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SCHNEIDER KONRÁD:
MEGKÉSETT, DE JÓLESŐ 
ELISMERÉS

A DROGFOGYASZTÁS ELSŐ
LÉPÉSE A KIVÁNCSISÁG 12. OLDAL

Baráti, szinte napi a kapcsolat
Szekszárd és az atomerőmű kö-
zött. A megyeszékhely készül a bő-
vítésre és várja is azt, de nemcsak
a „támogatásokra ácsingózva”, a
gazdasági előnyök mellett a társa-
dalmi szempontokra is koncentrál.

Horváth István polgármester be-
szélt errõl azon a csütörtöki konfe-
rencián, amelyet a paksi atomerõmû
bõvítésérõl tartottak a Mûvészetek
Házában. Az összegyûltek hallhattak
a tervezett bõvítés okairól, lehetõsé-
geirõl, sõt dr. Aszódi Attila egyetemi

docens jóvoltából még egy rögtön-
zött fizikaórán is részt vehettek, ahol
az atomerõmûvek mûködési alapjait
ismerhették meg.

A konferenciáról lapunk követke-
zõ, február 14-ei számában olvashat-
nak beszámolót.

A bõvítés közös érdek
Szekszárdon tartottak konferenciát a paksi atomerõmû jövõjérõl

VILÁGGÁ TÁNCOLTÁK
SZEKSZÁRD VÁROS
JÓ HÍRÉT 4. OLDAL 9. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Újabb blokkok mûködését felügyelhetik majd az erõmû vezérlõjébõl

Szemétszállítás:
április elsejétõl
csökken a díj

Jelentõsen, 22 és 50 százalék közötti
mértékben csökken a lakossági hulla-
dékszállítás ára április 1-jétõl Szekszár-
don, ha a szerdán lakossági fórumon is-
mertetett tervezetet a város közgyûlé-
se is jóváhagyja.

A díjak mérséklése a ritkább – csa-
ládi házas övezetekben heti egyszeri
– ürítésnek és a minimális edénymé-
ret csökkentésének – az egyedül élõk
70 literre köthetnek szerzõdést az
Alisca Terra Kft.-vel – mellett az újra-
hasznosítható, szelektíven gyûjtött
hulladékok hatékonyabb begyûjté-
sének köszönhetõ. Több kiegészí-
tõ szolgáltatás továbbra is ingyenes
marad. Írásunk a 3. oldalon
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KÖZLEMÉNY
az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választásáról

Sólyom László köztársasági elnök az
országgyûlési képviselõk 2010. évi ál-
talános választásának elsõ fordulóját
2010. április 11-ére, második fordu-
lóját április 25-ére tûzte ki.

A választással kapcsolatosan a kö-
vetkezõkrõl tájékoztatom Önöket:

Országgyûlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Iroda (OEVI)

Vezetõje: Amreinné dr. Gál Klaudia
Helyettese: Steinerné dr. Berenkei

Zsuzsanna
Helyi Választási Iroda (HVI)
Vezetõje: Amreinné dr. Gál Klaudia
Helyettese: Steinerné dr. Berenkei

Zsuzsanna
Az OEVI és a HVI címe: 7100

Szekszárd, Béla király tér 8. Telefon:
504-100, 504-120. Telefax: 74/510-
251. E-mail: aljegyzo@szekszard.hu.
Honlap: www.szekszard.hu.

Választási Információs Szolgá-
lat:

Helye: 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8., fszt. 3-as iroda, Parrag
Ferencné. Telefon: 74/504-162, Fax:
74/504-188, E-mail:
parrag.kati@szekszard.hu.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütör-
tökig reggel 8-tól du. l6.30-ig, pénte-
ken 8-tól l4 óráig.

Külképviseleti névjegyzékbe való
felvétel kérése ügyfélfogadási idõben
személyesen:

Városháza, Béla király tér 8. föld-
szint 3-as iroda 

Igazolás kérése személyesen
Okmányiroda, Bezerédj u. 1. Tele-

fon: 504-192, 504-193
Városháza, Béla király tér 8. föld-

szint 3-as iroda

Az alábbi fontosabb jogszabály-
ok határozzák meg az országgyû-
lési-képviselõk választásának le-
bonyolítási szabályait:

- 1949. évi XX. törvény a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról 

- 1989. évi XXXIV. törvény az or-
szággyûlési képviselõk választásá-
ról (Vjt.)

- 1997. évi C. törvény a választá-
si eljárásról (Ve.)

- 35/2009. (XII.30.) ÖM rendelet
a választási eljárásról szóló l997.
évi C. törvénynek az országgyûlé-
si képviselõk választásán történõ
végrehajtásáról

- 36/2009. (XII.30.) ÖM rendelet
az országgyûlési képviselõk 2010.
évi általános választása költségei-
nek normatíváiról, tételeirõl, el-
számolási és belsõ ellenõrzési
rendjérõl

- 3/2010. (I. 22.) ÖM rendelet a
2010. április 11. és 25. napjára ki-
tûzött országgyûlési képviselõ-vá-
lasztás eljárási határidõinak és
határnapjainak megállapításáról

Az országgyûlési-képviselõk
választásakor az alábbi választási
bizottságok mûködnek:

- Szekszárdon 39 szavazatszámláló
bizottság (SZSZB)

- Országos Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság (OEVB), Szek-
szárd, Béla király tér 8.

- Területi Választási Bizottság
(TVB), Szekszárd, Szent István tér 11-
13. Telefon: 74/505-606, 74/505-611;
e-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu

- Országos Választási Bizottság
(OVB), Budapest

Az OEVB tagjait a Területi Választá-
si Iroda vezetõjének indítványára a
Tolna Megyei Közgyûlés választja
meg 2010. február 19-ig.

Az SZSZB tagjait és póttagjait Szek-
szárd Megyei Jogú Város Közgyûlése
választja meg. 2010. március 22-ig.

Felhívjuk a választópolgárok
és a jelölõ szervezetek figyel-
mét, hogy a határidõk jogvesz-
tõk, azok a határidõ utolsó nap-
ján 16 órakor járnak le.

A szavazókörök címjegyzéke az
Ügyfélszolgálati Irodában, az Ok-
mányirodában és az interneten
(www.szekszard.hu) megtekinthetõ.

Az 1997. évi C törvény 10. § (2)
bekezdésében biztosított jogkö-
römnél fogva azon választópolgár-
ok szavazására akiknek lakcíme lak-
címbejelentésre vonatkozó jogsza-
bály értelmében csak a Szekszárd
megnevezését tartalmazza (lakcím-
nélküli szavazópolgárok), továbbá
akik igazolással rendelkeznek a
19. számú szavazókört (Szent
József Katolikus Általános Isko-

la - Szekszárd, Garay tér 9.) jelö-
löm ki, így õk kizárólag ebben a
szavazókörben szavazhatnak.

A választópolgár személyesen
lakóhelyén szavazhat. Szavazni
egy egyéni választókerületi jelöltre
és egy területi listára lehet.

A szavazás napján lakóhelyétõl tá-
vol lévõ választópolgár belföldön
igazolással, külföldön a Magyar Köz-
társaság nagykövetségein és fõkon-
zulátusain adhatja le szavazatát. A
kérelem nyomtatványok letölthetõ-
ek a www.valasztas.hu honlapról.

Az igazolással szavazó választó-
polgárok a www.valasztas.hu honla-
pon megtekinthetik az igazolással
szavazó választópolgárok részére te-
lepülésenként kijelölt szavazókörök
listáját. 

Az a választópolgár, aki a szavazás
napján lakcímétõl távol, de Magyar-
ország területén tartózkodik, a lak-
címe szerint illetékes helyi választá-
si iroda vezetõjétõl kért igazolással
azon település helyi választási irodá-
jának vezetõjétõl - vagy a szavazás
napján szavazatszámláló bizottságá-
tól - kérheti a névjegyzékbe való fel-
vételét, ahol a szavazás napján tar-
tózkodik. Az igazolás alapján a vá-
lasztópolgár azon a magyarországi
településen szavazhat, ahol tartóz-
kodik.

A külképviseleten szavazó válasz-
tópolgárok szintén megtekinthetik,
hogy országonként hol és mikor le-
het szavazni, ezen túl a kérelem
nyomtatvány letölthetõ az Országos
Választási Iroda honlapjáról
(www.valasztas.hu).

Tájékoztatjuk tovbbá a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy az Or-
szágos Választási Iroda külön
internetes weblapot szerkeszt,
amelynek tartalma végigkíséri a
teljes választási folyamatot több
nyelven. A weblapot a gyengén-
látók is tudják használni. Elérhe-
tõsége: www.valasztas.hu.

A honlapon minden hasznos
szavazással kapcsolatos infor-
máció, letölthetõ ûrlap, megta-
lálható.

A HVI tájékoztatója folyamatosan
megtalálható Szekszárd város hon-
lapján, melynek elérhetõsége:
www.szekszard.hu

Szekszárd, 2010. január 27.

Amreinné dr. Gál Klaudia
HVI-vezetõ

A választással kapcsolatos legfontosabb határidõk:



2010. február 7. 3
A HÉT TÉMÁJA

Kevesebb lesz a szemétdíj
Lakossági fórumot tartottak az április 1-jén életbe lépõ új rendszerrõl

Ismét beigazolódott: jó döntés
volt, amikor a városvezetés há-
rom évvel ezelőtt visszavásárolta
a szekszárdi közszolgáltató cé-
geket.

SzV

A 2007 nyarán ismét százszázalékos
önkormányzati tulajdonba került Alis-
ca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. és
Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. az-
óta jól prosperáló cégek. Évrõl évre
növekvõ bevételeket produkálnak, s
közben a profitból a szekszárdi (és kör-
nyékbeli) szolgáltatások színvonalának
emelésére vissza is forgatnak.

A megyeszékhely mellett további
32 településen (több mint 90 ezer la-
kos) hulladékkezelési feladatokat ellá-
tó Alisca Terra Kft. szakemberei és
Szekszárd város vezetése a szemétszál-
lítási rendszer átalakítására új terveze-
tet dolgozott ki, amelyet Horváth Ist-
ván polgármester szerdán lakossági fó-
rumon ismertetett az érdeklõdõkkel.

Az elképzelés a lakosság részérõl az
eddiginél is környezettudatosabb ma-
gatartást feltételez, vagyis még na-
gyobb szerepet szán a szelektív hulla-
dékgyûjtésnek. A városban jelenleg
52 gyûjtõsziget érhetõ el, ám a tervek
szerint áprilistól a családi házas öve-
zetekben az ingatlanok elõl is elvin-
nék az átlátszó zsákokba szelektíven
gyûjtött, újrahasznosítható hulladé-
kot. A Kölcsey és Wosinsky lakótelep
15 lépcsõházában bevezetnék a lép-
csõházankénti szelektív gyûjtést, ami-
vel tovább csökkenthetõ a pénztárcát

és a környezetet egyaránt terhelõ
kommunális hulladék mennyisége.

A rendszer legnagyobb erénye,
hogy az elõbbivel – már mint a pénz-
tárcával – a korábbinál sokkal kíméle-
tesebb: havonta 22 és 50 százalék kö-
zötti megtakarítást tesz lehetõvé!

A csökkenést két módon éri el: a
családi házas övezetben az eddigi he-
ti kettõ helyett egy alkalommal ürítik
a szemetet, és a szerzõdéseket – mi-
ként a társasházban élõknél is – heti
110 literre köti az Alisca Terra Kft. Ki-
vételt csak az igazoltan egyedül élõk
képeznek, akik 70 literes edény után
fizetnek, s így havonta 50 százalékot
spórolnak.

