
Az úgynevezett nagy évjáratok
parádéját hozta az ötödik Nem-
zetközi Kékfrankos Fesztivál,
amely az ezredforduló idején in-
dult el Ferenc Vilmos borász kez-
deményezésére Szekszárdon, s
amely az utóbbi években vált
nemzetközivé.

Ez utóbbinak persze meg van a
kézenfekvő magyarázata, mert-
hogy eme különlegesen gyümöl-
csös szőlőfajta a Kárpát-medencé-
ben honos, így megtalálható Szer-
biában, Szlovákiában, Erdélyben
is. Enyhe túlzással azonban nevez-
hetjük hungarikumnak is, vagyis a
magyaros, vörösboros ízvilág meg-
teremtésében, alakításában ko-
moly szerepe lehet a fajtának. Ör-
vendetes módon ezt három olyan
nagy vörösboros vidéken, mint
Szekszárd, Eger és Sopron nagyon
is komolyan gondolják.

Minden tizedik tőke
kékfrankos

Több mint száz minta érkezett,
amit a fesztivál első napján értékelt
a komoly nemzetközi szaktekinté-
lyekből álló zsűri – egy országos
borversenyen szokásosnál szigo-
rúbb kritériumok alapján. A részre-
hajlást, a bizonyos borvidékekkel
kapcsolatos elfogultságot maximá-
lisan kizárva. Ez utóbbit azért dek-
laráljuk, mert az elsöprő szekszár-
di siker kapcsán esetleg a kívülálló-

ban fölvetődhet, a tények azonban
makacs dolgok. Sportnyelven szól-
va nem lejtett a hazai pálya, amikor
a 21 aranyérmes bor közül a leg-
több helybeli volt, sőt a legszebb
külső megjelenésű, és a legjobb
beltartalmi értékeket hordozó öt
bor mindegyike szekszárdi volt, s

csak ezután jött egy soproni, majd
egri.

A nagy évjáratok (2003, 2006 és
a 2007 is) mutatták meg magukat a
megyeháza dísztermében. A csú-
csok csúcsára a Takler Pince 2007-
es évjáratú kékfrankosa került.
Élünk a gyanúperrel: ezzel a borral
a későbbiek során további babéro-
kat is learat a borász. Örvendetes
módon a mezőny fölé emelkedő

szekszárdi ötös fogatban a már is-
mert Takler, Fritz, Bodri és Szent
Gaál Pincészet mellett Prantner Fe-
renc kékfrankos barrique-ját talál-
juk, jelezvén: ha lassan is, de bizto-
san nő a különleges minőségű bo-
rokat előállító szakemberek száma
e vidéken.

A borversenyt konferencia követ-
te, melyen a kékfrankos termeszt-
hetőségével, annak biztonságával,
tűrőképességével kapcsolatosan
olyan tapasztalati tények hangzot-
tak el, amelyek bátorítóak lehet-
nek. A telepítéssel kapcsolatosan
országos viszonylatban jelenleg
sincs gond.
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Sopronnak és Egernek megint fejet kellett hajtania Szekszárd előtt
A J Á N L Ó
e heti számunkból

Négy szekszárdi
utca újulhat meg

– Megszûnik az egyvonalas
autóbusz bérlet 

4. oldal

„A munkám nélkül
nem tudnék élni”

– Díszpolgárrá választották
dr. Tornóczky Jánost

6. oldal

Egy éves lett az
Ízlelõ étterem

– Terveikrõl beszéltek a Kék
Madár Alapítvány vezetõi

8. oldal

Hetedikként zárt az
I. Béla gimi csapata

– Nõi foci diákolimpiát
rendezett Szekszárd

12. oldal

A Gagliarda együtt
énekelt az országgal

– Húsz kórus ötszáz tagja
a Hangversenyteremben

15. oldal

H Á L A - G Á L A
Civil szervezetek és önkéntesek batyus bálja

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Szekszárd, a Tolna
Megyei Civil Szolgáltató Központ és a Civil Szervezetek Közössége

szeretettel meghívja civil szervezeteket és önkénteseit
a 2008-as Hála Gála rendezvényre.

Program: 13–14 óra: zenés-táncos műsor 
Szomjú-díjak kiosztása 

az Év Önkéntese és az Év Önkéntes Civil Szervezete számára
Fellépők: Ifjú Szív Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület
BÁL 14–16 óra, a fellépőket kíséri és zenél a GHB

Gemenc étterem • 2008. június 6. 13–16 óra között
Belépő: 300 Ft/fő (a támogatás hozzájárul a Szomjú-díjhoz)

Információ: rel.: 74/511-722, 20/353-4366, 
e-mail: tmciszok@enternet.hu 

Nagy érdeklődés mellett zajlott a fesztivál a vármegyeházán

Folytatás a 3. oldalon.
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Június 19.
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (volt 2. számú
Általános Iskola) 
Szekszárd, Zrínyi u. 78.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 19. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar 
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
Június 5. 
(csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és 
harmadik keddjén 16–17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Június 2.  (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik 
csütörtökén 16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023-as
telefonon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 15–16 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Bejelentkezés: 30/2470-750-es
telefonon
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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

Nyerjen jegyet a Boney M. koncertre!
Júniusban Pécsett lép fel a diszkó egykori koronázatlan királya, a Boney M.
A szenzációsnak ígérkező előadásra négy jegyet nyerhet, ha részt vesz a
Szekszárdi Vasárnap öt héten át tartó játékában.

Az 1975-ben Németországban alakult formáció a „Daddy Cool” című szám-
mal robbant be az európai slágerlisták élmezőnyébe. A Frank Farian producer
alapította énekes csapat az amerikai piacon ugyan nem tudott átütő sikert elér-
ni, Európában viszont magasan ívelt pályájuk. Olyan számokkal örvendeztették
meg rajongóikat – és a diszkók közönségét –, mint a Sunny, a Ma Baker, a Bel-
fast, a Rivers Of Babylon, vagy a Rasputin.

A szólóénekes, Liz Mitchell vezette Boney M. ezeket a slágereket is előadja a
pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban június 16-án (hétfő), 20 órakor kezdődő
koncerten, amelyre jegyek elővételben kaphatók a szekszárdi Tourinform Irodá-
ban (Béla király tér 7.). Koncertinformáció: Trubics Zorán (20/941-40-17), Feke-
te Kálmán (bluesboy3@freemail.hu).
5. heti kérdés: Melyik dalával futott be 1975-ben a Boney M.?
A játék során hetente feltett egy-egy kérdésre adott válaszokat az 5. kérdést kö-
vetően egy(!) levelezőlapra felírva, június 9-ig juttassák el szerkesztőségünk cí-
mére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Az öt helyes választ adók között 2×2
darab VIP-jegyet sorsolunk ki.

Liszt Ferenc Művészeti Iskola 
FELHÍVÁS! Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Liszt Ferenc Művészeti Is-
kola a 2008/2009-es tanévben ismét indít kiselőképzős (Előképző 1) foglal-
kozásokat, 2008. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekek számára.
Hetente 2×45 percben, játékos formában ismerkedhetnek a zenei alapelemek-
kel, új dalokkal, körjátékokkal, ritmushangszerekkel. 
Felvételizni és beiratkozni június 2–3-án (hétfő–kedd), 14–18 óráig lehet a
művészeti iskolában (Széchenyi u. 38.).
Mindenkit szeretettel várunk.

FELHÍVÁS! A Liszt Ferenc Művészeti Iskola Bartina Néptánc Egyesülete fel-
vételt hirdet a tánc és mozgás iránt kedvet érző gyermekek számára. A felvé-
teli helye: Babits Mihály művelődési ház, ideje: 2008. június 5–6. (csütörtök,
péntek) 16–18 óráig. További információ Huszárikné Böröcz Zsófiánál a 06-
30/233-90-86-os telefonszámon!

Szelektív hulladékgyûjtési road show, 
elektronikai hulladékgyûjtési akció Szekszárdon

Az ÖKO-Pannon Kht., Szekszárd MJV Önkormányzata és 
az ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 

tisztelettel meghívja Önt és családját 
a Szekszárdon megrendezésre kerülõ

szelektív hulladékgyûjtési road show-ra.
A szelektív hulladékgyûjtési road show látványos oktatóeszközök segítségé-
vel, játékos feladatokkal mutatja be a különbözõ hulladékok gyûjtésének,
szétválogatásának, valamint hasznosításának folyamatait és gyakorlatát.  

HELYSZÍN: BABITS MÛVELÕDÉSI HÁZ SZÍNHÁZ FELÕLI
BEJÁRATÁNÁL LÉVÕ TÉR (160 LAKÁSOSNÁL) 

IDÕPONT: 2008. JÚNIUS 4.
A road show 10 órától 16 óráig várja az érdeklõdõket.

Rossz idõ esetén a Babits mûvelõdési házban 10–14.30 óráig
Az eseményhez kapcsolódó elektronikai hulladékgyûjtési akció kereté-
ben az alábbi lakossági hulladékokat hozhatják be:
• Elektronikai hulladékok: 

Háztartási nagy- és kisgépek: 
hûtõszekrény, mosógép, vasaló, villanyborotva, mikrohullámú sütõ stb.
Szórakoztató gépek: tv, dvd- és videólejátszó, fényképezõgép stb.
IT gépek: számítógép, monitor, mobiltelefon stb.

A hulladékgyûjtési akció 2008. június 4-én, szerdán 8-tól 14 óráig tart a
Babits mûvelõdési ház színházi bejáratánál lévõ területen. 
Elektronikai hulladékokat csak ebben az idõpontban tudunk fogadni! 
A területen hulladékot engedély nélkül tilos lerakni!

További információ:
ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 
Telefon: 06-74-528-850 (Járosi Szilvia környezetvédelmi referens)
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Iroda: 06-74-504-104
ÖKO-Pannon Kht. Telefon: 06-1-383-9305/2
(Kancsár Mónika kommunikációs koordinátor)

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
• értesíti tagjait, hogy 2008. június 2-án 6–7 óráig frissen vágott tisztított

csirke árusítását tartja a készlet erejéig. Az árusítás helye: az érdekszö-
vetség épületében, Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatt.

• értesíti tagjait, hogy 2008. június 9-én 6 órától füstöltáru-, száraztészta-,
méz- és étolaj-árusítást tartunk. Az árusítás helye: az érdekszövetség
épületében, Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatt.

SZEKSZÁRD EXPO
„Házam a Váram” Építõipari, Lakás-, Környezetkultúra

Szakkiállítás – „Biztonságunk 2008”
II. Regionális Vagyonvédelmi Szakkiállítás

MÁJUS 30–31. ÉS JÚNIUS 1.
SZEKSZÁRD VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 
ÁRAMSZÜNET MIATT

2008. június 11-én, szerdán
a Szociális Irodán (Vörösmarty u. 5.) és a

Gyámhivatalban (Béla király tér 1., Vármegyeháza)
az ügyfélfogadás szünetel.

KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET!



– Minden tizedik fajta kékfran-
kos szőlő – jegyezte meg érdeklődé-
sünkre dr. Kozma Pál, a Pécsi Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézet
igazgatója, a zsűri elnöke. – Megfe-
lelő technológiával, nagy figyelmet
fordítva az erjesztési eljárásra, va-
lóban különleges, egyedi minőségű
borokat lehet előállítani a kékfran-
kosból. Olyant, amely karakteresen
különbözik a világfajtáktól, mint a
cabernet sauvignon, a cabernet
franc, a pinot noir, vagy a merlot,
ez pedig páratlan lehetőség a világ-
piaci bevezetésre. Úgy látjuk, hogy
5000 tőke/hektáros termesztés
mellett, a helyes szüretelési idő
megválasztásával, terméskorláto-
zást is alkalmazva, évről évre ma-
gas minőséget képes produkálni ez
a fajta. Úgy tűnik, hogy a talajbeli
és a klimatikus viszonyok alapján
Szekszárd a legideálisabb termőhe-
lye a kékfrankosnak.

