hogy jó úton haladunk, a Város
kulturális életében fontos és megbecsült helyet fog-
lalunk el, ami számunkra nagy erőt és ösztönzést
adott az újabb feladatokhoz és kihívásokhoz.  

– A Babits Általános Iskola énektanára vagy, kán-
tori okleveled van, s német nyelvvizsgád, mindez a
karnagyság mellett. Mire jut még időd?

– Arra, amit nagyon szeretek. Olvasni és nyelvet
tanulni. 

Virágvasárnapon vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi
és egy nő. Lemle Zoltán református lelkipásztor, és Naszladi
Judit ének–zene tanár, mindketten a Szekszárdi Gárdonyi
Zoltán Református Együttes alapítói – Lemle Zoltán elnöke,
Naszladi Judit karnagya –, akiket II., CD-felvétellel egy-
bekötött, minősítő hangversenyük kapcsán hívtam randevúra.  

SAS ERZSÉBET OLDALA

„Légy örömmondó, békekövet”
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Egyes rézkilincsek óriási kedvezménnyel!!!Egyes rézkilincsek óriási kedvezménnyel!!!

EGYPERCES KRIMI

Főiskolás
kábítószer-kereskedők

Névtelen bejelentő hívta fel a rendőrség figyelmét a szekszárdi főis-
kolás testvérpárra – M. A.-ra és M. G.-re –, akik feltehetően kábítószer-
fogyasztók, ugyanakkor értékesítők is. Ezért a Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályának munkatársai a pályaudvaron várták a mi-
nap M. A.-t, aki Dunaújvárosból érkezett haza. Igaz, ebben az esetben
nem a jó környéken lévő otthonába, hanem a rendőrségre kísérték, tá-
jékoztatta lapunkat Réti László alezredes-osztályvezető. Az előállított
fiatalember ruházatát, csomagját kábítószer-kereső kutya segítségével
átvizsgálták, ami során kábítószernek minősülő anyagot, marihuánát
találtak nála.

Az ezt követő házkutatás alkalmával újabb adag, mintegy 50 gramm
marihuána, valamint kábítószer fogyasztásához használatos tárgyak
kerültek elő. (Az említett mennyiség körülbelül 30-40 adag kábítószer,
amelynek 2500 forint körüli a grammja a piacon.) A házkutatás kiter-
jedt a lakáshoz tartozó garázsra is, ahol néhány tálca – még aprócska –
marihuánaültetvényt és a termesztéshez szükséges világítástechnikai
és fűtőberendezéseket találtak a rendőrök.

A két fiatalembert őrizetbe vették és indítványozták előzetes letar-
tóztatásukat. Az ügyészség azonban mindkét főiskolai hallgatót sza-
badlábra helyezte. Természetesen ezzel az ügy nem zárult le, a rend-
őrség folytatja a nyomozást. – hm –

SZEKSZÁRDON 2007. április 2-án (hétfõ) 8–15 óráig
a Babits Mihály mûvelõdési ház Panoráma mozi elõcsarnokában

• 2-3 részes kosztümök • Elegáns kosztümök • Alkalmi ruhák, szoknyák, és elegáns szoknyák, blúzok
• Nõi nadrágok, blézerek, topok. • Elegáns blézerek • Fekete kosztümök, szoknyák, nadrágok nagy
választékkal 54-es méretig. Várjuk az érdeklõdõket. • Mi gondoltunk már a tavaszra is!

DIVATÁRUVÁSÁRT TARTUNK