A családi házban élõk, akik a 110 li-
teresnél kisebb edénnyel rendelkez-
nek, az Alisca Terra ügyfélszolgálatán
piros színû pótzsákot vásárolhatnak, s
ugyanitt kapható a zöldhulladékok
összegyûjtésére – szintén az ingatla-
nok elõl szállítják el április és október
között kéthetente – alkalmas zsák is.
A szelektív és a zöldhulladék elszállítá-
sa mellett – az egyénileg egyeztett
idõpontban sorra kerülõ – lomtalaní-
tás is ingyenes szolgáltatás.

A tervezetrõl – a lakossági fórum
után – a közösképviselõkkel is egyez-
tetnek, majd február 25-én a közgyû-
lés asztalára kerül, hogy aztán április
1-jén indulhasson az új rendszer.

Horváth István polgármester tartotta a tájékoztatót

A legjobb tízben a Garay gimnázium
n A 2008/2009-es tanév diákolimpiai
bajnokságainak összesített eredmé-
nyei alapján a szekszárdi Garay János
Gimnázium – a megyébõl egyedüli-
ként – az igen elõkelõ 9. helyen végzett
a több mint 500 középiskolát felvonul-
tató országos rangsorban.

A patinás intézmény vezetése az el-
me mellett a test „pallérozására” is
mindig megkülönbözetett figyelmet
fordított. A diákok a tanórai testneve-
lés mellett délutáni sportfoglalkozáso-
kon, természetjáró túrákon, sí- és vízi
táborokban vehetnek részt évrõl-év-
re. A gimnázium az igazolt sportoló-
kat is támogatja, és büszke az egyesü-
leti, illetve iskolai színekben elért
eredményeikre.

A Garay gimnázium a 2008/2009-es
tanévben atlétika, úszás, kosárlabda,
kézilabda, torna, röplabda és labdarú-
gás sportágakban indult a diákolimpi-
ai kiírásokban, de a sportági szakszö-
vetségek által rendezett korosztályos

megmérettetéseken (duatlon, triatlon,
küzdõsportok) is képviseltették ma-
gukat. A legkiemelkedõbb eredmé-
nyeket atlétáik szállították: a korosztá-
lyos válogatott Ohn Kinga 800 méte-
ren arany-, 1500 m-en ezüstérmet
szerzett a VI. korcsoportos országos
döntõn, míg Zsigmond Elõd ugyanitt
3000 m akadályon az elsõ, 3000 m sí-
kon pedig a harmadik helyen végzett.
A 4x800 m-es leány váltó (Arató Csilla,
Füzi Virág, Kocsis Anna, Ohn) a 7. he-
lyen zárt. A mezeifutó bajnokságon az
Arató helyett Pék Flórával és Beda Fan-
nival felálló garays kvartett negyedik
lett. Arató Csilla duatlon és triatlon
sportágban is öregbítette iskolája jó
hírét: elõbbiben ezüstérmet szerzett,
a háromtusában pedig negyedik lett
az országos döntõben.

Az úszók közül egyéniben Mutz-
hausz Ágnes 100 m mellen elért 3. he-
lye kívánkozik az élre, illetve a Mutz-
hausz, Nyáry Angéla, Navreczki Noé-

mi és Hajnalka alkotta 4x50 m-es
gyorsváltó ezüstérme. A dobogó har-
madik fokára állhatott fel a Póla Ákos,
Gyurkó Viktor, Kesjár Dániel és Csa-
ba, Kövecses Olivér, Csankó Géza ösz-
szetételû 6x50 m-es fiú gyorsváltó. A
labdajátékok közül az V. korcsoportos
leány kosarasok – Harsányi Mária, Sza-
bó Noémi és Anna Bulatova tanítvá-
nyai – ötödik helyezése kívánkozik az
élre, de az amatõr csapat is országos
döntõbe jutott.

A Garayban a nehéz gazdasági hely-
zet ellenére is felvállalják a tehetséges
gyerekek versenyeztetését, így az isko-
la testnevelõi akár hétvégéjüket felál-
dozva kísérik a diákokat a versenyek-
re. Az iskola tanulói közül többen is
nemzeti bajnokságokban szereplõ
csapatokban szerepelnek, illetve kor-
osztályos magyar válogatottak: a már
említett Ohn Kingán kívül a kosaras
Petõ Réka, és a kézilabdázó Szakál Eni-
kõ tagja a nemzeti együttesnek.

Fókuszban
a csatornázás

és az új vízbázis
Mint arról korábban már beszámol-
tunk, Szekszárd város önkormány-
zata nevében Horváth István polgár-
mester és Ács Rezsõ alpolgármester
adott számot az eltelt évek munkájá-
ról, a 2009-es év gazdasági esemé-
nyeirõl, és beszámoltak a folyamat-
ban lévõ pályázatokról, beruházá-
sokról.

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
várospolitikai programmal össz-
hangban a pályázatoknál is kiemel-
ten kezelik azokat a lehetõségeket,
melyek elérhetõvé teszik a település
számára, hogy megoldják évek óta
húzódó környezetvédelmi problé-
máikat. A környezet értékes, vigyáz-
nunk kell rá, ugyanakkor fejleszteni
is szükséges. A fejlesztésekhez tá-
mogatást elsõsorban a Környezet és
Energia Operatív Program pályázati
lehetõségei biztosítanak. A KEOP
célja Magyarország fenntartható fej-
lõdésének elõsegítése, az egyes kör-
nyezeti-, természetvédelmi és víz-
ügyi feladatok megoldása, a termé-
szeti erõforrások hatékonyabb, ta-
karékos használata.

Szekszárd város önkormányzata
jelenleg a „Szekszárd Megyei Jogú
Város csatornahálózatának bõvíté-
se, valamint a települési szennyvíz-
tisztítóban keletkezõ szennyvíz-
iszap hasznosítását célzó komposz-
táló kiépítése” és a „Szekszárd Me-
gyei Jogú Város hosszú távon egész-
séges ivóvízzel való ellátása” címû
projektek gazdája.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bõvítése, vala-
mint a települési szennyvíztisztító-
ban keletkezõ szennyvíziszap hasz-
nosítását célzó komposztáló kiépí-
tése” pályázat hosszú távú célja,
hogy növelje a szennyvízcsatorná-
val ellátott lakosok és gazdálkodó
szervezetek számát, ezáltal csök-
kentse a közmûolló nagyságát. A
közvetlen cél elérése lehetõvé teszi
8,5 km gerincvezeték kiépítését,
560 rákötési lehetõség biztosítását,
az iszapkezelés üzemeltetési költsé-
geinek 40%-kal való csökkentését
és a hasznosítható szennyvíziszap
24%-kal való növelését.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város
hosszú távon egészséges ivóvízzel
való ellátása” projekt közvetlen cél-
ja, hogy a megyeszékhely polgárai
több évtizeden keresztül tiszta,
egészséges ivóvízhez jussanak. En-
nek érdekében a mostani, veszé-
lyeztetett vízbázisról a város másik
vízbázisra történõ átállása szüksé-
gessé válik. Jelenleg két projektvál-
tozat párhuzamos kidolgozása fo-
lyik Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgató-
ság elõírásainak megfelelõen.
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Világgá táncolták Szekszárd jó hírét 
Matókné Kapási Julianna: „A helyi civil szervezetek kitüntetése a legértékesebb”

A 10 évvel ezelőtt három civil
szervezet által alapított „Tolna
megyei művészetért„ kitüntetés
idei díjazottjairól múlt heti szá-
munkban már hírt adtunk. A szek-
szárdi kitüntetettel, a Bartina
Néptánc Egyesület művészeti ve-
zetőjével, Matókné Kapási Julian-
nával némi múltidézéssel az elis-
merésről, s az előttük álló tervek-
ről beszélgettünk.

Sas Erzsébet

– Számtalan díjat tudhat magáé-
nak az Egyesület. Milyen helyet fog-
lal el ezek között a most kapott „Tol-
na megyei mûvészetért” kitüntetés?

– Elismeréseink tükrözik azt a mun-
kát, amellyel a magunkénak tudhatjuk
többek között az „Örökösen kiváló
együttes” és a "Kiválóan minõsült
együttes” elismerést, valamint a Pro
Urbe Szekszárd, a Tolna megyéért, a
Pro Arte Hungarica, a VOSZ Prima Dí-
ját, és Csokonai Mihály Közösségi Dí-
jat. Ezen elismerések mellett mégis
úgy gondolom, hogy a „hazai”, a ve-
lünk rokon civil szerveztek által ado-
mányozott kitüntetés a legértékesebb.
Nagyra tartom ezt a kezdeményezést,
mert láttatja másokkal is, hogy meny-
nyit ér a munkánk, az idehaza és a
nagyvilágban elért sikereink. Ezért en-
nek a kitüntetésnek az értékét az
egész egyesületünk nagyra értékeli.

– Ezek az elismerések egyben állo-
mások is, ahonnan lehet vissza és
elõre tekinteni...

– Elõdünk 1966-ban alakult szek-
szárdi gimnazistákból, akik elsõrendû
feladatuknak tekintették a szûkebb
haza, Tolna megye és a Dél-Dunántúl
táncainak színpadi bemutatását.
Egyesületünk 1991-ben jött létre, és a
Sárköz hagyományainak megismeré-
sét, megóvását, ezenkívül a Kárpát-
medence kultúrájának megõrzését és
színpadra állítását tûzte ki célul. Tánc-
csoportunk az autentikus táncstílust
képviseli, s az ország legjobb tánc-cso-
portjai közé tartozik.

– A világ sok táján táncolt az egyesü-
let. Mondhatjuk, hogy világgá tán-
coltátok Szekszárd város jó hírét...

– Európa országai közül könnyebb
felsorolni, hogy hol nem jártunk: Nor-
végia, Lettország és Észtország. A leg-
többször, 16 alkalommal Franciaor-
szágban voltunk, de Németországban
is több mint tízszer léptünk fel. Jár-

tunk Ázsiában (Szíria, Tajvan), Afriká-
ban (Algéria, Tunézia, Egyiptom),
Észak-Amerikában (Kanada, Egyesült
Államok), de Mexikóban és Brazíliá-
ban is. A tavalyi esztendõben hétszer
szerepeltünk öt országban (Románia,
Németország, Szerbia, Litvánia, Cip-
rus). Ez a külföldi fellépési szám jel-
lemzõ az elmúlt évekre is, természete-
sen különbözõ korosztályokkal jártuk
a világot.

– Milyen esztendõ elé néz az együt-
tes 2010-ben?

– Behatárol bennünket az Agóra-
program, a mûvelõdési ház átépítése,
ezért ez az év az „átmentés” idõszaka
lesz. Ami a legnagyobb fel-
adat, hogy a meglévõ értékes
és pótolhatatlan jelmeztárat
hol tudjuk elhelyezni. Szak-
mailag megmérettetés lesz a
Pápai Ifjúsági Fesztivál, a Heli-
kon, valamint a megyei és re-
gionális, illetve országos fel-
menõ rendszeres bemutatók.
Minden évben komoly szak-
mai zsûritõl kapunk megerõ-
sítést, útmutatást. A megmé-
rettetés rendkívül fontos: ké-
szülni kell rá koreográfiával,
tánctanulással, ruhával, s ez a
tanároknak és a táncosoknak
is komoly feladat, egyben fel-
frissítése a szakmai életnek. A
fellépéseink számszerûen
nem csökkentek, szakmailag
viszont igen. Kevés helyen,
kis pénzért lépünk fel, s ezek
általában szakmailag nem ki-

hívások számunkra. Nyáron várnak
ránk a szokásos táborok. Idén a kalo-
taszegi táborban egy neves oktató
pártól tanulhatunk, s ami még fontos:
itt a közösségi lét és a szakmai fejlõdés
együtt valósulhat meg.