– Mindazok a tapasztalatok, ame-
lyek itt fölhalmozódtak talajban,
ökológiában, klímában mondatják
velem: a nagy kékfrankosok itt ta-
lálhatóak. Ezzel a tömény koncent-
ráltsággal bármelyik világfajtával
versenyre tudunk kelni. A 2003-as
Bordeaux-i viadalon is nyert már
aranyat a szekszárdi kékfrankos, a
maga kuriozitásával – mondja im-

már Módos Ernő borász, az Alisca
Borrend nagymestere, a zsűri tagja.

Ellenálló, de a liszt-
harmatra fogékony

A kékfrankos szívós, a betegsé-
gekkel szemben ellenálló a fajta,
de nem ártott odafigyelni dr. Füzi
István növényvédelmi szakmérnök
kísérleti tapasztalatokon nyugvó
előadására:

– A fajta a szürkerothadással
szemben a legellenállóbban visel-
kedik. A fertőző betegségekre, a
peronoszpórára, de különösen a
lisztharmatra viszont az átlagnál
jóval érzékenyebb. Az első tünetek
általában a lombozaton, a levél fo-
nákján jelennek meg. A fürtön so-
káig semmi, aztán virágzás után
gyorsan szétterjednek, s azzal már
nem lehet mit kezdeni. Ezért na-
gyon fontos, hogy figyeljük rend-
szeresen a lombozatot. Úgy tűnik,
az idei év veszélyes lesz a liszthar-
mat szempontjából, a borvidéken
május közepe óta már érzékelhető
a fertőzés a levelek fonákján.

Sokszínűség – komoly
marketing

Bodri István, a szekszárdi hegy-
község elnöke saját és a szervezet
nevében is fogadhatta a gratuláció-

kat. Igazán boldog akkor lenne, ha
a következendő évek marketing-
munkájában hangsúlyos lenne a
kékfrankos nemzetközi bevezetése.

– A jelekből ítélve lesz-e erre for-
rás az újonnan alakult Magyar Bor-

marketing Kht.-nál, amire feltétle-
nül pályázni fogunk. Ebből és más
fellelhető forrásból kiállításokon
tudjuk megmutatni a kékfrankost,
amely nagyon sokszínű bor, s
amely deklaráltan a bikavérünk fő
alkotóeleme. Oda kell figyelni az ül-
tetvényeinkre, mert vannak olya-
nok, amelyek már elavultak. Ezeket

újra kell telepíteni, hogy évtizedek
múlva is fő fajta lehessen a szek-
szárdi borvidéken – mondta a hegy-
község első embere, aki vegyes
gyümölcslekvár illatát és ízét árasz-
tó, némi kókuszos illatot is megjele-
nítő 2003-as, nyertes kékfrankosát
örömmel kóstoltatta. Nem bánkó-
dott jó előre, mi lesz, ha elfogy,
mert a tavalyi és az idei év is magá-

ban hordozza a különlegességeket.
Nem csak nála, de legalább kéttu-
catnyi erre a fajtára felesküdött
szekszárdi borásznál. Hála a terje-
dő borkultúrának, sokan vannak
már Sióagárdtól egészen Bátáig,
akik felső kategóriába sorolható,
üde, zamatos kékfrankost tudnak
felhozni a pincéből.  B. Gy.
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Folytatás az 1. oldalról.

V. Nemzetközi Kékfrankos Fesztivál

Takler Ferenc (balról) és Bodri István is fogadhatta a gratulációkat

„A mi feladatunk, hogy emlékezzünk, és megtanítsuk gyermekeinket,
hogy tenni kell az erőszak, a háború ellen” – mondta Csillagné Szántó
Polixéna, az önkormányzat művelődési bizottságának elnöke vasár-
nap a magyar hősök emlékünnepén. A világháborús emlékműnél a
hozzátartozók, a város, a Magyar Honvédség képviselői és a Szent
György Lovagrend tagjai helyezték el koszorúikat. A református egy-
ház nevében Deme Bertalan faddi nyugalmazott esperes, a katolikus
egyház képviseletében Kirsch János diakónus mondott áldást.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Tolna Megyei
Önkormányzattal együttműködve
pályázatot nyújtott be a Vármegye-
háza rekonstrukciójára és kulturá-
lis célú fejlesztésére. A pályázaton
városok és megyei jogú városok
önkormányzatai indulhatnak. En-
nek megfelelően a Tolna Megyei
Önkormány-
zat, mint a
Vármegyehá-
za tulajdono-
sa társulást
kötött a szek-
szárdi önkor-
mányzattal a
pályázat meg-
valósítására. 

A pályázat
indoklása sze-
rint a Várme-
gyeháza akkor őrzi meg, és mutat-
ja be leghatékonyabban építészeti
és kulturális értékeit, ha épülete
helyet ad a benne rejlő és feltárt, il-
letve feltárandó, Szekszárd szinte
egész történetét reprezentáló emlé-
kek korszerű bemutatásának, vala-

mint egy sajátosan szekszárdi kul-
turális üzenetet hordozó fesztivál-
központtá képes válni. A létesít-
ményben interaktív múzeum, ide-
genforgalmi menedzser iroda, ven-
déglátóhely és kávéház kerül kiala-
kításra.

A projekt teljes költsége 813 mil-
lió Ft, a pályázaton elnyerhető tá-

mogatás 603
millió Ft. A pro-
jekt megvalósí-
tásához szüksé-
ges anyagiakból
a megyei önkor-
mányzat 200,
míg Szekszárd
10 millió forin-
tot biztosít.

A fejlesztés
szervesen il-
leszkedik Szek-

szárd Megyei Jogú Város Kulturális
Stratégiájába, melynek középpont-
jában a fesztiválok (Pünkösdi Fesz-
tivál, Szent László Napok, Duna
Menti Folklórfesztivál, Szent Ist-
ván-nap, Megyenap, Szekszárdi
Szüreti Napok) állnak.

Fejlesztési pályázat
a Vármegyeháza felújítására

Hőseinkre emlékeztek

A város nevében Csillagné Szántó Polixéna és Csernus Péter koszorúzott
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Többek között a költségvetést, a panelprogra-
mot és a városi tömegközlekedést érintő kér-
désekben döntött Szekszárd képviselő-testü-
lete a májusi, soros közgyűlésen.

A költségvetés módosítására azért volt szük-
ség, mert a pályázati önerők, egy háziorvosi
rendelő átalakítása, az I. Béla Gimnázium udva-
rának halaszthatatlan felújítása, valamint a cikói
hulladéklerakó építésével kapcsolatos költsége-
ket – összesen mintegy 77 millió forintot – be
kellett építeni a kiadásokba. A szűkös anyagi le-
hetőségek – és a városüzemeltetésre fordítandó
nagyobb összegek miatt – a panelprogram foly-
tatására 10 millió forintot különített el a város. A
2009-es utólagos hőszigetelésre kiírt pályázato-
kat a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság bí-
rálja el.

Szeptemberi hatállyal megszüntette a köz-
gyűlés az egyvonalas helyijáratos bérletet. A je-
lenleginél korszerűbb buszközlekedést vezet-
nek be Szekszárdon, s miután ebben a rend-
szerben több átszállásra lesz szükség, az egyvo-

nalas bérlet értelmét veszíti. A döntés négyszáz
bérletest érint, az árkülönbözet 660 forint. Az
összvonalas bérletek ára nem változik. Az úgy-
nevezett fővonalon sokkal több busz jár majd
ütemesen és kiszámíthatóan.

A Tesco Áruház mellett úgynevezett decent-
rumot, azaz egy második központot alakítnak
ki. Ott a mostani 40 helyett 120 busz fordul meg
szeptembertől – mondta el dr. Hadházy Ákos. A
képviselő az elmúlt egy évben a szakemberek-
kel és lakossággal egyeztetve az új rendszer ki-
alakításán dolgozott. Mintegy tízmillió forintba
kerül a decentrum kialakítása, ebből négymilli-
ót a környező nagyáruházak állnak.

Húszmilliós összköltséggel és 800 ezer forin-
tos önrésszel kezdenek hozzá a 20 fős hajlékta-
lan szálló bővítéséhez, amely az EU-normáknak
megfelelve kaphat csak további működési enge-
délyt. A tervek készen állnak a fejlesztésre is,
amely több rászoruló elhelyezését teszi majd le-
hetővé a jövőben.

Regionális pályázatok önrészének biztosítá-
sáról is döntött a közgyűlés: így az intézmények
felújítását célzó CÉDE pályázathoz 10 millió, a
belterületi utak felújítását szolgáló TEÚT pályá-
zathoz 28 millió saját erő szükségeltetik. Utób-
bihoz további 19 millió forint pályázati pénz el-
nyerését tervezik, amelyek segítségével meg-
újulhat a Tolnai Lajos, a Cserhát, a Vinczellér és
a Flórián utcák útburkolata. 

(fek)

Négy szekszárdi utca újulhat meg

Törvényes a jegyző elleni fegyelmi?

Negyvenmilliós nyereséget
fizetnek a városi cégek

Zárt ülésen tárgyalta a szekszárdi közgyűlés
az önkormányzat cégek elmúlt évi mérlegbe-
számolóit. Horváth István polgármester el-
mondta: a két nagy közszolgáltató, a Vízmű
és a legutóbb Gyönkkel hulladékszállítási
szerződést kötött Alisca Terra közel azonos,
kerekítve hetvenmillió forintos nyereséggel
zárta az évet. A közgyűlés ebből 20–20 millió
forintot von el a költségvetés számára. A nem-
rég alakult turisztikai és a gyermekétkeztetési
kft. tavaly még nem produkálhatott nyeresé-
get. A vagyonkezelő tízmilliós eredménnyel
zárta az elmúlt évet.

Mint azt előző számunkban meg-
írtuk, a város közgyűlése fegyel-
mi vizsgálatot indított dr. Kilián
Orsolya ellen, melynek idejére fel
is függesztették állásából Szek-
szárd jegyzőjét.

A MSZP frakcióvezetője, Halmai
Gáborné a közgyűlés utáni sajtótá-
jékoztatón a fegyelmi eljárással
kapcsolatban kijelentette: a szocia-
listák szerint nem volt szabályos az
eljárás. Hozzátette, hogy az aljegy-
ző választását – részben – a szóbeli
előterjesztés okán kétszer is levet-
ték a napirendről, s ugyancsak két

alkalommal nem tárgyalták meg a
közigazgatási hivatal törvényességi
észrevételét, ami szerint a testület
kötelessége aljegyzőt választani. A
Dél-Dunántúli Regionális Közigaz-
gatási Hivatal vezetője május 20-án
kelt, Horváth Istvánnak címzett le-
velében kéri a polgármestert, hogy
„szíveskedjék – soronkívül – tájé-
koztatni arról, hogy miként kíván
gondoskodni a közgyűlés a jegyző
helyettesítéséről, különös tekintet-
tel a munkáltatói jogok gyakorlásá-
nak megoldására”. A közgyűlés
döntése szerint Szekszárd vezetése

tárgyalásokat kezd más városok
önkormányzataival, hogy a követ-
kező időszakban egy másik város
jegyzőjével közösen vigyék a hiva-
talt.

Jelenleg tehát sem aljegyzője,
sem pedig jegyzője nincs a hivatal-
nak, pedig vannak olyan hatáskö-
rök – például a munkáltatói jogok –
amit kizárólag a jegyző gyakorol-
hat – érvelt Halmai Gáborné, majd
hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet
megakadályozhatja a hivatali dol-
gozók nyugdíjba vonulását, illetve
munkahely-változtatását. A sajtótá-

jékoztatón azt is furcsának tartot-
ták, hogy a különböző döntéseket
a hatósági iroda vezetője írja alá
hónapok óta, ezért érthetetlen,
hogy a közgyűlés szerint aljegyző-
nek mégsem alkalmas.

Szó esett még a panelprogram
városi támogatásának jelentős
csökkentéséről, a megváltozott
autóbuszközlekedésből fakadó, az
utasok költségeit jelentősen növelő
anomáliákról. Ezek mellett szót
emeltek a szocialista képviselők a
város által visszavásárolt cégek –
Vízmű és az Alisca Terra – jelentős
áremeléséről. Ilosfai Gábor szerint
a szóban forgó cégek „a lakosság
sanyargatásából értek el jó ered-
ményt”.  V.H.M.

EKHO TOURS
NYARALJON VELÜNK!
TÖRÖKORSZÁG repülővel 4* szállodában  l 65 000 Ft/főtől

All. Inc (az ár mindent, tartalmaz)
SARTI egyénileg apartmanban 6 900 Ft/főtől
BULGÁRIA busszal, önellátó 24 900 Ft/főtől
LIGNANO tengerparti 7 fős apartman   99 900 Ft/ap-tól

egyénileg, önellátó 

EGZOTIKUS ÚT REPÜLŐVEL:
KAIRÓ + HURGHADAI NYARALÁSSAL

repülővel félpanzióval 172 500 Ft/fő
(az ár mindent, tartalmaz) 

PORTUGÁLIA repülővel 150 000 Ft/fő
reggelivel 3+*szállodában (az ár mindent, tartalmaz) 

Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!)
nemzetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése,
baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.

EKHO TOURS, Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu   www.ekhotours.hu
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A közelmúltban Szekszárd MJV
közgyűlése fegyelmi vizsgálatot
indított dr. Kilián Orsolya jegyző
ellen. Az eljárás célja többek kö-
zött az eb nyilvántartással és a
kutyák veszettség elleni oltásá-
nak ellenőrzésével kapcsolatos
feltételezett hiányosságok kivizs-
gálása volt. Az ügy a lakosságot is
érinti, hiszen az év elején mint-
egy 1900 felszólítást küldött ki az
önkormányzat az állattartók ré-
szére elmaradt eboltások miatt. A
téma fontosságáról dr. Hadházy
Ákost, a szekszárdi Kisállat Klini-
ka vezető állatorvosát kérdeztük.

– Munkám során magam is ta-
pasztalom, hogy az ebtartók részé-
ről fel-felmerül a veszettség elleni
védőoltások szükségessége. A ve-
szettséget terjesztő rókaállományt
több éve repülőgépekről ledobott
vakcinákkal védik a betegség ellen.
Ennek köszönhetően a háziállatok
megbetegedései is örvendetesen
csökkentek, a városban évek óta
nem észleltek veszett kutyát vagy
macskát. Szerencsére sok éve nem
láthatunk emberi megbetegedésről
szóló híreket sem a médiában. En-
nek ellenére nem véletlen, hogy az
oltásokat továbbra is törvény írja
elő, hiszen ez az egyetlen olyan be-

tegség a világon, mely minden
esetben gyógyíthatatlan. A beteg-
ség azonban megelőzhető. A kór-
okozótól korántsem sikerült – nem
is sikerülhetett – mentesíteni az or-
szágot. A vírus fennmarad például
a vadon élő rágcsálókban, vagy
egyre jellemzőbben a denevérpo-
pulációban. Ezért ha a védekezés
fegyelme lazul, ismét
megnő az esélye egy
felbukkanó fertőzés-
nek. Az viszont való-
ban igaz, hogy az em-
berek egészsége
szempontjából egyéb
kórokozók elleni vé-
dekezés jelenleg aktu-
álisabb. Ilyen például
a féregfertőzések elle-
ni tablettázás, vagy a
leptospirózis elleni vé-
dőoltás, amit az úgy-
nevezett kombinált ol-
tásokkal kaphat meg a kutya.

– Laikusok számára nem egyér-
telmű a veszettség elleni oltások
nyilvántartása, és az eb nyilvántar-
tás közötti különbség.

– Itt a polgármesteri hivatal két
különböző, bár összefüggő felada-
táról van szó. A hivatalnak így ter-
mészetesen nem csak az oltott álla-
tokról, hanem az összes kutyáról

naprakész nyilvántartással kell
rendelkeznie. Ennek célja a ve-
szettség elleni védekezés mellett
a kóbor ebek számának minimali-
zálása is. Nem beszélhetünk élhe-
tő, európai városról addig, amíg – 

különösen a családi házas kör-
zetekben – nagy számban találkoz-
hatunk kóbor ebekkel. A városban
sajnos viszonylag gyakran látható
céltalanul lófráló kutyáknak
ugyanis legtöbbször van gazdájuk,
csak az nem gondoskodik kedven-

ce tartásáról. Ahhoz, hogy a tulaj-
donost erre késztethessük, szüksé-
ges az állatok nyilvántartása és kö-
telező egyedi – bilétás – megjelölé-
se. A megjelölés egyébként a gazdi
érdeke is: ha kutyája mégis elvész,
a sorszámozott biléta alapján kön-
nyen azonosítható a lakóhelye.

– Milyen közegészségügyi kocká-
zata lehet az elkóborolt ebeknek?

– Azt gondolom, hogy ezen koc-
kázatok egy részével mindenki
tisztában van. A harapások okozta
sérülések, a féregfertőzések, a már
említett veszettség mindenkinek
eszébe jut. De kevesebben gondol-
nak arra, hogy az elkóborolt állatok
terjeszthetik a kullancsokat, s így a
kullancsok által közvetített beteg-
ségeket is. A szakemberek szerint
az emberek krónikus veseelégte-
lenségének hátterében gyakran
szerepel a kutyák által is terjesztett
leptospirózis nevű kórokozó is,
amit a szakirodalom szerint jóval
ritkábban ismernek fel a kollégák,
mint ahány eset valóban előfordul.
A beteg kutyák diagnózis nélkül is
gyorsan gyógyulnak, mert a kór-
okozó érzékeny az egyszerű peni-
cillinekre. A gyógyulás után az ál-
latok vizelete azonban hosszú ide-
ig tartalmazhatja és továbbadhatja
a baktériumokat, melyek embere-
ket is fertőzhetnek, akár bőrön ke-
resztül is.

Fontos, hogy ezen veszélyek is-
merete nem a kedvencek tartása el-
len szól. A felsorolt betegségek fe-
lelős állattartás mellett természete-
sen megelőzhetőek. Egy gazdája
nélkül sétáló kutya esetén nem
tudhatjuk, hogy megkapta-e a
szükséges kezeléseket. Ezért ki-
emelten fontos, törvények által sza-
bályozott önkormányzati feladat az
eb nyilvántartás és a kóbor ebek el-
leni védekezés.

Veszett ügyek?

Védjük szemünk egészségét!
A napsugárzás egy bizonyos része, az

ultraibolya (UV) sugarak nemcsak a bőrt,
hanem a szemet is károsíthatják. Tudomá-
nyos bizonyítékok sora támasztja alá, hogy
a szemet érő túlzott
napsugárzás például
a szürkehályog kiala-
kulásának fontos koc-
kázati tényezője. A
színlátás vagy az éj-
szakai látás károso-
dása, a szem felszí-
nének gyulladása, a
szemkörnyéki bőr ko-
rai elöregedése, sőt a
szem belsejének da-
ganata is kialakulhat,
amennyiben túl sok
napfény éri a szemet.

A jó minőségű
napszemüveget a tö-
kéletes UV-szűrés és
az arc vonalához simuló, teljes védelmet
nyújtó fazon jellemzi. Egy jól takaró nap-
szemüveg véd a lebegő por-, piszokszem-
csék ellen is. Vízparton fokozottan érvénye-
sül a károsító hatás, és a szakemberek vé-
leménye szerint még akkor is viselni kell a
napszemüveget, amikor éppen nincs direkt
napfény, vagyis borús az idő.

A napszemüveg nem divathóbort. Az ol-
csó, nem ellenőrzött minőségű, nem szak-
üzletben vásárolt napszemüvegek haszná-
lata veszélyes lehet. Ezek többsége ugyan-
is csak a látható tartományban fejti ki szűrő-

hatását, szemünk viszont a fényerősség
csökkenésére a pupilla kitágulásával rea-
gál, így viszont a káros sugarakból több jut
a szembe.

A gyermekek különö-
sen veszélyeztetettek,
ezért szüleiknek ügyelni
kell arra, hogy a kicsik
viseljenek napszemüve-
get. Az UV-sugárzás
erőssége indokolttá te-
szi, hogy ne csak víz-
parton, de sétához,
vagy a játszótéren is
használjanak napszem-
üveget, akár két-három
éves kortól.

A rövid- vagy távollá-
tás miatt szemüveg vise-
lésére kényszerülőknek
sem kell lemondaniuk
szemük védelméről.

Számukra a dioptriás napszemüveg, vagy a
fényre sötétedő lencsékkel (Transitions)
készülő szemüvegek jelentik a megoldást.

A választás nem néhány hétre, hanem
akár évekre is szól, így érdemes szaküzlet-
ben, ellenőrzött minőséget vásárolni. A
Lens Optika a világ vezető gyártóinak leg-
újabb, legkeresettebb márkáit kínálja, akár
a gyerekeknek is. Az üzletben megtalálható
napszemüvegek közös jellemzője a teljes
UV-védelem és magas minőségben készült
keretek, lencsék, melyekre a gyártók ga-
ranciát vállalnak.
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Nem hiszem, hogy városunkban
akad olyan ember, aki ne ismer-
né – legalább névről – a Szekszár-
don élő Tornóczky főorvost, akit
34 esztendős korában osztályve-
zető főorvossá nevezett ki a kór-
ház akkori igazgatója, dr.
Szentgáli Gyula. Évtizedeken át
gyógyította a betegeket, nyugtat-
ta a hozzátartozókat, s adta az
egészség megőrzése érdekében
megszívlelendő tanácsokat. 

Nyugdíjba vonulása óta is folya-
matosan dolgozik: heti három na-
pon hematológiai onkológiai és
diabetológiai szakrendelést tart.
Hogy miért vállalja mindezt még
most is? Mert „a munkám nélkül
nem tudnék élni”.

Sióagárd önkormányzata egy-
hangú szavazással választotta dísz-
polgárává a település szülöttét, dr.
Tornóczky János főorvost, aki 1990
óta címzetes egyetemi docens. A
nyilvános testületi ülésen mintegy
száz vendég – beleértve a családta-
gokat, a rokonokat és az érdeklődő
polgárokat – vett részt, hogy egyet-
értő-elismerő tapssal, majd kézszo-
rítással köszöntse a település hete-
dik díszpolgárát. Nem meglepő,

hogy a hírt Szekszárdon is minden-
ki – volt betegei, ismerősei, kollé-
gái, tanítványai – örömmel nyug-
tázta. A Sióagárdon háziorvosként
működő Horváthné dr. Horváth
Erika a testületi ülésen méltatva
Tornóczky főorvos munkásságát,
így fogalmazott:

– Egyetemi éveim alatt a IV. Bel-
gyógyászaton voltam szakmai gya-
korlaton, majd első munkahelyem
is ez az osztály lett. A főorvos úr
mindenben segítette a munkámat,
s teszi ezt a mai napig.

Vajon neki – főként a kezdetek-
ben – ki nyújtott segítő kezet? A

siógardi általános iskola elvégzése
után a jómódú parasztszülők reme-
kül tanuló gyermekét – a falu elöl-
járóinak támogatása híján – már a
gimnáziumba sem akarták felven-
ni, mégis sikerült bejutnia. Jó ered-
ményei ellenére elsőre a Szegedi
Orvostudományi Egyetem – a párt
javaslata hiányában – is elutasítot-
ta. Miután elvégezte az egyetemet,
„véletlenül” elorozták előle az otta-
ni állást, Szekszárd gyakorlatilag
szóba sem állt vele, úgyhogy Gyu-
lára került, ami jó iskolának bizo-
nyult. Miután letette a belgyógyász
szakvizsgát, egy tudományos ülé-
sen figyelt fel szakmai felkészültsé-
gére a már említett szekszárdi kór-
házigazgató. Állást, lakást, sőt tá-
mogatást ajánlott neki. (Akkor csu-
pán két belgyógyászati osztálya
volt a kórháznak.)