– Beszélgetésünk másnapján a
táncruhákat síruhákra cserélitek...

– Az ausztriai Gerlitzenbe utazunk
egy hatnapos sítáborba 41-en. Nagy
öröm, kikapcsolódás lesz. A közösségi
lét már majdnem annyit nyom a latba
az együttesnél, mint a szakma. Ezek a
kötelékek, melyek szinte 6 éves kortól
26 éves korig kötik össze a táncosokat,
már baráti-testvéri kötelékké váltak.

Matókné Kapási Julianna
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A pillanatban rejlõ gondolat
Bojtár Tamás és Czirok Róbert fotókiállítása a mûvelõdési ház üvegtermében

Szekszárdon találkozott a két re-
mek alkotó, Bojtár Tamás (Buda-
pest, 1943.), a Babits művelődé-
si házban működő fotóklub veze-
tője, és Czirok Róbert (Székesfe-
hérvár, 1973.), a Tattoo Magazin
fotóriportere. A kétféle látásmód
a Babits üvegtermében rende-
zett KettősLátás című kiállításu-
kon ér össze.

Kovács Etelka

Az egy-egy pillanat lenyomatát muta-
tó képek, nemcsak egy-egy pillanat-
ról árulkodnak. Czirok Róbert Szan-
torínin készült napfényes felvételei-
nek világítóan fehér épületei a tenger
és az ég kékjének hátterébõl kilépve
egy örökkévaló kultúra lenyomatai, a
lépcsõ egy folyamatot tükröz. Aztán
egy béka perspektíváját békaperspek-
tívából láthatjuk. Az állatfotó mindig
a siker kulcsa, de Czirok szokatlan, új-
szerû módon közelít a témához. A lát-
ványban rejlõ humort megragadó ké-
pein nemcsak egy mosolyra fakasztó
pillanat jelenik meg, de akár egy élet-
történet is, a kapun lévõ várakozni ti-

los tábla alatt üldögélõ öreg nénit néz-
ve, vagy mély gondolatok a homok-
tengerben úszó csónakot látva. Az
utolsó tablókon Czirok Róbert szíve

csücske, a tetoválás jelenik meg, a Lon-
don Tattoo Conventionön készült fo-
tói közül néhány. A népszerû fesztivál
extrém képeit egy szép arcú fiatal

lány, majd egy, a felismerhetetlensé-
gig összetetovált úr zárja.

Könnyed hangulattal találkozunk
Bojtár Tamás elsõ tablóján: görbe fel-
vételek egy-egy görbe estérõl. A
klasszikus fotózáshoz visszanyúlva
Budapesten készült fekete-fehér
fényképek következnek, az épületfo-
tók mellett pillanatkép az Erzsébet
térrõl. Maga a fény is, ami által alkot,
témájává válik mûvészetének. A
fényjátékon és a hologramon túl
megjelennek a hétköznapok fényei
is nem mindennapi módon. Egy tab-
lón a társmûvészet, a szobrászat ké-
pei, Bakó László kertjébõl, ahol a fe-
jek is könnyen porba hullhatnak. A
pillanat nem örök. Ezt láthatjuk
ugyanúgy Bojtár Tamás egyik Buda-
pesti képén, ahol a szaladó kutya,
mint az Esti fények sorozat egyik fo-
tóján, ahol a száguldó vonat elmosó-
dott felvétele mutatja a pillanatban
rejlõ mozgást.

Bojtár Tamás és Czirok Róbert
KettõsLátás címû fotókiállítása
2010. február 20-ig tekinthetõ meg
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
üvegtermében.

A kiállítás hétfõi megnyitóján Bojtár Tamás (balról) és Czirok Ró-
bert Baky Péter szavait hallgatja
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Tolna megye értékeit gyarapították
„Szabad idejükben, másokért, gyakran saját zsebbõl...”

Hétfőn délután a régi vármegye-
háza dísztermében rendeztek ün-
nepséget azon társadalmi szerve-
zetek, alapítványok és önzetlen
támogatók tiszteletére, akik pá-
lyáztak, de legfőképpen elnyer-
ték Az Év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete, valamint a Bazsonyi
Arany Mecénás Díjat.

V. Horváth Mária

Dr. Puskás Imre, a házigazda megyei
közgyûlés elnöke köszöntõjében elége-
dettségének adott hangot, mivel az em-
berek megyeszerte maguknak érzik a
négy éve útnak indított kezdeménye-
zést, amit a pályázatok száma és a szava-
zatok hûen igazolnak. Hangsúlyozta: ér-
téke van a munkának, amit a „civil szer-
vezetek szabadidejükben, másokért vé-
geznek és gyakran saját zsebbõl finan-
szíroznak”. Ezt követõen az Örökség-,
Muharai-, Bessenyei- és Csokonai díjas
Szabadi Mihály osztotta meg gondolata-
it az „értékteremtõ és közösség-megha-
tározó” civilségrõl, majd hozzáfûzte: szá-
mára nagy megtiszteltetés, hogy több
egyesület tagjának tudhatja magát.

Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete
kitüntetõ címet idén a bõ 15 esztende-
je mûködõ „Kézjegy” Tolnai Tollforga-
tók Klubja nevében Wessely Gábor, az
egyesület elnöke vette át. A „Kézjegy”
a megyénkben élõ és alkotó tollforga-
tók írásait gyûjti egybe, s minden esz-
tendõben antológiát ad közre. Az ed-
dig – a nehéz és a még nehezebb idõ-
szakok ellenére – megjelent 15 gyûjte-
ményes kötetben száznál is több kor-
társ szerzõ – beleértve az általuk felku-
tatott és támogatott tehetséges fiatalo-
kat is – alkotásait tették közkinccsé.

A Tolna Megyei Siketek és Nagyot-
hallók Egyesülete az egyik különdíjas

lett. A szervezet az általa ismert min-
den módon segíti méltóbb élethez a
siketeket és a nagyothallókat. Odaáll
mindazok mellé, akik a kimondott szó
erejét nélkülözve, a maguk módján
próbálják megértetni, elfogadtatni ve-
lünk sajátos helyzetüket, értéküket és
életüket. Szintén ebben a kategóriá-
ban nyert különdíjat a paksi Önzetle-
nül Környezetünkért, Otthonunkért
(ÖKO) Munkacsoport Alapítvány. A
lelkes csapat elkötelezett a természet-
pedagógia és a környezeti nevelés
népszerûsítésében a gyermekek és a
felnõttek körében egyaránt.

A Bazsonyi Arany Mecénás Díjat
idén a Babits Kiadó nyerte el, amit Fe-
jõs Károly igazgató vett át. A század-
forduló idején megjelent lexikonok,
és más sorozatok reprint kiadásairól
közismert szekszárdi kiadó verseskö-
tetek, irodalmi sorozatok, gyûjtemé-
nyes mûvek közrebocsátásával is fog-
lalkozik. Mindezek mellett különös fi-
gyelmet fordít a régiónkban élõ és al-

kotó szerzõk mûveinek kiadására is.
De tevékenysége fontos részét képezi
az önzetlen támogatás, amit a recesz-
szió ellenére is folytatnak.

Jelentõsen visszaesett
a könyvforgalom

Az ünnepi könyvhetet és a kará-
csonyt leszámítva a könyvforgalom
sem a régi. Ennek ellenére a Babits Ki-
adónak mégis van „zsebereje” a támo-
gatásra – vetettem fel Fejõs Károly-
nak, a kiadó igazgatójának.

– Sajnos, egyre kisebb a zseberõ, hi-
szen valóban egyre kisebb a forgalom.
Az elmúlt esztendõben legalább har-
minc százalékkal esett vissza, ami
igen érzékenyen érinti a mi cégünket
is. Ennek ellenére nem hagytunk és
nem hagyunk föl a támogatással.
– Hogy állnak a Révai lexikonok-
kal, a Mikszáth sorozattal és a ma-
gyar irodalomtörténettel?

– Gyakorlatilag 2008-ban vala-
mennyi sorozatunkat befejeztük, bár

úgymond jelenleg is „mennek”, hi-
szen a megrendelõk részletekben fi-
zetnek. A felsoroltakon kívül van egy-
egy rangosabb kiadásunk, de ne felejt-
kezzünk el a helyi írók és költõk mû-
veirõl sem.
– A helyi szerzõk mellett ki minden-
kit támogatnak?

– Különbözõ civil szervezeteket, is-
kolákat, óvodákat, kulturális és sport-
szervezeteket. Tehát ahova szükséges,
oda mindig adunk köteteket.

– Honnan eredezteti a pártfogo-
lást illetõ ars poeticáját?

– Úgy gondolom, ez örökség. Csalá-
dunk mindig adakozó volt... Amikor
támogatást kérve felkeresik a kiadót,
rendszerint szívesen adunk könyve-
ket, s ilyenkor nem az érdemet mérle-
geljük, hanem a célt. Hozzáteszem:
anyagilag egyre nehezebb az adomá-
nyozás, hiszen a mi lehetõségeink is
egyre korlátozottabbak.

– Mit vár idén a könyvkiadás terén?
– Sajnos, nem túl sokat, hiszen mint

már szó volt róla, egyre vékonyodik az
emberek pénztárcája, a könyvek ára
pedig jelentõsen emelkedik. Az embe-
rek tehát nagyon meggondolják, ve-
gyenek-e, vehetnek-e könyveket.

– Tudom, hogy kiadási terveik
azért vannak.

– Új sorozatok indítására egyelõre
nem gondolunk, ám egy-két reprint ki-
adásra szeretnénk sort keríteni. Foly-
tatjuk például az 1929-es Igazságot Ma-
gyarországért trianoni munkák megje-
lentetését, de folyamatban vannak régi
nagy munkák, egyházi kiadványok,
mint a Pécsi Missale-k (misekönyvek)
újabb köteteinek kiadása és forgalma-
zása, amiben mi is társak vagyunk.
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Fejõs Károly dr. Puskás Imrétõl vehette át a Bazsonyi Arany-díjat

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a 20/2005. (X.3.) Kgy. sz. rendele-
tével „Év Rendõre” kitüntetõ címet
alapított. 

A rendelet szerint:
A kitüntetõ cím az adományozást

megelõzõ évre vonatkozik.
Az „Év Rendõre” cím annak a sze-

mélynek adományozható, aki 
a.) a rendõrség állományának tagja

– hivatásosként vagy közalkalmazott-
ként – ezen belül a Szekszárd Városi
Rendõrkapitányságon teljesít szolgá-
latot és 

b.) munkáját lelkiismeretesen, tar-
tósan magas színvonalon végzi

A kitüntetésben a bûnügyi és a köz-
biztonsági szakterületen dolgozó egy-
egy személy részesíthetõ.

Az „Év Rendõre” cím adományozá-
sára javaslatot tehet:

a.) Szekszárd Város Rendõrkapitá-
nya

b.) A közgyûlés bizottságai, illetõ-
leg a képviselõk

c.) Bármely társadalmi szervezet,
alapítvány, magánszemély

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) A javaslattevõ nevét
b.) A cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkássá-
gát, a cím adományozását megalapo-
zó tényeket

A kitüntetõ cím adományozására
vonatkozó javaslatokat írásban a jegy-
zõhöz kell benyújtani.