– Az igazgató fiatal osztályt szer-
veztetett velem, s azt mondta: „ne
kövess senkit, járd a saját utadat”.
Jártam is – mondja dr. Tornóczky
János.

S egyre komolyabb sikereket ara-
tott – vetettem közbe, mire a főor-
vos egykori, kiemelkedő szakmai
eredményeket elért munkatársait
sorolta, mint dr. Muth Lajos kór-

házigazgatót, dr. Jávor Andrást, az
Antall kormány szakállamtitkárát,
vagy dr. Sudár Zsoltot, a jelenlegi
osztályvezető főorvost – elnézést
kérve a többi kiválóságtól, akikre
szintén megbecsüléssel emlékezik. 

Azt kértem a számos szakmai el-
ismerést magáénak tudó szaktekin-
télytől: adjon tanácsot a fiatal szü-
lőknek, milyen módon kerülhetik
el gyermekeik a cukorbetegséget.

– Szerencsére már bejáratott út a
terhes kismamák kötelező cukor-
szűrővizsgálata, és a folyamatos el-
lenőrzés – válaszolja a főorvos. – A
várandós anyukák cukorbetegsége
ugyanis kihat a magzatra: megsza-
kadhat a terhesség, vagy fejlődési
rendellenességet okozhat. Születés
után a gyermekgyógyászok termé-
szetesen szűrik a kisbabákat.

– Amennyiben teljesen jók az ér-
tékek, a továbbiakban mit tegyen a
kismama?

– Óvja gyermekét az elhízástól
megfelelő étkeztetéssel és mozgás-
sal! Hozzáteszem, hogy azokat az
anyukákat, akiknél a terhesség
alatti cukorbetegségből enyhébb
fokú szénhidrátanyagcsere-zavar
maradt vissza, folyamatosan ellen-
őrizzük.

– Főorvos úr, hova valósi igazá-
ból?

– Elsősorban sióagárdi vagyok,
de azért jó ideje már szekszárdi is. 

V.H.M.

„A munkám nélkül nem tudnék élni”
Dr. Tornóczky János főorvost díszpolgárává avatták Sióagárdon

Dr. Tornóczky János

Az autóbusz mindig jön!
Az északi városrészekben is

Szekszárd északi városrészeinek
tömegközlekedési lehetőségei 

augusztus 17-től
• A hálózat-átalakítás a Parászta városrészben jelen-

tős járatsűrítést és üzemidő-növekedést ered-
ményez. Az új 9-es vonal járatai munkanapokon a
reggeli és délutáni csúcsidőben 20-30, délelőttön-
ként pedig 40 percenként közlekednek. Hétköz-
napokon 17 óra után, illetve hétvégén reggel 7-től
este 21-ig a 89-es jelzésű autóbuszokkal közelíthe-
tő meg a körzet, a járatok óránként követik egymást.
A megváltozott útvonal érinti a városközpont fonto-
sabb megállóit, a Tanítóképzőt, a Nyomdát, a Kórhá-
zat, végállomása pedig a TESCO Áruháznál kialakí-
tott decentrumban lesz. A kisdiákok számára – is-
kolai előadások napján – közvetlen eljutási lehetősé-
get biztosítunk a Babits és Zrínyi iskolákhoz a 2Y, il-
letve a 9Y jelzésű járatokkal.

• Az északi iparterület a 2-es, 8-as és 89-es jára-
tokkal közelíthető meg a hét minden napján, teljes
üzemidőben, minimálisan 60 percenként. A terü-
letre munkanapokon, csúcsidőszakokban 10-15
percenként közlekednek az autóbuszok, délelőt-
tönként pedig 40 per-
cenként.

• Az átalakítás eredmé-
nyeként az újvárosi
templom megálló-
helyről a városközpon-
tot a 8-as, 9-es és 89-
es jelzésű autóbusz-
okkal lehet megközelí-
teni. A járatok munka-

napokon kora reggeltől 17 óráig 10–20, 17-től 19-
ig 30, 19 óra után 60 percenként közlekednek.
Ezzel az újvárosi körzet az egyik legjobban ellátott
területté válik a városban. Hétvégeken a legritkább
követési idő 60 percre csökken. A megállóhelyet
érintő járatok végállomása a TESCO Áruháznál lesz,
az útvonaluk pedig a Rákóczi, Széchenyi, Béri Ba-
log Ádám utcákon át halad, érintve többek között a
városközpontot, a Kórházat, és a Csatári lakótele-
pet. 

• A Kadarka utcát a 2-es és a 89-es jelzésű járatok
érintik. Munkanapokon, üzemkezdettől késő délutá-
nig a 2-es, az esti és hétvégi időszakban a 89-es
jelzésű autóbuszok közlekednek minimum 60 per-
cenként. Lakossági igény alapján a tervezett 2-es já-
rat útvonala módosításra került, ezáltal közvetlenül

elérhetővé válik a Kórház és a Dienes Álta-
lános Iskola környéke is.
Vonalhálózat a www.szekszard.hu oldalon

A busz mindig jön
az új menetrendben csúcs-
időn kívül, az esti órákban

és hétvégén is!

Az szja-bevallások
interneten és postán
A tavalyihoz képest öt százalékkal több – ösz-

szesen 325 ezer darab – személyi jövedelem-
adó-bevallás érkezett be május 23-ig az APEH
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságához.
Ezeknek alig negyedét nyújtották be elektroni-
kus úton. Megyénkben tavaly 80 429, idén
82 789 volt a megadott időre beérkezett bevallá-
sok száma. Bár ez még emelkedhet, hiszen
azoknak az adózóknak a bevallásai, akik mun-
káltatói megállapítást kértek, csak június 10-ig
érkeznek be az adóhivatalhoz.

Amennyiben a magánszemély május 20-ig
nem nyújtotta be a 2007. évi szja bevallását az
említett határidőig, akkor az elévülési időn belül
(2013. december 31-ig) a 0753-as nyomtatvá-
nyon azt pótolhatja. Ehhez kell csatolni a kése-
delem okát igazoló iratokat. Amennyiben a ké-
sedelmet nem sikerül hitelt érdemlő módon iga-
zolni, az APEH mulasztási bírságoz szabhat ki.
Ez akkor is kiszabható, ha az adózó az adót idő-
re befizette – illetve nem volt fizetendő adója –
ám a bevallást nem nyújtotta be. Fordított eset-
ben – a bevallást benyújtotta, de az adóját az
előírt határidőig nem fizette meg – késedelmi
pótlékot kell fizetnie. Aki pedig nem nyújtotta
be a bevallást és az adót sem fizette meg, mind-
két szankció sújthatja.

Ha a magánszemély utólag észlelte, hogy hi-
bás a bevallása, akkor helyesbítést, illetve önel-
lenőrzést végezhet a 0753-as bevalló-lapon.
Mindkét esetben be kell nyújtani az eredeti – és
az imént jelzett – bevallásban szereplő vala-
mennyi részletező lapot, de a 19-es önellenőrzé-
si lapot is ki kell töltenie. – h –
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– A Könnyűbúvár Sport Egyesü-
letet tizenketten alakítottuk meg
1997-ben. Ezután embereket tobo-
roztunk, tanfolyamokat szervez-
tük, tartottuk. Mivel szekszárdi-
ként sok barátom és ismerősöm
van, sorra felkerestem őket, majd
az ismerősök ismerőseihez is beko-
pogtattam, és kértem, segítsék a
munkánkat. Folyamatosan álltak
mellénk támogatók, mint például a
Tarr Kft. Így talán nem lesz megle-
pő, miért fogom e cég vezetőjét,
Tarr Jánost javasolni következő be-
szélgetés főszereplőjének. Sajnos
édesapja, aki az első támogatónk
volt, már nincs közöttünk, ám mi-
képpen cégbeli tevékenységét át-
vette a fia, úgy vállalásainak is ma-
radéktalanul eleget tesz.

– Mi volt a legfontosabb érvük,
ami úgymond hozta a pártfogókat?

– Leegyszerűsítve: mi bárhova
ingyen megyünk és segítünk.

– Például?
– Megalakulásunk után néhány

hónappal Bátán történt egy baleset:
felborult a nagyapa és két unokája
csónakja. Az egyik kislány eltűnt.
Ekkor hívott föl dr. Berta Attila, az
akkori megyei rendőrfőkapitány, és
kérte, keressük mi a gyermeket,
mert a budapesti szakemberek ta-
lán egy hét múlva tudnának lejön-
ni. Azonnal kocsiba ültünk és in-
dultunk, ennek ellenére már csak a
kislány holtestét találtuk meg... At-
tól kezdve azonban már automati-
kusan bennünket hívtak hasonló
esetekhez. Ekkor együttműködési
megállapodást kötöttünk a főkapi-
tánysággal, s még ugyanebben az
esztendőben, 1998-ban az egyesü-
leten belül megalapítottuk a speciá-
lis búvárszolgálatot. Tíz éve gya-
korlatilag 24 órás ügyeletet tar-
tunk.

– Említette, hogy segítségnyújtá-
suk ingyenes, de azért gondolom,
bizonyos „tarifák” csak vannak.

– Nincs semmiféle tarifa. Ingye-
nesen látjuk el a feladatokat.

– Miért?
– Nézze, annyi szörnyű tragédiát

és szenvedő hozzátartozót láttam,
hogy nem lenne szívem pénzt kér-
ni.

– Én nem a gyászoló családtagok-
ra gondoltam.

– Van némi rálátásom a rendőr-
ség, vagy a katasztrófavédelem

nem éppen nagyvonalú költségve-
tésére. Amennyit kérhetnénk pél-
dául egy áldozat kereséséért, any-
nyit nem tudnának fizetni, keve-
sebbet pedig nem fogok elkérni.

– Most min mosolyog?
– Kedves eset jutott az eszembe.

Egy idős bácsi hívott föl, s elpana-
szolta, hogy a drága szemüvege
Domborinál bepottyant a Duna-
holtág vízébe. A helyszínen meg-
mutatta, hogy „ott, a víz közepén”
történt a malőr. Nem volt egyszerű,
de megtaláltam a hetvenezer forin-
tos „kincsét”. Elámult, amikor
egyetlen fillért sem fogadtunk el.
Erre adott egy tál cseresznyét, s
megígérte, megtart jó emlékezeté-
ben.

– Leggyakrabban milyen esetek-
hez hívják?

– Elsősorban vízi balesetek alkal-
mával kell eltűnt személyt keres-
nünk. Volt olyan hét, hogy négy
halottat húztunk ki a víz mélyéről.
Nem ritka még, hogy bűncselek-
mény tárgyi eszközeit – kések,
pisztoly – kell felkutatnunk. A ka-
tasztrófavédelem felkérésére a
bátai árvízkor a Duna felőli utolsó
töltést fóliáztuk vissza. Nagyon jó a
kapcsolatunk a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeummal is, sőt két éve az
igazgató, dr. Gaál Attila javaslatára
a Kulturális Örökség Minisztériu-
ma a mi egyesületünket bízta meg
a régészeti referensi feladatkör ellá-
tásával. Ez azt jelenti, ha a környé-
ken, vagy az országban bárhol víz
alatti régészeti munka adódik, ak-
kor minket hívnak.

– Ezt úgy értsem, hogy például
Dunaföldvár térségében a Duna
kotrásakor kaptak feladatot?

– Pontosan. Mintegy másfél kilo-
méternyi területet vizsgáltunk át
régészeti szempontból. Amikor a
Tolna Megyei Bíróság épületét kor-
szerűsítették, mi néztük át a kút
mélyét, vagy a sétáló utcában, a
Garay szobornál levő kutat is mi
tártuk fel.

– Találtak már jelentősebb régé-
szeti leletet?