A javaslatok elõterjesztésének ha-
tárideje 2010. március 1.

A javaslatokat a közgyûlés által fel-
kért bizottság készíti elõ közgyûlési
döntéshozatal céljából, és a polgár-
mester terjeszti a közgyûlés soron kö-
vetkezõ ülése elé.

FELHÍVÁS
Szekszárd MJV Közgyûlése a 20/2005.
(X.3.) szekszárdi ör. számú rendeleté-
vel "Év Tûzoltója" kitüntetõ címet ala-
pított. A rendelet szerint:

A kitüntetõ cím az adományozást
megelõzõ évre vonatkozik. Az „Év
Tûzoltója” cím annak a személynek
adományozható, aki

a) hivatásos, vagy közalkalmazotti
állományban, a Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltóságánál teljesít szolgálatot;

b) az adományozás évét megelõzõ
évben a tûzmegelõzés, a tûzoltás, a
mûszaki mentés és a katasztrófa elhá-
rítás területén olyan kimagasló tevé-
kenységet folytatott, amellyel hozzá-
járult a város és a Hivatásos Tûzoltó-
ság mûködési területének közbizton-
sága javításához, a tûzesetek számá-
nak csökkentéséhez.

Az „Év Tûzoltója” cím adományozá-
sára javaslatot tehet:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósá-
gának parancsnoka;

b) közgyûlés bizottságai;
c) önkormányzati képviselõk;
d) bármely magánszemély, társa-

dalmi szervezet, alapítvány.
A kitüntetõ cím adományozására

vonatkozó javaslatokat írásban a pol-
gármesterhez kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevõ nevét;
b) a cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkássá-
gát, a cím adományozását megalapo-
zó tényeket.

A javaslatok értékelését a Közgyû-
lés által e célból felkért elõkészítõ cso-
port végzi. A javaslatok elõterjesztésé-
nek határideje 2010. március 1.
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Úton egymás felé
Magyar-roma közeledés az óvodai nevelés szintjén

A Mentálhigiénés Műhely január
végén tartott aktuális ülése
„Úton egymás felé” címmel a ma-
gyar és a roma társadalom gyer-
mekeinek – már óvodai nevelés
szintjén történő – kulturális köze-
lítési lehetőségeit taglalta.

Gyimóthy Levente

A kényes témában a közös munkát
Kopasz Árpád nyá. rendõr-dandártá-
bornok, a Mentálhigiénés Mûhely
Bûnmegelõzési munkacsoportjának
vezetõje irányítja. Az elõadó ezúttal
Horváth Erika, a 2. számú Óvoda és
Bölcsõde intézményvezetõje volt. Az
Újvárosban gyerekkora óta élõ, roma-
nívódíjas igazgatónõ jól ismeri a ci-
gányság helyzetét. Tapasztalatai vol-
tak, hogy a Kádár-korszakban – töb-
bek között – sokszor azért nem men-
tek iskolába a roma gyerekek, mert
nem volt cipõjük, vagy éppen nekik
kellett vigyázni a kisebb testvéreikre.
Úgy látja, a rendszerváltás után a ci-
gány társadalom kettészakadt gazda-
gokra és munkanélküliekre, s ez to-
vább mélyítette a szakadékot a több-
ségi társadalom kultúrája és a cigány-
ság között. Mint arra felhívta a figyel-
met, óvodájuknak volt egy, a 90-es

években kidolgozott felzárkóztató ter-
vük, mely rá pár évre kudarcot val-
lott, s a két oldal (pedagógusok – csa-
ládok) egyre jobban eltávolodtak egy-
mástól. Hat éve életre hívták a „két-
kultúrás nevelési programot”, mely-
ben a kultúra, viselkedés, szokások
közelítése lett a fõ cél, s a gyerek és fel-
nõtt önbecsülésének növelése.

Horváth Erika
elmondta: a vá-
ros különbözõ
pontjairól érkez-
nek intézmé-
nyükbe magyar
és roma gyerme-
kek, akik 3-7
éves korukig
maradnak náluk.

Az új program sikerének tudható be,
hogy a gyermekek – az óvodából ki-
kerülve – normál elsõ osztályt kezd-
hetnek meg, képességeiknek megfe-
lelõen, speciális iskolát nélkülözve.
Kiscsoportban rugalmas idõbeosz-
tással járathatják gyermekeiket a ci-
gány szülõk, nagycsoporttól viszont
idõre, s akkor már a kötelezõ foglal-
kozásokon is meg kell jelenniük az
óvodásoknak. Soha nem emlegetik a
törvényt a roma szülõk elõtt, s továb-
bi céljuk, hogy maguk a roma felnõt-

tek is megtalálják helyüket a rend-
szerben, akár napirend-alakítás, he-
lyes vásárlási szokások, vagy ésszerû
pénzbeosztás tekintetében! Tapasz-
talatuk, hogy a szeretet és humor pe-
dagógiájával mindent el lehet érni.
Óvodai programjukban többek kö-
zött a megismerés képessége (képes
legyen tanulni a gyermek), a konflik-
tuskezelés, a beszélgetés fontossága,
a cigány kultúrából is merített isme-
retbõvítés (cigány mesék, alkotások
bemutatása), valamint a természet-
közelségben való nevelés is helyet
kap. A vegyes életkorú gyermekek ke-
rülhetnek egy közösségbe, s a nap fo-
lyamán átmehetnek játszani abba a
csoportba, ahol testvéreik vannak.
Észrevették, hogy a szegényebb ro-
ma családoknál nincsenek játékok,
ezért az ilyen környezetbõl jött gyer-
mekeket elõször helyes játék- és esz-
közhasználatra tanítják meg!

Óvodájukban biokert is található,
ahol gyógynövényekkel is megis-
merkedhetnek a kicsik. Többletszol-
gáltatásként a szülõknek jogi tanács-
adás, családtervezés, a tisztaságra,
igényességre nevelés, s háztartásve-
zetési-, valamint konyhai eszközhasz-
nálatra-tanítás is szerepelnek intéz-
ményükben.

IvóVÍZió
Ma még magától értetõdõ, hogy ha
bárhol megnyitjuk a csapot, máris fo-
lyik a víz. A boltok polcain pedig leg-
alább fél tucat különféle palackozott
vízbõl válogathatunk. Félõ azonban,
hogy hamarosan kellemetlen változá-
sokkal kell szembesülnünk. 
Egy átlag európai naponta 150-200 li-
ter vizet is elhasznál, de ebbõl mindösz-
sze 2 litert iszik meg. Ezzel szemben Af-
rika egyes vidékein egy ember teljes na-
pi vízfogyasztása 2-5 liter, s ennek meg-
szerzése is bizonytalan. Mára a Földön
15 másodpercenként hal meg egy gye-
rek a minõségi víz hiánya miatt.  Pár
évtizeden belül a víz olyan konfliktus-
forrás lehet, mint ma az olaj. Európán
belül Magyarország helyzete a legjobb
ivóvíz szempontjából. Szakértõk sze-
rint a nagy vízkészlet-szennyezések
már a rendszerváltás elõtt lezajlottak a
szovjet laktanyákban, nagy ipari üze-
mekben, gyógyszergyárakban. Azóta
szigorú környezetvédelmi szabályok
óvják az ivóvizet, ám a kárelhárítás
még legalább két évtizedre ad feladatot.
Mértékadó hazai gazdasági körök sze-
rint a második ciklusban regnáló bal-
oldali kormány titkos megállapodást
kötött a világkereskedelmi szervezettel,
amely több hazai közszolgáltatás terén
is biztosítani kívánta a tõke szabad
áramlását. Ma már nem titok, hogy az
egyik privatizálandó célpont - az egész-
ségügy után - a vízközmûvek lettek vol-
na. A nemzetközi tõke ugyanis a ha-
gyományos energiahordozók után az
egészséges ivóvízben látja a legna-
gyobb üzleti lehetõséget. Az elmúlt
években a kormány több kísérletet tett
az állami tulajdonban lévõ vízközmû
cégek magánosítására. Ezt szolgálta
volna az Új Tulajdonosi Program kere-
tében a társaságok részvényeinek tõzs-
dére vitele, ami (mindannyiunk sze-
rencséjére) hamvába holt kísérletnek
bizonyult. Fontos tudni, hogy a vízköz-
mûvek privatizációja mögött nem a
piaci verseny beindításának szándéka,
hanem a vízbázisok feletti ellenõrzés
jogának megszerzése áll.
Az elmúlt években hangoztatott érv
sem állja meg a helyét, miszerint a ma-
gántõke az államnál hatékonyabban
mûködteti a rábízott vagyont. Az an-
gol sajtó a közelmúltban arról cikke-
zett, hogy a vízközmûvek magánosí-
tásával az angol történelem legna-
gyobb törvényesített rablását hajtották
végre. Most ott is megkezdték a szerzõ-
dések felülvizsgálatát, a közvagyon
visszavásárlását.
Ezek után, nézzük a legújabb hazai
áfa-változásokat. A tavaly életbe lépett
új jogszabály rendelkezik bizonyos
alapvetõ élelmiszerek (tej és a pék-
áruk) 18 százalékos ÁFA-terhelésrõl.
Nagyszerû! A kormányzó többség sze-
rint azonban a VÍZ nem alapvetõ élel-
miszer, így az élethez nélkülözhetetlen
víz áfája 25 százalék lett!!! 
Talán még vízbe dughatjuk a fejün-
ket… De már nem sokáig! H. Zs.

■ Február 2-án ismét ellátogatott váro-
sunkba dr. Csernus Imre. A közismert
pszichiáter legújabb könyvének címét
alapul véve, „A Férfi” címmel tartott
gondolatébresztõ elõadást a Babits
színháztermében.

A nézõtér zsúfolásig megtelt, s elõ-
zetes becsléseimmel szemben jó pá-
ran jelen voltak a „kitárgyalandó
nem” képviselõi közül is. A provoka-
tív stílusáról ismert doktor rögtön
õket célozta meg, amikor is megosz-
totta a hallgatósággal azon tapasztala-
tát, hogy kevés hiteles férfit lát, és sze-
retné, ha most egy ilyen erõs, bátor
férfi feljönne a színpadra. Hosszú
idõbe telt, míg akadt egy jelentkezõ,
aki megmentette nemének becsüle-
tét, az utolsó pillanatban ragadva el a
szereplés lehetõségét a nõk elõl. A
bensõséges, kedélyes hangulatú elõ-
adás fõ témái a férfivá válás folyama-
tának fontos tényezõi, a jól mûködõ
párkapcsolat alappillérei, és a szülõ-
gyerek viszony, illetve nevelés, vagy
nem nevelés kérdései voltak.

Csernus kifejtette abbéli aggályát,
hogy ha a pasik nem változnak, akkor
nagyon komoly nõuralom lesz. Mert
ugye az, aki egy adott pillanatban nem

meri kimondani
jó és rossz érzé-
seit, az gyáva, és
arra nem lehet
felnézni. A félel-
mek legyõzése
után következõ
feladat az álmok
megvalósítása
lenne, s ha egyik

sem történik meg, akkor aztán a férfi
„gyönyörûen betölti a csicska szere-
pet”. A „kedves állítólagos felnõttek”
pedig, akik nem mások, mint az „ál-
szentek gyülekezete”, elvárják a gyere-
keiktõl, hogy azt tegyék, amit õk se
mernek megtenni. Fel kell ismerni,
hogy a fájdalom, negatív megmérette-
tés mutatja meg, hogy mennyire va-
gyunk erõsek. Így az ismeretlenbe ug-
rás – függetlenül attól, hogy jó, vagy
rossz történik majd velünk – a lehetsé-
ges legnagyobb sikerélményt eredmé-
nyezi számunkra. Ha a félelmek, az ál-
mok, a fájdalmak próbatételeit nem
állja ki, akkor nem is lesz az emberbõl
férfi. Akkor nem jár más neki, csak a
vegetáció, és búval (b…), bélelt élet.
Ezek Csernus doki intelmei, melyek
lám, lám, a nõkre is vonatkoznak.

A jó párkapcsolatot „egy nagyitól”
átvett hasonlattal írta le: olyan, mint
egy négylábú asztal. Lábai, mint alap-
pillérek a következõk: közös életvitel
közös élményekkel, önbizalmon ala-
puló tisztelet, szexualitás, melyet be-
folyásol a tisztelet, valamint a pénz-
hez való viszony. Az elõadó a szülõk-
kel való kapcsolatot is hosszan bon-
colgatta. Elmondta talán legradikáli-
sabb gondolatát, miszerint, ha szüle-
inkre érzelmi szempontból nem tu-
dunk felnézni, akkor õk a hiteles ér-
zelmi mintázat szempontjából halot-
tak a számunkra. Szerinte a hulla a
szekrényben büdösödik, s a tõle való
elbúcsúzás egyetlen általa ismert
módját, a búcsúlevél írását meg is ta-
nította nekünk. Saját magáról beval-
lotta, hogy szívvel-lélekkel beletesz
mindent a dolgokba, nem hazudik
magának, és ha felismer valamit, ak-
kor tesz is érte. Mióta így él, azóta tud
mosolyogni, mi pedig eldönthetjük,
hogy ezt tesszük-e.

Elõadását most is a laza stílusba ol-
tott lassú, teátrális beszéd jellemezte,
melyet a további kérdésektõl való elõ-
re bejelentett meneküléssel zárt
Csernus doktor, a Férfi. RA

„Gyönyörûen betölti a csicska szerepet”
Csernus doktor ezúttal a férfiakat vette nagyító alá

Dr. Csernus Imre

Horváth Erika
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Igazán különlegesnek ígérkezik a hó-
nap második hétvégéjén a Szekszárdi
Zenekarok Fesztiválja. Február 12-én
és 13-án nyolc-nyolc helyi banda lép
színpadra a ZUG-ban. A stílus kedvelõ-
inek „kötelezõ a megjelenés”.

Az amúgy kedvezõ árú napijegyek
és bérletek megnyerhetõk lapunk já-
tékán is, mindössze két (minimum

egy) kérdésre kell helyesen válaszol-
ni, és február 10-én délig, névvel és
címmel ellátva eljuttatni szerkesztõ-
ségünk címére (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.).

1. Melyik zenekar 20 éves idén?
2. Melyik fellépõ bandákban játsza-

nak ex-Prosectura tagok?
Induljon a játék...

Nyerjen koncertjegyet
a Szekszárdi Vasárnappal!
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Vendégem a Szekszárdi Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő.
Dr. Varga Péter ezredes, Szekszárd rendőrkapitánya és Kálóczi
Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője.
Beszélgetésünk apropóját a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
elmúlt heti ülése adta, ahol a téma a tavaly decemberben a
Parlament által elfogadott új drogstratégia volt.

Egy férfi:
Dr. Varga Péter

Egy nõ:
Kálóczi Andrea

– Az elmúlt években hogyan alakult
az illegális drogokkal kapcsolat-
ban elkövetett bûncselekmények
száma, mennyit emelkedett a drog-
fogyasztók, illetve a kereskedõk
száma, s melyik korosztályban?

– Három évre visszamenõen évente
mintegy 100 eljárást folytattunk le ká-
bítószerrel visszaélés bûncselekmény
elkövetése miatt. Az elkövetõi korosz-
tály vegyes, a 17-22 évesek között nõtt
leginkább a veszélyeztetettek száma.

– Meg lehet határozni, hol lelhetõk
fel leginkább a drogfogyasztók?

– Nem lehet helyhez kötni. Inkább
jellemzõ, hogy zárt közösségben –
esetleg otthon egyedül – fogyasztják,
mert nyilvános helyen nagyobb a le-
bukás veszélye. Ez a kezdet. Amikor
már rutinná válik, bátrabbak lesznek
a szer használatától, akkor autóban,
kapualjban, ritkábban nagyobb kö-
zösségben.

– Mi vezet egy fiatalt vagy idõseb-
bet arra, hogy tudatában a drogok
egészségre káros hatásával, illetve
terjesztésének bûncselekmény von-
zatával, mégis kipróbálja?

– Elsõsorban a kiváncsiság, ami az-
tán el is vezethet a rendszeres fo-
gyasztáshoz. Aki „rajta marad” a sze-
ren, és rendszeres használóvá válik,
annak valami miatt szüksége van rá.
Fõleg a fiataloknál elég egy érzelmi
hullám, egy kudarcélmény, rossz jegy,
az idõsebbeknél a munkanélküliség,
párkapcsolati problémák... 

– A kiváncsiság ezek szerint lehet
az elsõ lépcsõfok.

– A fiatalok elõször a legális szere-
ket próbálják ki, mint a cigaretta és az
alkohol, aztán jönnek az úgynevezett
„partidrogok”. Ha ezekkel nem éri el
a kívánt „élményt”, következhetnek a
keményebb drogok, majd a rászokás.
Hogy ez bekövetkezik-e, ennek sok
összetevõje lehet. Itt játszik nagy sze-
repet a családi háttér, a szülõ, a peda-
gógus, a segítõ-felvilágosító szolgála-
tok. Nemcsak a gyereket kell ugyanis
megcélozni a felvilágosítással.

– Akár fogyasztó, akár terjesztõ,
akár termelõje a drognak, bizo-
nyára nehéz elkapni, miután tud-
ja, bûncselekményt követ el.

– A kábítószerrel visszaélés bûncse-
lekmény esetében magas a látencia, hi-
szen sem a fogyasztónak, sem a terjesz-
tõnek nem érdeke a felderítés. Éppen
ezért speciális eszközöket, módszere-
ket alkalmazunk a nyomozások során,
amelyek idõigényesek, magas szintû
szaktudást és aprólékos, összetett
munkát igényelnek. Nem látványosak,
de eredményesek. Megfelelõ szigorral
szabályozott mindhárom elkövetési
magatartás, de a legnagyobb erõinket a
terjesztõk felderítésére fordítjuk. A ter-
jesztõk elfogásával ugyanis a fogyasz-
tóknak elvágjuk a beszerzési útvonalát.
Ez fõleg azokra vonatkozik, akik elõ-
ször akarják kipróbálni a szert. 

– Szekszárd és a drog kevés alka-
lommal kerül a hírekbe. Ez a jó
megelõzõ munka eredménye?

– Szekszárdot nem lehet egy na-
gyobb várossal, fõleg Budapesttel ösz-
szehasonlítani egyéb témában sem,
így a kábítószer-fogyasztással kapcso-
latban sem. Szerencsés helyzetben va-
gyunk abból a szempontból, hogy
azokkal a társszervekkel – gondolok
itt a RÉV-re is –, akikkel kapcsolatban
állunk, nagyon jól és hatásosan tu-
dunk együtt dolgozni.

– Kik fordulnak a RÉV Szenvedély-
beteg-segítõ Szolgálathoz?

– Alkoholproblémával küzdõk,
gyógyszer-használók, illetve illegális
szerek közül a marihuána- és amfe-
taminfogyasztók. Gyakori a hozzátar-
tozók, szülõk, vagy párok esetén leg-
inkább a nõk segítségkérése. Kis
számban megjelennek az intravénás
amfetamin- és heroinhasználók,
illetve a játékszenvedély vagy az
internet rabjai is. 

– Mi jellemzõ a szerhasználókra,
mennyire alakul át a személyisé-
gük? Mit észlelhet rajtuk a közös-
ség?

– A legjellemzõbb a tagadás, a baga-
tellizálás, a gyenge motiváció, ezért
nehezen is kérnek segítséget. Az érin-
tettek mindössze 5-10 százaléka kere-
si fel az egészségügyi vagy szociális el-
látókat. Számítások szerint az alkohol-
probléma hazánkban 1 millió embert
érint, az illegitim szerhasználat miatt
kezelésbe vont személyek száma
évente mintegy 15 ezer fõ, nem be-
szélve azokról, akik nem kérnek segít-
séget. A lakosság 30-40 százalékát
érinthetik ezek a gondok! Ne feled-
kezzünk meg azokról a családtagok-
ról sem, akik együtt élnek egy szenve-
délybeteggel, és naponta átélik a bi-
zonytalanság, a félelem, a szégyen, a
tehetetlenség érzését.

– Hogyan kérnek segítséget? 
– Elsõsorban önként, a szenvedés és

a kilátástalanság, kétségbeesés hatásá-
ra. Olyan érzelmi teher alatt vannak,
amit már nem tudnak tovább titkolni,
így megpróbálnak szembenézni a
problémákkal. Mihamarabb személyes
konzultációt javasolunk, akár a szer-
használó, akár a hozzátartozó keres
meg bennünket. Emellett a rendõrségi
eljárás során a gyanúsítottak kérhetik
a büntetés helyett a kezelést. Ez az elte-
relés, egy felvilágosító-megelõzõ szol-
gáltatás. Annak ellenére, hogy nem bel-
sõ indíttatásból ered, igen hatékony. A
szerhasználónak lehetõsége van végig
gondolni, hogy milyen értékek mentén
él, mit akar elérni, ki õ valójában.

– A kezelés során miben tud segíte-
ni a RÉV a drogfogyasztónak?

– Elsõ kérdésünk, hogy a szerhasz-
nálónak mire van szüksége. A szük-
ségletek határozzák meg a segítséget.
Van, aki fürdeni szeretne, akad, aki
éhes vagy társaságra vágyik, másnak
nincs hová mennie, tele van szoron-
gással, vagy éppen alkoholista apjára
haragszik... A valódi probléma a leg-
több esetben rejtve marad. A tünet, a
konfliktus utal arra, hogy vannak fel
nem dolgozott traumák, kudarcélmé-
nyek, önértékelési problémák. Az
alapvetõ szükségletektõl így jutunk el
az igazi probléma feltárásáig, a moti-
váció felkeltésétõl a teljes absztinenci-
áig, ami nem mûködhet a személyi-
ség pótlólagos fejlõdése nélkül. Ez egy
életen át tartó tanulási folyamat.

– A RÉV 2009-ben ünnepelte mûkö-
désének 10 éves évfordulóját...

– Nem szeretném statisztikákkal
untatni az olvasókat, ezért inkább
egyik kliensünk önvallomásából idéz-
nék: „Hálás vagyok a RÉV munkatár-
sainak, hogy újra ki tudtam nyitni a
bezárt ajtókat. Megtanultam, hogyan
kell megbocsátani, és ez egyre több-
ször sikerül. Tudatosan élem az éle-
tem. Nem mániákusan, de figyelek, vi-
gyázok magamra. Ezek nagy dolgok,
jobb pillanatokban még büszke is va-
gyok magamra.”