– Inkább csak apróságokat, de
Gaál igazgató úr – aki maga is fog-
lalkozott víz alatti régészettel – je-
lezte, hogy hamarosan fel kell tár-
nunk egy középkori kutat, ahol
minden valószínűség szerint az
adott időből származó pénzérmé-

ket fogunk találni. Visszacsatolva
nagy támogatóinkhoz: az OKTEL
Elektronikai Kft. készít számunkra
egy olyan speciális készüléket,
amilyen nincs még egy az ország-
ban. Ez egy teljesen zárt maszk,
ami biztosítja a búvár és a parton
levők folyamatos kommunikáció-
ját, plusz a sisakon egy olyan digi-
tális széles látószögű kamera he-
lyezkedik el, aminek képét a par-
ton LCD kijelzőn láthatják, sőt rög-
zíthetik is. A rendőrség munkatár-
sainak, vagy a régészeti vezetők-
nek így többé nem kell lejönniük
velem a víz alá, hiszen kint ponto-
san ugyanazt látják, amit én oda-
lent. Remélem, hogy napokon be-
lül munkába állítjuk ezt az új ké-
szüléket.

– Karórája is olyan, mint egy ko-
moly készülék.

– Ez egy búvár computer. Azon
kívül, hogy szép és óra, összekötte-
tés nélkül méri a palackokban levő
levegőt a bennük levő rádióadó se-
gítségével. Különlegessége, hogy a
világon elsőként háromféle gázt
tud keverni a víz alatt, és jelez,
hogy melyikre van szüksége az
ember szervezetének. Nagy hasz-
nát vettem Horvátországban, ami-
kor a tengerben egy elsüllyed jach-
tot kutattam föl 65 méter mélység-
ben.

– Elnézést, de rá kell kérdeznem,
hogy ugyan miből élnek meg, ha a
felsorolt munkákért nem kérnek fi-
zetséget, s mint utalt rá, a támoga-
tások pedig teljes egészében az
egyesület ténykedését finanszíroz-
zák.

– Az egyesület minden tagja dol-
gozik, s magamat is beleértve
mindannyian megoldjuk az életün-
ket.

– Lehet, hogy kissé profán a felve-
tés, de nem unja az állandó készen-
létet, és a társadalmi munkázást?

– Soha nem unom ezt a munkát,
hiszen sokszínű, ráadásul cseppet
sem érdektelen, mivel egy emberi
élet megmentésénél nagyobb do-
log nincs. Mindezek mellett rendre
találok újszerű feladatokat. Egy
ideje belemerültem a prevencióba,
aminek hatásában nagyon hiszek.
Több iskolába és intézetbe kaptam
és kapok meghívást, hogy segítsek
megakadályozni a gyerekek felelőt-
lenségét. Mert tudjuk, hogy há-
nyan fulladnak vízbe... Hozzáte-
szem, hogy míg korábban évente
10–12 vízbefulladás történt a me-
gyében, tavaly egyetlen egy sem,
amihez lehet, hogy egy kicsit a mi
egyesületünk is hozzájárult. Elő-
adásommal valósággal megretten-
tem a diákokat, s a figyelmükből,
kérdéseikből csakis arra következ-
tethetek, hogy mondandómon nem
csak a találkozásunkkor, hanem
mondjuk víz közelben is elgondol-
kodnak. Olykor megrázó esetekbe
avatom be őket, amelyeken semmit
nem szépítek.

– Ha már rátért a megelőzésre,
folytassuk a szót a mustgázzal.

– Ez szintén dr. Berta kapitány-
nyal kezdődött. Néhány évvel ez-
előtt, szüret után, amikor a pince
tele volt mustgázzal, felhívott, s el-
mondta, hallja, hogy valamelyik
hordóból csöpög a bor. Rákérde-
zett, búvárként nem tudnék lemen-
ni? Maszk, reduktor, s lementünk.
Kiderítettük, és elhárítottuk a bajt.
Közvetlenül ezután történt néhány
– az oxigént a pincéből kiszorító és
széndioxidot fejlesztő – mustgáz
okozta haláleset, én pedig elgon-
dolkodtam a lehetséges megelőzé-
sen.

– Mit számol most?
– A prevenció fontosságát a sta-

tisztikai adatok bizonyítják. Ma-
gyarországon évente átlagosan 17-
en haltak meg mustgáz okozta bal-
esetben. Három évvel ezelőtt kezd-
tünk el mustgáz-ügyben kampá-
nyolni, hozzátéve, hogy az imént
elmondott esethez hasonlóan bár-
kihez elmegyünk. A kampány első
évében a megyei sajtó foglalkozott
a témával, s akkor nálunk egyetlen
áldozatot sem szedett a mustgáz,
ám az országos szám még mindig
15 volt. Aztán elkészítettünk egy
könnyen kezelhető, és nem is drá-
ga szerkezetet, erre már az orszá-
gos média is felfigyelt, s tavaly
mindössze ketten lelték halálukat a
pincében a mustgáz miatt. A ké-
szüléket már két éve teszteljük, s
idén már három pincészet is meg-
kapja használatra. Az orvosi oxi-
génnel működő szerkezettel szüret
után, vagy kénezéskor is bizton-
sággal le lehet menni a pincébe.

– Borzasztóan sajnálom, de már
csak „cikken kívül” folytathatjuk a
beszélgetést.

– Szívesen... S mivel a lap számá-
ra más „dolgom” nincs, ismét csak
Tarr Jánosra voksolok.

V. Horváth Mária

Sorozatunk legutóbbi részében dr. Bodri István borász azt java-
solta, hogy Hortai Tamással, az Óceán Könnyűbúvár Kiemelten
Közhasznú Sport Egyesület vezetőjével beszélgessünk eddigi
munkásságáról és terveiről. Az óriási teherbírású, igen szug-
gesztív fiatalember több területen is a prevenció áldásos hatásá-
ra esküszik, s ennek eredményeit fehéren, feketén bizonyítja is.

BEMUTATJUK!

„Emberélet megmentésénél
nincs nagyobb dolog”



A Kék Madár Alapítvány május
23-án ünnepelte az általa létreho-
zott Ízlelő családbarát étterem
egyéves születésnapját. A szerve-
zet vezetői, munkatársai és a ven-
dégek együtt fogyasztották el az
évfordulós menüt.

Minden évforduló egy kicsit a
visszatekintések ideje is. A Kék
Madár Alapítvány 1997 óta műkö-
dik, alapítója egy idős budapesti
pedagógus volt, aki érdemesnek
tartotta támogatni az alapítvány
létrehozóinak szociális és pedagó-
giai tárgyú ötleteit. Hét éve kiemel-
kedően közhasznú társaságként
működik, tevékenységi körük egy-
re bővül. Családi napközivel és já-
tékkuckóval indultak, ahol kisgyer-
mekek napközbeni ellátását vállal-
ták, s vállalják ma is a Csonka utcá-
ban. Ahogy a lakosság megismerte,
úgy vált egyre közkedveltebbé ez a
tevékenység, amely jelenleg olyan
jól működik, hogy folyamatos túl-
jelentkezés van.

Az értelmi fogyatékossággal élők
elhelyezkedését segítő támogatott
foglalkoztatás program 2002-ben
indult el, és négy éve vannak tran-
zit típusú programjaik, amelyben
előbb képzik, majd segítenek az el-
helyezkedésükben. Az elhelyezke-

dés után egy „követési szakasz”
jön, amikor a munkahelyi beillesz-
kedésben segítik őket. Uniós pro-
jektjeik 2005 óta vannak, közülük
kettő volt tranzit típusú, és kettő,
amely nőkkel foglalkozott.

A Kék Madár Alapítvány misszi-
ója: munkálkodás egy befogadó,
biztonságot adó társadalomért,
amelyben mindenki számára biz-
tosított az önmegvalósítás lehető-
sége, és a választás szabadsága. 

Küldetésüknek tartják, hogy új
perspektívát nyújtsanak a munka-
erőpiacról kiszorult emberek szá-
mára, azok szükségleteire építő,
komplex szolgáltatások által, vala-
mint, a családok tehermentesítése
a gyermekek rugalmas ellátásával.
Teszik mindezt a befogadó társada-
lomért Szekszárdon és vonzáskör-
zetében. Céljuk, hogy a hátrányos
helyzetű embereknek olyan mun-
kát találjanak, amelyben megvaló-
síthatják álmaikat, és azzá válhat-
nak, amivé szeretnének. Folyama-
tosan pályáznak olyan forrásokra,
melyek segítenek céljaik elérésé-
ben.

Az alapítvány „motorja” Mészá-
ros Andrea ügyvezető, aki vallja,
hogy mindaz, amit eddig elértek,
csapatmunka. Kitűnő kollégáival
kezd bele az újabb és újabb felada-

tok megvalósításába. Egyelőre nem
kívánnak új szolgáltatásokkal bő-
vülni, vagyis továbbra is marad a
Kuckónak becézett Családi Napkö-
zi, valamint az, hogy minél több
embert segítsenek munkához jut-
ni. Az étterem létrehozását is ez a
cél motiválta, hiszen itt hét akadá-
lyozott munkatársat foglalkoztat-
nak. A bevételeket visszafordítják a
működésbe, így biztosítva a többi
szolgáltatást is.

Az étterem bevétele jelenleg na-
gyon kis része a költségvetésnek,
ezért sokat pályáznak, és örülnek
az adományoknak is (számlaszá-
muk: 70600126-11074623).

Az Ízlelő étteremben dolgozók
egy uniós program keretében sze-
reztek szakképesítést. A képzés-
ben részt vevő 16 főből kerültek ki
a ma is itt dolgozók, a többieknek
pedig segítettek máshol elhelyez-
kedni. Elfogadóak a szekszárdiak.
Olyanok járnak hozzájuk ebédelni,
akik szeretik a családias hangula-
tot. Ha nincs üres asztal, a vendé-
gek leülnek egymáshoz. Kialakult
egy „törzsgárda”, de akadnak olya-
nok is, akik csak egyszer-egyszer
térnek be. Főszakácsuk, Both Sán-
dor nagyon ízletesen főz, több
olyan vendégük van, aki az ő ked-
véért jár az étterembe. Levesei ki-
tűnőek, krémlevesei pedig ritka-
ságnak számítanak a menüs étkez-
tetésben, mert sok munka van ve-
lük. Sosem főz „porból”, és télen is

friss alapanyagokat használ. Mind-
ezt Kutnyné Bodnár Ágnes meséli,
miközben lassan minden asztal
foglalt lesz. Családok ebédelnek
együtt, s örömmel veszik, hogy a
mai menü mellé „jár” még egy-egy
szelet a tűzijátékkal feldíszített
epertortából is.

– Sokan jósolták, hogy nem lesz
életképes Szekszárdon egy ilyen
kezdeményezés. Eleinte tényleg
kevesen jöttek, de bíztunk a siker-
ben – mondja Mészáros Andrea. –
Folyamatosan figyeljük a vendég-
szám alakulását, a menüt pedig a
vendégek visszajelzéseinek, kíván-
ságaiknak megfelelően alakítjuk. 
Éppen azért, mert érezzük a sikert,
szeretnénk bővíteni az éttermet.
Távlati célunk pedig egy olyan gaz-
daság létrehozása, ahol szintén fo-
gyatékkal élők állhatnának munká-
ba, s amely biztosítaná az alap-
anyagot az étteremnek. Ez ugyan
még a jövő „zenéje”, de pár évvel
ezelőtt még az étterem is csak
álomnak tűnt.

Az alapítvány most indít egy
újabb uniós projektet. Egyrészt
CNC forgácsolókat képeznek majd
– a jelentkezés feltétele a 8 általá-
nos, illetve be nem fejezett közép-
iskola –, de tanulásban akadályo-
zottakat is várnak, akik betanító
képzésben részesülnek majd adott-
ságaik, erősségeik szerint, s ezután
segítenek nekik az elhelyezkedés-
ben.   Sas Erzsébet
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Szárnyal a Kék Madár 

A Hyundai új H1-es modellje minden
olyan jellegzetességgel bír, amit az igé-
nyes európai vásárló csak kívánhat egy
kisárusszállítótól, illetve busztól. A tágas
és erőteljes H1-es modellt a Hyundai tel-
jesen új külső formai megoldásokkal, s
egy igen erős, új dízelmotorral ruházta fel.
Az autó felszerelése bőséges, és a
Hyundai hagyományainak megfelelően az
ára is versenyképes.