SAS ERZSÉBET ROVATA

A kiváncsiság drogfogyasztáshoz vezethet
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Nem tudom, ma mekkora em-
bernek kellene lennie annak,

akinek elmúltakor több mint egy
oldalnyi búcsúztatóját lelnénk a helyi
hetilapban, de emellett 1890. február
9-i halála után a temetés részletes
leírása, sõt még a koszorúfeliratok is
olvashatók a Szekszárd Vidékében a
gazdag életrajzban…

„Albanich J. György 1802-ik évi
ápril hó 9-én Nagykanizsán született,
hol atyja, Ferenc elõkelõ polgár, va-
gyonos szûcsmester és közkedveltsé-
gû városbíró volt. Iskoláit Nagykani-
zsán és Gyõrött végezte, hol dicsõ
emlékû hazánkfia, Deák Ferenc isko-
latársa és ifjúkori barátja volt, kihez
egész haláláig a legõszintébb baráti
érzelemmel és kegyeletes tisztelettel
ragaszkodott, s ki õt szekszárdi sze-
rény hajlékában is két ízben látogatá-
sával megtisztelte.

Gimnáziumi tanulmányainak vé-
geztével kereskedõi pályára lépett
és Pécsett, Sopronban és Eszéken a
legelsõ kereskedõ cégeknél mint
könyvelõ szolgált. Fõnökei megbízá-
sából többször megjelent Szekszár-
don is. Traiber Pál kereskedésében
megismerkedett annak Júlia leányá-
val, kit 24 éves korában 1826. októ-
ber 15-én feleségül vett.” Apósa ha-
marosan meghalt az 1831-es kolera-
járványban, így õ lett utóda, egészen
1859-es nyugalomba vonulásáig. Ek-
kortól kizárólag „kiterjedt szõlõinek
kezelésével foglalkozott”; „közel 65
éven át minden Szekszárdon létezõ
közmûvelõdési, jótékonysági és em-
berbaráti intézmény egyik megte-
remtõje, alapítója és kitartó támoga-
tója volt”.

A régi selyemgyár, posztógyár, ta-
karékpénztár, kisdedóvó, polgári
díszõrség alapítója. Az utóbbinak ka-
pitánya, akárcsak a helyi nemzetõr-
ségnek, és helyi térparancsnok. A
megyei nemzetõrök egyik tisztje
Szenttamás ostromakor, majd az elke-
seredett, fellázadt csapat az õ vezeté-
sével tért vissza az ókéri megfutamo-
dás után. Azonban „mint a leglelke-
sebb hazafiak egyike Szekszárd és vi-
déke népfelkelését vezényelte, a Roth
és Filippovich osztrák tábornokok
alatti 8-9000-nyi horvát seregnek

1848-ik évi szüret idején Ozorán tör-
tént lefegyverzése alkalmával tevéke-
nyen közremûködött, míg a haza
szolgálatában távol levõ férfiak he-
lyett a szekszárdi szõlõknek az évi rit-
ka áldásos bõ termését az asszonyok s
leányok kényszerültek nem csak be-
szedni, hanem össze is puttonyozni
és elgázolni.” 

Ismerte szerepét az ellenség, ezért
Jelaèiæ 1849 májusi visszavonulása-
kor „elfogatni szándékoztatott, de
menekülõben lévén, szegény neje vi-
tetett el túszul, azon biztos hitben,
hogy a nejét rajongásig bálványozó
férj követendi neje kényszerû távozá-
sát”. Nem tette, hanem a késõbbi
igazságügy-miniszter Horváth Boldi-
zsárral hosszasan bujdosott. Hazake-
rülvén „a Bach-korszakban s az alkot-
mányos idõkben is a helyi érdekek-
nek tehetségéhez képest lelkiismere-
tesen igyekezett szolgálni”. 

A takarékpénztár igazgatósági tag-
ja, a kereskedelmi testület elnöke,
községi képviselõ s még számos
egyesület tagjaként, „és annyi huma-
nitárius intézet buzgó elõharcosa-
ként egész utolsó leheletéig lankadat-
lanul mûködött, mi által nemcsak
polgártársainak osztatlan megbecsü-
lését, hanem õfelségének, a király-
nak legkegyelmesebb elismerését
vívta ki”.  Dr. Töttõs Gábor

Nekrológ a boldog
békeidõkbõl
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 87. Ódon időben

FEBRUÁR 8-ÁN

115 éve, 1895-ben a takarék-
pénztár megvette jövendõ szék-
háza telkét. 110 éve, 1900-ban
kórházunk januárban 567 bete-
get ápolt, „mi a normális betegfor-
galmi képességét túlhaladja”.
FEBRUÁR 9-ÉN

120 éve, 1890-ben hunyt el
Albanich János György kereske-
dõ, '48-as nemzetõrtiszt. 
FEBRUÁR 10-ÉN

125 éve, 1885-ben törvényszé-
künk apagyilkost ítélt halálra, aki
erre „meg sem rezdült”. 110
éve, 1900-ban tudatták: végleg
megszüntetik a keselyüsi hajóál-
lomást.
FEBRUÁR 11-ÉN

50 éve, 1960-ban az állami gaz-
daság bejelentette: 21 millióért
szõlõfeldolgozó kombinátot
építtet.
FEBRUÁR 12-ÉN

105 éve, 1905-ben Máthis Kál-
mán ismét pinceszövetkezet léte-
sítését javasolta.
FEBRUÁR 13-ÁN

85 éve, 1925-ben született Vadas
Ferenc nyelv- és irodalomtörté-
nész, múzeumigazgató. 
FEBRUÁR 14-ÉN

105 éve, 1905-ben képviselõink
elutasítottak egy kérvényt, mely
500 négyszögöl ingyen területet,
10000 korona hozzájárulást s 20
évi adómentességet kért a létesí-
tendõ konyakgyárhoz.

Albanich J. György egyetlen
fennmaradt képe a kaszinó 

elnökeinek sorában

Gyémánt diplomát vehetett át a néptanító
A hatvan éve végzett Gyimóthy László Gyönk-Szabatonpusztán töltötte legszebb éveit

■ Hatvan évvel ezelõtt szerzett népis-
kolai tanítói oklevelet a kalocsai Állami
(volt római katolikus) Líceum és Nép-
iskolai Tanítóképzõ Intézetben Gyi-
móthy László pedagógus. Ebbõl az al-
kalomból február elsõ napján szekszár-
di lakásán kereste fel Fusz György, a
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar fõigazga-
tója, és további jó egészséget kívánva
átadta neki gyémánt diplomáját.

Az idén 82 éves, paksi születésû ta-
nító azon generációba tartozik, akik
1949. június 16-án, az utolsó között
vehették át a Második Magyar Köztár-
saság Kossuth-címeres végzõs okleve-
lét. Ennek tudatában e dokumentum
különösen nagy értékkel bír. 

Gyimóthy László az elmúlt hatvan
évben több generáció tanítója volt.
Pályáját Dunaszentgyörgyön kezdte,
majd Nagydorogra, késõbb pedig egy
mesés „álomvölgybe”, Gyönk-Szaba-
tonpusztára került, ahol élete leg-
szebb és legeredményesebb éveit töl-
tötte. Az 1920-as években, gróf
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter-

sége alatt a tanyasi gyerekeknek fel-
épült népiskola, benne a csöpp kis ta-
nítói lakással és a környék erdõs, dim-
bes-dombos atmoszférájával, e világ-
tól elzárt területen a pedagógusi szak-
ma igazi kiteljesedését jelentette és
hozta meg számára az ötvenes évek
végén. Egy ilyen természeti környe-

zetben a gyerekek írással, olvasással,
számtannal való megismertetése is
más hozzáállást kívánt, ugyanakkor a
figyelmes és hálás tekintet is többszö-
röse volt annak, amit egy átlagos váro-
si iskolában tapasztalt/tapasztal az
ember. Az '56-os menekült családok, a
helyiek embersége és lelki tisztasága,

tanulási akarata mély nyomokat ha-
gyott benne, ha csak a kirándulások-
ra, a tanítás utáni meseórákra, a pajta-
beli színjátszó-körre, vagy a szomszéd
pusztákról átjáró mezõgazdasági dol-
gozóknak szervezett felnõttoktatásra
gondol vissza.

Aztán ezt a világot is, mint mindent
a '70-es években, elérte a végzet... A
szabatoni iskola körzetesítése után
Jánosmajorban helyezkedett el, majd a
szedresi általános iskolában fejezte be
pedagógusi pályafutását 1990-ben.

A gyémántoklevél átadásakor Fusz
György kiemelte: korunkban egyre
inkább szükség lenne több olyan, a
munkáját magas színvonalon végzõ,
megbecsülésre méltó, igazi hivatástu-
dattal rendelkezõ pedagógusra, mint
amelyet a „nemzet idõs napszámosa”,
Gyimóthy László tanító képviselt.
Egyre kevesebb van belõlük, s azok
között is olyan, aki kistelepülésen
kezdené el ezt a nagy hittel, küzde-
lemmel, odaadással és szeretettel vég-
zendõ hivatást.  G. J.

Gyimóthy Lászlónak Fusz György fõigazgató gratulált
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A rejtvény megfejtését 2010. febuár 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Január 24-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Kinyitott borotvával rohangálnak a szelek” (Csoóri
Sándor: Ilyenkor januárban).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Csonkáné Gulyás Mária, Béri B. Á. u. 14. és Ruip László,
Alkotmány u. 36. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

„R osszkedvünk telét tündöklõ tavasszá vará-
zsolta Yorknak ragyogó napsütése” - emlé-

kezetem szerint így szól a sokszor emlegetett
Shakespeare-idézet magyar fordítása. Rosszked-
vünk tele.. Már nagyon régóta tele van.. finomab-
ban fogalmazva: a magyar állampolgárok többsé-
ge (a statisztikai adatok szerint több mint a 70 %-
a!) a jövõt illetõen pesszimista, és nemcsak télen, ha-
nem tavasszal is, meg nyáron is és õsszel is.. szóval,
az egész évben. Köztudomású dolog, hogy a huza-
mosabb ideig fennálló pesszimista/depressziós beál-
lítottság - a kilátástalanság, tehetetlenség, kiszolgál-
tatottság - súlyos, az esetek túlnyomó többségében
gyógyíthatatlan testi/lelki betegségek kialakulásá-
hoz vezet. Ha mindezekhez kiegészítésképpen hoz-
závesszük a magyar egészségügyi ellátás jelenlegi si-
ralmas állapotait, és azt a szinte a rendszerváltozás
óta folyamatosan érvényben lévõ alapkoncepcióját,
vagyis az OEP-nek (Országos Egészségpénztár) az
egészségügyi biztosított pácienseken való „spórolás-
ra” ösztönzõ/kényszerítõ irányelveit, utasításait
(hadd ne soroljam fel mindet, mert tartok tõle, hogy
egy maréknyi nyugtató tabletta beszedése nélkül,
már rögtön az elején elbõgöm magam), akkor már
számomra teljesen érthetetlen és felfoghatatlan do-
log az, hogy miért van még a mai napig is elvileg és
papíron „biztosítási alapon” mûködõ egészségügyi
ellátás Magyarországon, ha nincs.. Közben érthetet-
len módon (hogy az idegességtõl még több beteg le-
gyen?) gõzerõvel, méregdrágán a tévékben „közér-
dekû reklámokban” buzdítják a „biztosítottakat”
arra, hogy törõdjenek többet az egészségükkel, mi-
közben „egyszerû” orvosi vizsgálatokra is féléves,
éves határidõket adnak, és az egészségügyi intézmé-
nyeknek „normatívákban” meg van szabva, hogy
havonta büntetés nélkül mennyi pénzt költhetnek
el a betegek gyógyítására. 