Az új Hyundai H1-nek minden esélye
megvan arra, hogy ugyanolyan sikeres le-
gyen, mint a 80-as évek vé-
gén bemutatott előd. Mére-
teivel (5125 mm hossz,
1920 mm szélesség, 3200
mm tengelytáv) a H1 felve-
szi a versenyt osztálya elis-
mert modelljeivel. Magyar-
országon két változatban
kapható. Míg a haszongép-
jármű változat a kis- és kö-
zépvállalatokat veszi célba,
addig a busz főként a csalá-
dokat és nagyobb háztartásokat célozza,
miközben taxinak is kiválóan alkalmas. 

A H1 haszongépjármű 3 üléses, a busz
pedig 8 üléses változatban érhető el. Va-
lamennyi modell erőforrása az új, 2,5 lite-
res common rail dízelmotor, amelynek tel-
jesítménye 170 lóerő. Legnagyobb nyo-
matéka 392 Nm, amely már 2000-es for-
dulaton rendelkezésre áll. A H1-es modell

csúcssebessége 181 km/óra, átlagos
üzemanyag-fogyasztása pedig 8,8 liter
/100 km.

A H1-es modell másik jellegzetessége
a merész formai kialakítás az új hűtőmaszk
és a nagyobb lámpatestek révén. A mo-
dern megjelenést tovább erősítik az op-
cióként választható 16 colos könnyűfém
keréktárcsák. Az alapfelszereltség része-
ként a kettős tolóajtó, illetve a választható
kétszárnyú hátsó ajtó nagyobb rakodási
lehetőséget biztosít. 

A belső tér még tágasabb, ergono-
mikusabb és jobban felszerelt, így köny-
nyebbé és kényelmesebbé teszi tulajdo-
nosa életét. A dinamikus középkonzollal
ellátott műszerfal stílusa már jobban igazo-
dik az európai ízlésvilághoz.

Az új Hyundai H-1-et megismerheti a
Nyitrai Autóháznál, ahol az újdonságok
mellett most extra kedvezmények is várják.

H1 – az új Hyundai
haszongépjármű és busz
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„Tolle lege!”
„Vedd és olvasd!” – volt a mottója a múlt szombaton megrendezett

remetei egyházközségi napunknak, ahol mintegy 350 fő vett részt.
Gyerekek, fiatalok, lélekben fiatalok és házaspárok tapasztalhatták
meg az Isten gondviselését, mert körülöttünk esett az eső, de mi nem
áztunk meg.

Az előkészületek után 10 órakor volt a megnyitó, amikor is megkér-
deztem a jelenlévőktől: Kinek van itt a mobilja? Többen jelentkeztek,
mert azt hitték, hogy szükségem van rá, hogy valakit felhívjak. Pedig
ez csak egy beugratós kérdés volt. A következő kérdésem ez volt: Ki-
nek van itt a Szentírása? Senki nem jelentkezett. Mivel én készültem,
ezért zsebembe nyúltam és elővettem egy kisméretű, zsebben elférő
Újszövetséget.

Aztán felolvastam nekik azt a kedves kis szöveget, amit én is e-mail-
ben kaptam a Biblia éve kapcsán: 
Ha Biblia lenne a mobilom…
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai

modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tu-
dunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő mi-
att aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtet-
te a 100%-os lefedettséget az egész Földön, és kiontott vérével aláírta azt
a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingye-
nesen hívható...

Ezután elmondtam Szent Ágoston történetét, abból a korszakából,
amikor még kicsapongó életet élt, de a szívében ott volt a vágy, hogy
megtalálja az igazi boldogságot. A kertben sétálgatva pont ilyen dol-
gokról gondolkodott, amikor a szomszéd kertből a játszadozó gyere-
kek hangját hallotta: Tolle lege! Vagyis Vedd és olvasd! Kezébe vette
az asztalon lévő Bibliát, és a Római levél 13. fejezetének 13. versén
akadt meg a szeme, ami a következő:

„Éljünk tisztességesen, mint nappal. Ne evésben, ivásban és ré-
szegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodás-
ban és versengésben! Inkább öltsétek magatokra az Úr Krisztust!”

A Biblia éve kapcsán vegyük és olvassuk Istennek nekünk írt szere-
tetteljes levelét.

Öröm az, hogy egyházközségünkben több mint 300 Bibliát vásárol-
tak meg a Biblia éve kapcsán a hívek, és sokan elhatározták, hogy rend-
szeresen olvassák. Legyen a mindennapi lelki kenyerünk. Viszont nem
elég csak olvasni, meg is kell élni az Isten Igéjét, mert a mai vasárnap
evangéliuma azt mondja:

„A mennynek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja ne-
kem Uram, Uram! Csak az, aki Mennyei Atyám akaratát cselekszi…
aki meghallgatja szavaimat, és aszerint is cselekszik, ahhoz a bölcs
emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette.”

Olvassuk és éljük Isten Igéjét, legyünk élő szentírások a környeze-
tünkben élő emberek számára! Éljünk úgy, hogy kérdezzenek minket
Istenről! Bacsmai László plébános

M O Z A I K

Szekszárdon a Babits Mihály u. 1. szám alatt – a
belvárosi nagytemplomtól kb. 100 m-re – nagy méretû

INGATLAN ELADÓ!
(volt PIÉRT nagyker) • A telek 1035 m2 • Az épület 385 m2

(280 m2-es, targoncázható 4,2 m belmagasságú csarnok 
+ 3 iroda, öltözõ, mosdók + 6 m mélyen 33 m hosszú pince)

Az udvar betonozott. A tetõtér beépíthetõ.

Irányár: 65 millió Ft.
Érdeklõdni: 06-20-9892-548

Pécs belvárosában, a Gyöngy-
szem Galériában nyílott kiállítás
Rotkay Zsuzsanna üvegképeinek
gyöngyszemeiből. Az ART ’999
alkotójának ez a 10. önálló tárla-
ta, csoportos kiállításainak szá-
ma közeledik a húszhoz.

Rotkay Zsuzsanna
szekszárdi üvegfestő
rajz iránti szeretete
már gyermekkorában
kezdődött. Középis-
kolásként Lázár Pál
festőművésztől ta-
nult, szénnel, grafit-
tal, pasztellel, olajfes-
tékkel dolgozott, de a
szobrászattal is ka-
cérkodott. Nemrégi-
ben a selyemfestés
technikáját is kipró-
bálta. A sokféle próbálkozás hozta
ki belőle az üvegfestés iránti szere-
tetet. Úgy érezte, ebben tud igazán
kiteljesedni. A XIX. Országos Kép-
ző- és Iparművészeti tárlaton díjjal
jutalmazták képeit. 

Témáira az emberi kapcsolatok
és érzések sokszínűségének ábrá-
zolása a jellemző, s ehhez az üveg-
festés lángoló színeiben találta
meg a formát. Tavaly két kiállítása
is volt Szekszárdon, a „Gyöngyök
és Kövek”, valamint a karácsony

előtt megrendezésre
került „Égi és Földi an-
gyalok” című, amelyek
meghozták számára az
igazi sikert és népsze-
rűséget.

A pécsi Gyöngyszem
Galéria (Tímár utca
23.) tulajdonosai
örömmel tájékoztattak
arról, hogy népszerű
galériájukban a rend-
szeres kiállítás meg-
nyitók közül is kiemel-

kedően nagy érdeklődést és elis-
merést váltottak ki Rotkay Zsu-
zsanna üvegképei, amelyben a lá-
togatók egész nyáron gyönyörköd-
hetnek.  

-sas-

Gyöngyszemek
a Gyöngyszemben 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság
elégedett a tavaly bevezetett nyara-
ló kártya révén elért eredmények-
kel, szögezte le a szerdai sajtótájé-
koztatón dr. Buda Bernadett száza-
dos, bűnmegelőzési és kommuni-
kációs referens. Mindezt saját ta-
pasztalataival támasztotta alá a
Szőlőhegyen lakó János Anna, aki
tavaly nyáron – ötven szekszárdi
polgárhoz hasonlóan – külföldi
utazása okán igénybe vette a rend-
őrség ingyenes szolgáltatását.

A rendőrök a ház és környéke el-
lenőrzéséről szóló tanúsítványt,
azaz a „látogató kártyát” dobtak be
a levélszekrényébe. A környéken
élők a nyaralásból visszatért hölgy-
nek gyakran emlegették, hogy
amíg nem volt odahaza, nappal és
éjszaka is többször járőröztek arra
a rend őrei, így ők is biztonságban

érezhették magukat. A nyaraló kár-
tya program tehát igen hasznos, és
jól működik.

A rendőrség javasolja a városla-
kóknak, hogy mind többen vegyék
igénybe e szolgáltatást. A nyaralók,
illetve a lakóingatlant hosszabb
ideig elhagyók a rendőrségen, a
polgármesteri hivatalban, az
APEH-nél, a kórház portáján jut-
hatnak nyaralókártyához, amit ki-
töltve – akár személyesen, akár
postai úton – juttatnak el a kapi-
tányságra. A rendőrök pedig a „kár-
tyások” távolléte alatt kívülről
rendszeresen ellenőrzik a házat, il-
letve lakást: megnézik a nyílászáró-
kat, s azt, van-e bármiféle betörés-
re utaló nyom.

A népszerű szolgáltatásra idén
már Bátaszék és Tolna is igényt
tart. – hm –

Kártya a nyugodt nyaralásért
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KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

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

AKCIÓS RUHAVÁSÁR!
• ÖLTÖNYÖK 42–70 méretig 14 800–16 800 Ft-ig
• FÉRFI SZÖVETNADRÁGOK 4 900–5 900 Ft-ig

46–70 méretig
• SPORTZAKÓK 8500 Ft-tól
• AKCIÓS ZAKÓK 5000 Ft
• AKCIÓS ÖLTÖNYÖK 6900 Ft
• FÉRFI SZÖVETMELLÉNY 1000 Ft
• NYÁRI nadrágos és szoknyás

KOSZTÜMÖK 9800–12 800 Ft-ig
• BLÉZEREK 5000–7800 Ft-ig
• Nyári blúzok, halásznadrágok, 

szoknyák, vászontermékek
KEDVEZMÉNYES ÁRON
AMÍG A KÉSZLET TART, CSAK 1 NAPIG!

SZEKSZÁRD, Babits Mihály művelődési
központ, Szent István tér 10. (MOZI ELŐTERE)

JÚNIUS 4., SZERDA 8–15 ÓRÁIG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Szekszárd Önkor-
mányzat 7/2002. (IV. 29.)  rendeletében foglaltak alapján

pályázati felhívást tesz közzé az iparosított technológiával
épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező

korszerűsítésének, felújításának támogatására
A pályázaton részt vehetnek Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatá-
si területén lévő társasházak lakóközösségei, amennyiben megfelelnek
az ugyanezen a címen kiírt LFP-2008-LA-2 kódszámú miniszteri pályá-
zatnak, ami letölthető a www.emi.hu internetes honlapról.
Az önkormányzat a fenti célra a 2009. évi költségvetésében 10 millió fo-
rintot különít el. Az elnyerhető önkormányzati támogatás maximum a
bekerülési költség 10%-a.
Nem igényelhető támogatás azon társasházak, lakásszövetkezetek részé-
re, amelyek a jelenlegi pályázattal hasonló – energiatakarékosságot cél-
zó központi – pályázathoz már kaptak önkormányzati támogatást.
Az elbírálás szempontrendszere: az épületek életkora, a pályázattal érin-
tett lakások száma, a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke, a
beruházás gazdaságossága.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. június 30.
A pályázatot a felhívásban közölteknek megfelelően egy eredeti és egy
másolati példányban Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iro-
da (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) címre kell megküldeni, illetve el-
juttatni.
A teljes pályázat szövege a www.szekszard.hu honlapon, pályázatok
címszó alatt érhető el. Részletes felvilágosítást Sáth József energetikus
ad a 74/504-104-es telefonon.

A Tolnatáji Szövetség és a Közösségi Kezdeményezések Szakmai
Támogató Hálózata tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Rajtunk (is) múlik!
A helyi közösségek és a társadalmi részvétel fejlesztése

szakmai tanácskozásra 2008. június 4-én, 10 órától a Babits Mihály
Művelődési Ház és Művészetek Házába (Szent István tér 10.)

A Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete kirán-
dulást szervez Mórahalomra 2008. június 10-én,

kedden. Indulás 6.30 órakor a Gemenc Hotel parkolójából. Részvételi díj: 2100
Ft/fő. Jelentkezni lehet – a részvételi díj befizetésével – az egyesület Dózsa Gy.
u. 1. szám alatti irodájában, hétfőn és szerdán. Érdeklődni lehet a 74/510-780-
as telefonszámon lehet.

FELHÍVÁS

M E G H Í V Ó
2008. június 4-én, szerdán 18 órakor a Béla téren,

az Országzászlónál a történelmi egyházak képviselőinek részvételével 

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
lesz a 88 évvel ezelőtti nemzeti tragédiára.

Beszédet mond
Wittner Mária 1956-os hős, valamint Horváth István polgármester

Az emlékműsorban közreműködik többek között
a Bartina zenekar, Dicső Zsolt, Szekeres Imre Gyula

„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják,
de miről a nemzet félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszer-
zése mindig nehéz s mindig kétséges." Deák Ferenc

Egyéb meggyőződésünktől függetlenül legyünk együtt e nemzeti gyásznapon!
Felelős szervezők: Szekszárdi Védegylet és a Trianon Társaság

9 óra PTE-IGY Gyakorló Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
kerítésének renoválása
Helyszín: Mátyás Király utca 5.

10–13 óra között
Zenés-táncos program
Helyszín: Luther tér

10 óra Önkéntesek Napja megnyitója
Megnyitja: Pócs Margit, a Mentál-
higiénés Műhely elnöke

10.30 óra Önkéntesek fájának avatása
Horváth István Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármestere

11.00 óra
PTE IGY Gyakorló Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Óvoda modern-
tánc-csoportjának bemutatója

11.30 óra
Keszthelyi Krisztina és csapata 
– ének

10–13 óra között bemutatkozik:
Herczig Zsófia textilművész
segítségével nemezelés, 
gipszből festéssel, 
szalvétatechnikával 
képek, emléktárgyak készítése

2008. június 3-án, kedden 18 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Béla király tér 8.) dísztermében

F Ó R U M O T  R E N D E Z N E K
a „Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa” programról.

Mészáros András főigazgató ismerteti a programot és a partnerségi
lehetőségeket, majd konzultáció keretében válaszol a kérdésekre.

A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várnak.

10.00: Köszöntőt mond Halmai
Gáborné, a szövetség elnöke

10.15–12.00
A társadalmi részvétel (mibenléte,
fajtái) és jelenlegi helyzete
A részvételi demokrácia növekvő in-
dokoltsága, és ebben a helyi társa-
dalom, önkormányzat és a közmű-
velődés szerepe
Konzultáció

12.00–12.30: büféebéd
12.30-14.00:

A KÖZTÁMHÁLÓ bemutatása (kö-
zösségfejlesztés, hálózat, műhely-
munka, honlap, PAROLA)                    

Tájékoztatás a kompetencia alapú –
és a felnőttoktatás sajátosságait fi-
gyelembe vevő – 120 órás közösség-
fejlesztő képzésről, az egyes modu-
lokról és az elérhető diplomáról.
Konzultáció

Előadók:
Dr. Vercseg Ilona, a Közösségfejlesz-
tők Egyesületének elnöke
Varga Máté, a Civil Kollégium Alapít-
vány ügyvezetője

Kérjük, részvételi szándékát június 2-ig
jelezze, az alábbi címre: 

e-mail: jogabi@tolna.net,
telefon: 06-30/410-9899

Önkéntesek Napja Szekszárdon
a Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Szekszárd szervezésében

2008. június 7. 9–13 óra között

Polip Ifjúsági Iroda – Szemem Fénye Alapítvány – Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ Szekszárd – T. M. Civil Szolgáltató Központ

A látogatók kipróbálhatják, beülhetnek mentőautóba, tűzoltóautóba és
rendőrautóba (vagy rabszállítóba)!

A jó hangulatot folyamatosan az IKT – Igor Karaoke Time biztosítja!
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ÓDON
IDŐBEN

Június 2-án 120 éve, 1888-ban
szőlősgazdáink filoxéra ellen
védekező szövetkezete tartott
gyűlést, melyen dr. Roboz Zol-
tán filoxérabiztos ismertette a
lehetőségeket.

Június 3-án 100 éve, 1908-ban
1600 koronáért és 400 korona
lakbérért kerestek városi szám-
vevőt.

Június 4-én 305 éve, 1703-ban I.
Lipót király a szekszárdi apát-
ságot odaígérte a nagyszomba-
ti egyetemnek.

Június 5-én 110 éve, 1898-ban
avatták föl Szárnovszky Ferenc
Garayját, megyénk első teljesa-
lakos világi szobrát. 105 éve,
1903-ban a felhőszakadásban
lovat ütött agyon a villám, de a
szekéren ülők csak elszédül-
tek.

Június 6-án 775 éve, egy pan-
nonhalmi oklevél szerint 1233-
ban a szekszárdi apát megha-
tározta lovas szolgái jogait és
kötelmeit.

Június 7-én 215 éve, 1793-ban a
helyi bíró azt vallotta: tanító-
jukkal kényszerből kötöttek
kedvező szerződést.

Június 8-án 130 éve, 1878-ban
kezdte színi pályáját Szekszárd
fia, Irsai Zsigmond. 30 éve,
1978-ban elhunyt Dienes Valé-
ria, az első magyar professzor-
nő.

Az ember aligha gondolná, hogy
hagyományosan a szerelmesek
hónapjának tartott májusra az idők
folyamán milyen sajátosan
jellemzők voltak és lettek hiányai.
A nagy időkben, 1848-ban a megye
első pénzintézetének, a szekszárdi
takarékpénztárnak részben elnök-
ben, és emiatt pénzben volt hiánya.
Az emiatt nem túlzás: az áprilisban
leköszönt főispán még március 4-
én bejelentette: „báró Sina György
bankár hajlandó az intézetnek
tízezer forint hitelt nyitni”. Ő sem
számított rá, de közbe jött a for-
radalom, az ígéret elszállt, a
gond megmaradt, ezért
május 20-án levelet írtak
Kossuth Lajos pénzü-
gyminiszternek.

Kifejtették: „az inté-
zet eddigi működése
során 200 ezer forintot
hozott forgásba és ez-
zel a Tolna megyei bir-
tokosokat megszabadí-
totta az uzsorásoktól; le-
hetővé tette, hogy zálog-
földjüket kiváltsák, ügyeiket
rendezzék. Jelenleg azonban
az Európa szerte bekö-
vetkezett rendkívüli
események okozta hitelcsökkenés
és üzletpangás a Szegszárdi Taka-
rékpénztárt is súlyosb következ-

ményeivel körülövezte. A betétek
megszűntek, a felmondások és ki-
vételek viszont napról napra növe-
kednek, úgyhogy külső segítség
nélkül a részvényekben levő tarta-
lék-összeget is kénytelenek lesznek
felhasználni. A takarékpénztárnak
legalább 10 ezer forintos kölcsönre
volna szüksége. Minthogy pedig
sem a pesti vagy budai takarék-
pénztáraktól, sem a Magyar Keres-
kedelmi Banktól ilyen kölcsönt
nem lehet remélni, a választmányi
ülés május 14-én úgy határozott,

hogy a minisztériumtól
kell kölcsönt kérni 5%

kamatfizetés mel-
lett.”

Duschek Fe-
renc államtitkár,
a későbbi mi-
niszter válaszát
már 28-án meg-
hallgatta a vá-
lasztmány: „Ez

idő szerint az ál-
ladalmi kincstár a

hazát veszéllyel fe-
nyegető bajoknak el-

hárítása végett folytono-
san s a hon
minden részei-

ből igénybe véttetik, ellenben a
múlt évek szűk termése s az or-
szágszerte elharapódzott lázas ál-

lapot miatt az adó és más rendes
jövedelmek behajtását nem lehet
sükeresíteni – az igazgatóság kérel-
me a legtisztább hazafiúi akarat
mellett sem teljesíthető.”

Mindezt abban a városházában
vehették tudomásul, amelyről épí-
tése után hatvankét évvel, 1908-
ban derült ki az egykori körültekin-
tés hiánya. A díszterem alapjait
eléggé felületesen egy hajdani sze-
méthalomra ásták, s emiatt a fala-
kon oly rések támadtak, hogy azon

át a piacra láttak. Az átépítés terve-
it májusra készítette el Diczenty
László…

Öt év múlva, 1913. május 19-én a
Tolnavármegye és a Közérdek ket-
tős hiányról mesélt, s végre előke-
rült a szerelem is. „Pár héttel ez-
előtt a Ferenc-közkórházból két el-
mebeteg 

szökött meg. A rendőrség mind
ez ideig hiába kereste őket. Most
azonban egy véletlen körülmény
lett árulója az egyiknek, aki nem
bírt már szerelmes szívével, s egy
képes levelezőlapon értesítette az
elmebetegosztály egy női lakóját,
hogy Lepsényben nagyon jól érzi
magát, de rövid időn belül
Fiuméba megy munkát keresni. Így
végzi sorait: »Jó dolgom volna,
csak te hiányzol édes Zsenikám.« A
rendőrség intézkedett, hogy a sze-
relmesek ne soká legyenek távol
egymástól, hanem minél előbb egy
födél alá kerüljenek.”

Ők és mások ma is megtehetik –
a tébolyda helyén nyílt bevásárló-
központban…

Lanius Excubitor

Cupido a kalitkában
(A Borsszem Jankó karikatúrája

Lefebre nyomán)

Ódon derű 223.

Májusi hiányok

Nem egyszerűen kitűnő, de bra-
vúros rajztudása Weintrager Adol-
fot (Diószeg, 1927–Baja, 1987) ki-
emeli művésztársai közül – mond-
ta Baky Péter festőművész, a Babits
Mihály Művelődési Ház és Művé-
szetek Háza igazgatóhelyettese, a
pályáját egy nehéz történelmi kor-
ban kezdő festőművész születés-
napja tiszteletére rendezett kiállí-
tás megnyitóján. Művei nem kro-
nologikus sorrendben szerepelnek
a tárlaton, de ennek nincs is igazán
jelentősége, hiszen bár-
milyen kifejezési formát
választott az egy vonallal
elkészített tusrajztól az
aquarellen át a színfol-
tokból kibontakozó olaj-
festményig, a kimagasló
mesterségbeli tudás mel-
lett minden művét jel-
lemzi erőteljes, drámai,
mélyre tekintő egyénisé-
ge.

A „Hullámtörés” fen-
séges, és egyben feszült-
séggel teli pillanata vezet
be Weintrager világába,
majd képeinek gyakori

motívuma, egy telített jelkép, az
élethez kötődő víz, az újjászületés
ősi szimbóluma, a keresztények
számára Krisztust jelentő hal visz
tovább a vizek, a halász, hajók felé.
A művész tanyákról festett alkotá-
sai aligha nevezhetők egyszerű táj-
képnek. Túlmutatnak önmagukon,
láthatjuk bennük az ember világba
vetettségének küzdelmeit, az exp-
resszív színekből és formákból lét-
rejövő horizontot, és az eget, akár-
csak a vizek felett. A színeknek

nemcsak kifejezőereje fontos a né-
ha egyetlen szín árnyalataiból ki-
alakuló festményeken, de szimbo-
likus tartalmuk is meghatározó.
Weintrager művein jelentős szere-
pet kap az örökkévalóságot jelké-
pező aranysárga, vagy az érzel-
mekkel erősen telített, de Krisztus
és a vértanúk áldozatát is idéző vö-
rös. A 70-es évektől készített ikoni-
kus ábrázolásain nemcsak a Meg-
váltó néz le ránk a keresztről, de az
embert is látjuk a túlvilág felé te-
kintve, vagy kezében a feltámadást
jelképező kakassal. Weintrager
Adolf minden művét áthatja az élet
szentsége.