Nem azért mondom, de ezen már csak nevetni
lehet... ámde, ha egy kicsit jobban belegondol-

unk.. Csak most veszem észre, hogy nem is olyan
csapnivalóan rossz ez az általam agyonócsárolt
egészségpolitikai alapkoncepció. Tudva lévõ dolog,
hogy a nevetés gyógyít, ezért aztán én mindenkinek
azt ajánlom, mielõtt még orvoshoz menne valami-
lyen bajával, panaszával, elõtte egymás után, szép
sorjában, figyelmesen nézze végig az elmúlt 20 év
egészségügyi minisztereinek egészalakos fotóját. Ha
ez a nem mindennapi látvány és élmény szívbõl jö-
võ hahotázásra készteti önt, akkor ön egészséges, és
feleslegesen ne kérdezgesse se az orvosát, sem a
gyógyszerészét. Bálint György Lajos
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Sporthírek
KOSÁRLABDA. A nyolc közéjutás szem-
pontjából fontos mérkõzést vesztett az
Atomerõmû-KSC Szekszárd együttese
Szolnokon(82-70). A KSC legeredmé-
nyesebb játékosa a 19 pontig jutó Bálint
Réka volt. A KSC a 9. helyen áll a bajnok-
ságban. Február 11-én a Magyar Kupá-
ban a nyolc közé jutásért a BEAC-ot fo-
gadja Ujhelyi Gábor csapata.

KÉZILABDA. Az PTE-PEAC és a házigaz-
da Kozármisleny legyõzése után tor-
nagyõztes lett az UKSE Szekszárd a
Hidrostop Kupán. A legeredményesebb
játékos a 17 gólt szerzõ Fauszt Éva lett.

TEREMFOCI. Befejezõdtek a csoport-
mérkõzések a VI. Horváth Sport-Hor-
fer Serleg Kupán. Az A-csoportban a
Palermo-Ennyi 20, a másik ágon a
Longstep csapata zárt az élen. A torna
szombaton az elõdöntõkkel foly-
tatódik, vasárnap pedig a helyosztókat
rendezik. A döntõt 16 órától játsszák a
városi sportcsarnokban.

Schneider Konrád, a Szekszárdi
Szabadidős Kerékpáros Egyesü-
let mesteredzője a Magyar Spor-
tért Emlékérmet vehetett át a kö-
zelmúltban.

Bálint György

– Hogy kinek, és miért éppen most
jutottam újra eszébe, amikor gyakorla-
tilag visszavonultam edzõként a sport-
ból, nem tudom,de mindenesetre jóle-
sett, hogy a sporttal foglalkozó minisz-
tériumba voltam újra hivatalos –
mondja Schneider Konrád. – Megkap-
tam még kerékpáros edzõi pályafutá-
som elején 1979-ben a sportérdem-
érem bronz fokozatát, aztán Szekszárd
önkormányzata egy „Közjõért” kitün-
tetõ címmel is megtisztelt, most pe-
dig a Magyar Sportért Emlékérem bir-
tokosa lettem. Szép ünnepség volt, kö-
rítésében talán a legszebb, amin ed-
dig részt vettem. Maga a miniszter ad-
ta át az elimerést, amit a pályafutáso-
mat lezáró „életmûdíjnak” fogok fel.
Talán megkaphattam volna 2002
után, amikor másodszor kértek fel az
országúti szakág szövetségi kapitányá-
nak, de most jutottam valakinek az
eszébe, amit köszönök.

Schneider Konrád, aki versenyzõ-
ként és edzõként már 55 éve van a
kerékpársportban, érdeklõdésünkre
gyorsan hozzáteszi: nem kéne, hogy
ebbõl cikket kerekítsek, mert min-
dent, ami róla érdekes, már ezerszer
elmondott. Nem kell, hogy róla szól-
jon a történet. Megvan õ szépen a
háttérben. Ha az edzõséget

továbbvivõ, fia, Gábor megkérdezi
az edzéstervrõl, vagy más szakmai
természetû kérdésrõl saját klubjuk, a
Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros
Egyesület versenyzõivel kapcsolato-
ban, akkor persze elmondja a meglá-
tásait. Olykor egyfajta nosztalgiából
kimegy, megnézi a gyerkõcöket egy-
egy edzésen, aztán visszetér a Petõfi
utcai üzlet-mûhelyébe, és mintha
csak „mitfahrerként” töltötte volna
el az életét, kék köpenybe bújva elad,
vagy megjavít néhány bringát. Aki
csak tanácsért megy hozzá, annak is
rendelkezésre áll, elbeszélget vele
szívesen.

Háromszáz bajnoki
címhez asszisztált 

Hogy mindenki tudna róla min-
dent, erõsen kétlem, hisz jómagam is
elveszek a részletekben az idõ múlá-
sával, hát még a mai harmincasok,
negyvenesek és a rendszerváltozás
után születettek, akik legföljebb any-
nyit tudnak, hogy a két utolsó, a szek-
szárdi bringában külön fejezetet író
országos elsõnek, és nemzetközi po-
rondon is helytállónak, Steig Csabá-
nak és Arató Dávidnak, de az innen
az összeomlás okán távozni kénysze-
rülõ Madaras Zoltánnak és még a leg-
újabb hullám nagy tehetségének,
Támer Kolosnak is õ volt az edzõje.

A hõskorszak persze ennél jóval
veretesebb, talán a sportérdemérem
bronz fokozatánál is... Emlékeztetõül
néhány az õ nevéhez is fûzõdõ legki-
válóbb eredményekbõl. A Szekszárdi
Szövetkezeti Spartacus a nyolcvanas

évek elején, közepén megtörte a Fe-
rencváros és a Csepel egyeduralmát
az országúti szakágban: egy megsza-
kítással hatszor nyerte meg az orszá-
gos csapatversenyt akkor, amikor
még ötven (!) szakosztályban félezer
igazolt versenyzõ volt Magyarorszá-
gon. Halász László háromszor, öccse
Zoltán és Sajó Péter egyszer tudta
megnyerni az akkori hosszútávú, or-
szágúti egyéni bajnokságot.

Aztán Gemenci Nagydíj egyéni és
csapatgyõzelmek. Pálinkás Csaba
berobbanása a pályán az ezerméte-

res állórajtos idõfutam versenyen,
az ebben a számban elért országos
csúcsa. A legendás Halász Z., Halász
L., Pálinkás trió olimpia szereplése
Moszkvában. 

Aztán jött az újgeneráció a hat
éven át itthon  uralkodó, a ‘92-es bar-
celonai olimpián a hatvanba beférõ
Steig Csabával, aztán a külföldre iga-
zoló Istlstekker Jánossal és Arató Dá-
viddal. Ha mindent összesítünk, a ha-
ladó korosztálytól a seniorokig, legke-
vesebb háromszáz magyar bajnoksá-
gokon elért elsõség fémjelzi „Konri
bá” edzõi diadalmenetét, aki elhozta
Szekszárdra, a Gemenci Nagydíjra a
világklasszis Olaf Ludwigot, aki ké-
sõbb a Tour de France-on – már nem
NDK-s színekben – szakaszt nyert.

– Konrád, nem lesz interjú, de leg-
alább emelj ki egy-két eredményt,
amire tényleg büszke vagy, amit a
legértékesebbnek tartasz?

– Három eredményt említhetek:
az 1977-es junior vébén a Halász-test-
vérek és Liska Pál alkotta, csak szek-
szárdiakból álló magyar junior
válogatt a nyolcadik tudott lenni a
korosztályos világbajnokságon. Ez,
és Pálinkás Csaba junior világbajnoki
ötödik helye az 1000 m-en mindmá-
ig a legjobb eredmény a magyar
kerékpársportban.

No és az akkoriban nagyon jelentõs,
nemzetközi, több héten át tartó kör-
verseny a nyolcvanas években. A Bé-
ke-verseny, ami akkoriban a keleti or-
szágok Tour de France-ának számított:
a lengyel terület összetett versenyét
Halász Zoltán meg tudta nyerni.

„Megkésett, de jólesett az elismerés”
A Magyar Sportért Emlékérmet vehette át Schneider Konrád kerékpáros edzõ

Schneider Konrád a díjátadón
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Halászember –
emberhalász

„Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel!”
(Lukács evangéliuma 5,10)

Kibõl lesz halász, kibõl emberha-
lász? Kibõl-miért-hogyan lesz meghí-
vott, kiválasztott? Jézus kortársai kö-
zül ezrek és ezrek maradtak a
Genezáreti tó partján a háló mellett.
Eszükbe sem jutott, hogy õk is ott-
hagyják bárkájukat, s a názáreti Taní-
tó maroknyi csapatához szegõdjenek.
Bizonyára Simon, Jakab és János is bé-
késen elhalászgattak volna, míg fiaik,
unokáik át nem veszik tõlük a stafé-
tát. Kemény munka, számtalan meg-
próbáltatás, ám összességében mégis-
csak nyugodt, derûs, kiegyensúlyo-
zott élet, békés öregség várt volna rá-
juk. Tartalmas, teljes élet. Sõt, bátran
kijelenthetjük: ez lett volna a kézen-
fekvõ, a természetes. Afelõl sem lehet
kétségünk, hogy haláluk után a Messi-
ás nagy örömmel és szeretettel nyitot-
ta volna meg elõttük az örök élet ka-
puját. Mint megannyi más egyszerû
halász, pásztor, földmûves, megannyi
tiszta szívû ember elõtt.

Nekik azonban más utat szán az Úr.
Szinte varázsütésre minden megválto-
zik. Jézus beszáll Simon bárkájába - és
kizökkenti õket korábbi nyugalmuk-
ból. A csapzott, fáradt, kedvetlen halá-

szok még a sikertelen éjszakai mûszak
hatása alatt állnak. Nemigen értik, mi
történik velük és körülöttük. Mit je-
lentsen ez a csõdület, mirõl prédikál e
fura próféta? Talán el sem hatol tuda-
tukig a szó. Iparkodnának már hazafe-
lé, hogy végre ledõljenek; erõt gyûjt-
senek a holnapi újrakezdéshez.

Csak-csak befejezõdik a tanítás, osz-
lik a tömeg. Remélhetõleg Jézus is ha-
marosan fölkerekedik… Még néhány
barátságos szó, rövid búcsúzás, és
minden a helyére zökken. Szedelõz-
ködnének – csakhogy a Mester nem
mozdul! Utasítást ad: „Evezz a mélyre!
Vessétek ki a hálót!” Ezt azért már Si-
mon Péter sem hagyhatja megjegyzés
nélkül. Tiszteli õ a Prófétát, eddig is
igyekezett kedvében járni – de ami
sok, az sok! Kibuggyan belõle a szak-
mai önérzet. Gyermekkoruk óta gya-
korolják a halászmesterséget, igyekez-
tek ellesni minden csínját-bínját. Hogy
jön ahhoz ez a názáreti vándortanító,
hogy még a munkájukba is beleüsse
az orrát?! Mi tagadás, szépen, okosan
beszélt az Isten országáról – ám a ta-
vak titkait mégiscsak a halászember is-
meri. Jézus azonban nem tágít. Péter
kénytelen visszavonulót fújni.

Válaszában még ott bujkál a fenn-
tartás, a kétely: „A te szavadra kivetem

a hálót!” Vagy már inkább a hit, a biza-
lom jelzése ez? „Másnak nem tennék
meg ilyen õrültséget, a te szavadra
azért megpróbálom.”

„A te szavadra” – fordulópont. Eddig
azt hittem: elég vagyok önmagamnak.
Eddig úgy gondoltam: mindent tudok,
mindent látok, mindent értek. Felnõtt
fejjel, okosan eligazodom a világban,
saját kezemben van a sorsom, magam
tervezem meg a jövõmet. Tudom, mit
miért teszek. S lám: egy perc alatt min-
den összeomolhat. Egyedül „a te sza-
vad” ad biztos alapot az életemnek.

A halfogás csodája aztán porig alázza
a halász önérzetét. Péter most döbben
rá igazán, micsoda félelmetes erõ hálójá-
ba került. „Uram, menj el tõlem, mert
bûnös ember vagyok!Æ És éppen ez a
pillanat: amikor belátja saját kicsinysé-
gét, méltatlanságát, korlátait – ez a pilla-
nat teszi õt alkalmassá arra, hogy föltétel
nélkül megnyissa szívét Isten nagysága,
jósága, szeretete elõtt. Hogy gyermeki
bizalommal az Õ kezébe helyezze sor-
sát. És Jézus megragadja ezt a pillanatot.
Fölemeli Pétert. Kiemeli kicsinységé-
bõl, végességébõl, korlátaiból. Maga
mellé veszi, munkatársává választja: „Ne
félj! Ezentúl emberhalász leszel!” Eddig
egy névtelen kis senki voltál. Mostantól
hallatlan dolgokra leszel képes – velem

és általam! A matematika nyelvére lefor-
dítva ez annyit jelent: Simon Péter ön-
magában nulla. Jakab is 0, János is. Te is
0 vagy, én is az vagyok. Ám ha ez a sok-
sok zéró mind a helyére kerül, s Jézus, a
nagy 1-es mögé sorakozik, hatalmas szá-
mot alkot, roppant értéket képvisel.

Kibõl lesz halász, kibõl emberhalász?
Kibõl-miért-hogyan lesz meghívott, ki-
választott? Jézus belép a bárkába, és ez-
zel belép Simon Péter életébe. Simon és
társai megnyitják szívüket a Mester
elõtt, és Õ kihozza belõlük a teljesebb,
tágasabb, a jobbik énjüket. A halászok
immár emberhalászokká válnak. Jézus
ma is itt jár közöttünk. Bármikor be-
szállhat a mi hajónkba, betoppanhat a
mi életünkbe is. Várjuk-e Õt nyitott szív-
vel? Ráismerünk-e embertársainkban,
akár a legkisebb testvérünkben? Készek
vagyunk-e kérését teljesíteni? Készek
vagyunk-e, hogy az Õ szavára kivessük a
hálót? Kirsch János diakónus

EVANGÉLIUM

AZ ACCORDIA KÖNYVKIADÓ egy
kis kötetet állított össze Kirsch Já-
nos írásaiból „A katedrális küszö-
bén” címmel. Dr. Balázs Tibor, az
Írószövetség tagja, a kiadó igazga-
tója február 21-én, 15 órakor a
Szent István Házban mutatja be a
könyvet. Közremûködik a Gagliar-
da kórus, a Komjáthy-testvérek,
Németh Judit és Decsi Kiss János.
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Február 20-ig az üvegteremben
Bojtár Tamás-Czirok Róbert:

KettõsLátás címû fotókiállítása. Lá-
togatható a ház nyitvatartási idejében.

Február 13-án, szombaton
Játékvárlak a Csiga-biga Alapít-

vány közremûködésével
9.00 órától folyamatosan: mozgás-

fejlesztõ játékok kipróbálása; 10.00-
10.40: Csiri-biri babatorna 1-3 évesek-
nek; 11.00-11.30: Vitamintorna 3-6
éveseknek

Állandó játékaink: rajzolda, gyurmá-
zó, hajtogatós sarok, társasjátékok,
óriási építõkockák, labdakuckó, moz-
gáskoordinációt fejlesztõ játékok. Vál-
tócipõ és kényelmes ruha ajánlott!

Belépõ: gyermekeknek 400 Ft/fõ,
felnõtt kísérõknek 200 Ft/ fõ

Február 15. (hétfõ) 19 óra
A Szekszárd Big Band hangversenye

a színházteremben. Közremûködik:
Bolla Gábor (tenorszaxofon), Csepre-
gi Péter (ének), Kiss Dezsõ (ének),
Pecze Balázs (trombita, szárnykürt),
Pecze Zsófia (ének). Mûvészeti vezetõ:
Pecze István.

Jegy: 1200 Ft. Kapható a színházi
jegypénztárban, H-P 14-18 óráig.

Február 20. (szombat) 11-12 óra
„Találkozás a koreográfussal” – Az Ifjú

Szív Táncegyüttes vendége Manninger
Miklós táncoktató, koreográfus. A prog-
ram ingyenesen látogatható. 

Mûvészetek Háza

Ábrahám Rafael festõmûvész ki-
állítása A tárlat február 27-ig látogat-
ható, hétfõ kivételével 9-17 óráig.

Február 10. (csütörtök) 17 óra
Kovács Ferenc festõmûvész ki-

állítása a Mûvész Presszóban. Meg-
nyitja: Baky Péter festõmûvész. A kiál-
lítás megtekinthetõ április 7-ig.

Február 18-án, 12.30 és 14.30 óra
Ifjúsági Hangversenysorozat III.

elõadása: Talamba ütõegyüttes.
A koncert helyszíne: a mûvelõdési

ház színházterme. Jegy: 400 Ft.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Február 4-7.
17.30: Alkonyat-Újhold – feliratos

amerikai fantasy 
Február 4-10.

20.00: Derült égbõl szerelem –
felir. amerikai-kanadai romantikus
film (hétfõtõl szerdáig 17.30-kor is)
Február 11-14.

20.00: Avatar – amerikai sci-fi (16)
Február 11-17-ig

17.30: Alvin és a mókusok 2. –
amerikai animációs film (szombaton
és vasárnap 16.00-kor is)

ART TEREM

Február 4-10.
17.00: Kádár – fekete-fehér ma-

gyar dokumentumfilm
19.00: Apám zenéje – feliratos né-

met dokumentumfilm
Február 11-17.

17.00: Chéri – egy kurtizán sze-
relme – feliratos angol-német-
francia romantikus film (12)

19.00: Oda az igazság – magyar
történelmi film

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

Színház a Babitsban

Február 9-én, kedden, 19 órakor
Sárdy bérlet III. elõadása: Oli Peagen: Az ajándék gésa – vígjáték két

részben a Budapesti Körúti Színház elõadása. Szereposztásból: Kautzky
Armand, Tahi-Tóth László, Beleznay Endre. Rendezõ: Galambos Zoltán.
Február 22-én, hétfõn

Gyermekszínház 10.00 Óvodás színház 14.00 Gyermek bérlet
Nemes Nagy Ágnes-Thuróczy Katalin-Bókai Zoltán: Bors néni –

zenés kaland egy részben, a Pécsi Harmadik Színház elõadása.
Szereplõk: Unger Pálma, Kecskés Alexisz, Dörömbözõ Máté, Tamás Éva,

Széll Horváth Lajos, Götz Attila, László Csaba. Rendezõ: Steiner Zsolt.
Február 23-án kedden 19 órakor

Sárdy bérlet IV.elõadása: Nejcserés támadás – vígjáték két részben a
Budapesti Gergely Theáter elõadása. Szereposztásból: Gergely Róbert,
Gregor Bernadett, Cseke Katinka.

Jegyek kaphatók 2400 Ft-os áron, H-P 14-18 óráig jegypénztárunkban.

Hollós László
versmondó verseny
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza a természet sze-
retetére nevelés, a környezettuda-
tos szemlélet formálása szándéká-
val 2010-ben ismét Hollós László
Megyei Természetismereti Vers-
mondó Versenyt hirdet Tolna me-
gyei általános iskolások (6-14 éve-
sek) számára.
A verseny témája a Nemzetközi
Biodiverzitás Védelmi Év tiszteletére
az élõvilág sokszínûsége, változé-
konysága.
A verseny idõpontja: 2010. február
24. (szerda), 13.30 óra.
Iskolánként és korcsoportonként
maximum 6 fõ nevezhetõ.
Bõvebb információ és nevezési lap
a www.babitsmuvhaz.hu honlapon.
Nevezési határidõ: február 17.
A biodiverzitásról, az év madaráról
és fájáról és a verseny névadójáról,
Hollós Lászlóról, további informáci-
ók találhatók honlapunkon.

Jótékony célú
hangverseny

A Rotary Club Szekszárd és a Liszt
Ferenc Zeneiskola jótékony célú
koncertet szervez február 16-án
18.30 órai kezdettel a Mûvészetek
Házába. A hangversenyen fellépnek
az intézmény növendékei és tanára-
ik. A belépés díjtalan, de adományo-
kat szívesen fogadnak. A bevételt a
zeneiskola tehetséges diákjainak tá-
mogatására fordítják.

Bûnmegelõzési
szabadegyetem

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel meghívja az érdeklõdõket
a Szekszárdi Bûnmegelõzési Szabad-
egyetem februári elõadására.

Helyszín: Szekszárd, Hunyadi u.
4., fsz. nagyterem.

Idõpont: 2010. február
10.(szerda) 17.00 óra

Téma: A bûnmegelõzés kezdete
az óvodás korban.

Elõadó: Dr.Papp István, gyermek-
pszichiáter szakorvos.

Polip német klub
A Polip Ifjúsági Iroda (Szent István
tér 10.) továbbra is várja az érdeklõ-
dõket a Német Társalgási Klubba!

A klubban lehetõség nyílik a nyelv
gyakorlására kötetlen formában, né-
met önkéntesek segítségével. A
program mindenki számára ingye-
nes. Idõpont: keddenként 15 órától.
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KÖZLEMÉNY

ELÕADÁS. Dicenty Dezsõ Kertbarát
Kör február 8-án (hétfõ), 17 órától
Babits Mihály Mûvelõdési Házban
„A versenyborok felkészítése” cím-
mel rendez fórumot. Az est résztve-
või Szövényi Áron borász, italtech-
nológiai termékmenedzser elõadá-
sából megtudhatják, mit kell tenni,
hogy a boraik érmesek legyenek. A
szervezõk minden bortermelõt vár-
nak, aki borait (tisztán) szereti.

BATYUS BÁL. A Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas Területi Alapszer-
vezete és a Szekszárdi Területi Ér-
dekszövetség mûsoros, zenés ba-
tyus bált tart február 18-án (csütör-
tök) 16 órától a Hunyadi u. 4. alatt.
Belépõdíj 400 Ft, jelentkezni a a Dó-
zsa Gy. u. 1., illetve a Hunyadi u. 4.
szám alatt, hétfõn és csütörtökön 8
és 10 óra között.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 16. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

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

Február 23. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület

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

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

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

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

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

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

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

Február 3. (szerda) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

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

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

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

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Wosinsky lakóte-
lepen, téglaépületben lévõ, gázfûté-
ses, I. emeleti, erkélyes, 2 szobás,
51 nm-es lakás eladó. Érdeklõdni:
06 30/558-9456

ELADÓ Szekszárd, Alisca utcai 70
nm-es lakás. Érdeklõdni 15 órától:
06 30/277-2586

ZÁRTKERT ELADÓ. Szekszárdon, a
Gesztenyés dûlõben 1000 nm-es
zártkerti ingatlan (kitûnõ állapotú
szintes faház, pince, gyümölcsös)
szabadidõ hiánya miatt eladó. Be-
tonút, villany van. Szép környezet,
csodás panoráma. Érdeklõdni lehet
hétköznap: 30/277-3789.
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