Baky Péter szeretett volna még
két képet bemutatni ezen a kiállítá-

son, de a 21 éve elhunyt
művész felesége számára
ezek nélkülözhetetlenek,
mindennapjainak részét
jelentik. Nemcsak ő, de az
egyre gyarapodó család is
szeretettel őrzi emlékét:
két művészkönyvet készí-
tettek róla, és egy az örök-
kévalóság felé mutató pi-
ramist, benne a családi re-
likviákkal. 

Ezek is megtekinthetők
Weintrager Adolf festőmű-
vész Művészetek Házában
június 29-ig látogatható ki-
állításán.  K. E.

Hullámtöréstől 
az újjászületésig

Duschek Ferenc
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Jó dolog a diákolimpia országos
döntők résztvevőinek, ha egy
olyan kisváros kapja meg a ren-
dezést, amelyet úgy általában el-
kerülnek az országos események,
ahol a rendezők éppen ezért meg
akarnak felelni az elvárásoknak,
igyekeznek a legjobb feltételeket
teremteni.

Ezt érezhette az országos női
labdarúgó diákolimpiára Szek-
szárdra érkező győri, szombathe-
lyi, váci, debreceni, veszprémi test-
nevelő-edző, és maguk a játékosok
is: ők itt nem sokadrangú szerep-
lők. A szállás, az étkezés, a díjak, a
felvezetés, a szervezettség, a pá-
lyák minősége olyan volt, hogy a
külső tényezőkön egyáltalán nem
múlhatott a torna sikere, egy-egy
csapat eredményessége, vagy ép-
pen eredménytelensége. A Tolna
Megyei Diáksport Tanács és me-
gyei labdarúgó szövetség tisztség-
viselői a helyszínen is learathatták
a megérdemelt, őszinte erkölcsi si-
kert, amikor a vendégek aligha ud-
variasságból már menet közben
elégedettségüknek adtak hangot a
rendezéssel kapcsolatosan.

A 17–18 éves korosztály újfent

igazolta: fokozatosan fejlődik a női
foci. Ma már olyanok is ott állnak a
pálya szélén, és végig nézik a
meccseket, akik korábban katego-
rikusan kinyilatkoztatták: ez hosz-
szú távon nem lesz sikertörténet.
Most, hogy láthattuk a már zömé-
ben edzésben lévőket, kispályán,
teremben vagy éppen a nagypályán
rendszeresen mérkőzőket, nem
sokban maradnak el ezek a mecs-
csek a férfiak, fiúk hasonló korosz-
tályú, történetesen diákolimpiás
meccseitől. Több mint nézhető a
dolog, mert ezen a szinten alig
akad olyan játékos, aki azért ját-
szik, hogy létszámban meglegye-
nek. Megtanultak a lányok fejelni,
ütközni, becsúszni is, s a helyezke-
dés is egyfajta tudatosságot tükröz. 

A mintegy 200 tagú mezőnyben
legalább tíz olyan kivételes, örökle-
tes adottságokkal bíró leányzót je-
gyezhetett fel az MLSZ megyei inst-
ruktora, az edzőbizottság tagja,
Teszler Vendel – csakúgy önszorga-
lomból, mert erre nem kérte föl
senki –, akik cselezőkészségükkel,
rúgótechnikájukkal élményszámba
menő megoldásokat mutattak fel.
Akikben már szakmai munka van,
akik a teremben vagy a zöld gyepen

megcsinálhatják a maguk kisebb-
nagyobb karrierjét valamelyik nyu-
gat-európai profi csapatnál. 

Az I. Béla Gimnázium várja
a focizni akaró lányokat

Talán ebbe a körbe beleférne a
budapesti Univerzumnál igazolt
játékos, Ganczer Hajlanka is, aki a
hét mérkőzésen lőtt 14 góljával, és
más megoldásaival az I. Béla Gim-
názium és Informatikai Szakkö-
zépiskola frontembere volt. Nagy-
ban segítette az együttest, hogy a
20 csapat alkotta rangos mezőny-
ben ismételjen a női focival való in-
tenzívebb foglalkozásra hajlandó-
ságot érző „Béla”. A Fonyódot, a
Hatvant és a Karcagot 10-3, 8-0-ra,
illetve 7-1-re lépték le a szekszárdi-
ak, a Miskolccal nagyot meccsel-
tek, de 2-1-re nyertek, és simán,
nagy fölénnyel végeztek a csoport-
juk élén.

A középdöntőben már megérez-
ték a roppant balszerencsés módon
sérülést szenvedett másik ászuk, a
Tolna-Mözs színeiben már a futsal
NB I-ben edződő Varga Adél hiá-
nyát, aki nézővé vált a fontosabb
ütközetekre. Valószínűleg a Veszp-

rém ellen(0-6) ő sem tehetett volna
semmit, ám a Budapest elleni 2-3
vele alakulhatott volna másként is.
Ebben az esetben Ruip László test-
nevelő által irányított együttes a vá-
rakozást felülmúlva az ötödik he-
lyért meccselhetett volna... De a
várt hetedik így is meglett, mert a
Fonyódnak már kissé bágyadt álla-
potukban is – hét meccs, meg a me-
leg megviselte a játékosokat kondi-
cionálisan másfél nap leforgása
alatt – berámoltak egy négyest, mi-
közben csak kettőt kaptak.

Az I. Béla Gimnázium teret kíván
adni a női focinak a jövőben is. Ez
nem merül ki abban, hogy jó kap-
csolatokat ápol a tolnai és a szek-
szárdi egyesülettel. Ruip László
számomra meglepő módon azt
mondja: nagyobb igény mutatko-
zik az iskolán belül a focira a lá-
nyoknál, mint a fiúk esetében. Így
várják a városból, de a környékről
is azokat a lányokat, akik az iskolai
kereteken belül szívesen űznék ezt
a sportágat, akik abban az osztály-
ban kapnának majd helyet, akik a
nagyobb óraszámú sportfoglalko-
zás miatt is jelentkeznének ide –
avatott be a tervekbe a testnevelő,
aki a női futball meghonosítását
szívügyének tekinti. Ahhoz, hogy a
jelenlegi országos szinten négy-
ötszáz igazolt játékos száma a dup-
lájára emelkedjen, az iskolák is se-
gíthetnek – konkurenciát teremtve
a kézilabdának és a kosárlabdának
a női sportban. B. Gy.

S P O R T
Több mint csak nézhető a női foci

A diákolimpián a megyék legjobbjai meccseltek
Húszból hetedik lett az I. Béla Gimnázium csapata

ASZTALITENISZ. Szekszárdi
sikerek születtek a nagymányoki
megyei szenior asztalitenisz baj-
nokságon: a hölgyek negyven-öt-
ven közötti korosztályban Osz-
termájer Gáborné, az ötven feletti-
eknél pedig Hodász Gyuláné vég-
zett az első helyen.

KÉZILABDA. Bravúros győzel-
met aratott az UKSE Szekszárd
női kézilabda csapata a NB I/B
Nyugati csoportjában: a már baj-
nokként Szekszárdra látogató
PTE-PEAC gárdáját végig kiegyen-
súlyozott, hullámvölgyek nélküli
teljesítménnyel 30-27-re verte. A
12 gólig jutó Fauszt Éva teljesít-
ménye mellett a korosztályos vá-
logatott Kurucz Annamária kapus
teljesítménye emelkedett az átlag
fölé. Az UKSE egy fordulóval a
bajnokság zárása előtt 23 ponttal
a hetedik helyen áll.

LABDARÚGÁS. Az NB III Drá-
va-csoportjában szerdán lejátszott
hétközi fordulóban a Szekszárdi
UFC Czalka, Hencz és Deli gól-
jaival 3-1-re legyőzte a PVSK
együttesét.

STREETBALL. JÚNIUS 14-ÉN ti-
zenhatodik alkalommal érkezik
Szekszárdra az Adidas Streetball
Challenge. A szervezők mintegy
140 csapatra számítanak. A hely-
szín a Garay Gimnázium és megyei
múzeum közötti négysávos útsza-
kasz lesz. Itt nem csak a palánkok
állnak majd egy nappal korábban,
de dobóversenyek is várják a türel-
metleneket. Előzetes nevezésre jú-
nius 6-ig, a Horváth Sport üzletei-
ben (Széchenyi utca, Korzó Áru-
ház, Tesco), illetve a  szekszard@
streetballnet.hu e-mail címen  van
lehetőség. A csapatonkénti 10 ezer
forintos nevezési díj mellé egyedi
adidas mez jár. További infó: Ko-
vács Gyula (06-30/204-5511).

TÖMEGSPORT. Sorozatban
ötödször nyerte el a legsportosabb
város díját Szekszárd a Kihívás
Napján. A tolnai megyeszékhely a
VI. kategóriában (25 és 69 ezer la-
kos között) lett első, mégpedig 11
másik riválist megelőzve. A szek-
szárdiak az elismerő díj mellé még
150 ezer forint értékű sportszer-
utalványt is nyertek, amit a legspor-
tosabb települések között sorsoltak
ki a szervezők.

Visszapillantó tükör Hat szekszárdi megyebajnok

Május 16-án megyei atlétikabaj-
nokságot rendeztek a dombovári
vasutas sporttelepen a sajátos ne-
velési igényű tanulók számára. A
szekszárdi Szivárvány Általános Is-
kola 10 fős csapata 13 arany-, 5
ezüst- és 2 bronzérmet szerzett.
Hat bajnokuk képviselheti me-
gyénket a június 6–8-án Zánkán
sorra kerülő országos döntőn.

Schönhardt Jánosné tanítványai
közül három első helyezésével ki-

emelkedő teljesítményt nyújtott
Takács Zoltán (800 m futás, kis-
labdahajítás, magasugrás) és Lázár
Aranka (800 futás, távolugrás, ma-
gasugrás).

Két versenyszámban indulhat a
döntőben Csepella Zoltán (300 m
futás, távolugrás), Száraz István
(súlylökés, kislabda-hajítás) és Fe-
jes Károly (távolugrás, magasug-
rás), míg Varga Tímea súlylö-
késben állhat rajthoz. K. E.
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A rejtvény megfejtését 2008. június 10-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az május 18-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Magamról – „Légy élő kínja a levá-
gott karnak”.  A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Máté József, Wesselényi u. 3.  és Bangó
Sándorné, Mészáros L. u. 5. II/6. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Csupán csak 1%-nyi
jóindulatot kérek

Lehetetlen dolgok elvárásától már elég régen
leszoktam, az első – majdnem végzete következ-
ményekkel járó – szerelmi csalódásom végül is
végleg felébresztett regényes, romantikus álmo-
dozásaimból. Azóta tudom, az 1%-nyi jóindulat-
tal is megvalósítható dolgoknak, történéseknek
van csak, tapasztalataim alapján, reális esélyük a
beteljesedésre. Éjt nappallá téve sorolhatnám
azokat az Istennek tetsző dolgokat, amelyek tö-
mören megfogalmazva megtalálhatók (kivétel
nélkül) a TÍZPARANCSOLATBAN.

Egyszerűbben szólva: „élni és élni hagyni má-
sokat is.” Ezt egy kormányhatározat/rendelet
szerint adónk 2×1%-ának felajánlásával is nagy-
ban elősegíthetjük.

Minden törvényesen adózó állampolgár tudja,
hogy egyáltalán nem a világ legegyszerűbb dolga
egy jelenleg hatályos magyar adóbevallást hibát-
lanul kitölteni, pláne, ha közben (háttérzajként) a
tévé is üzembe van helyezve. A tisztelt lelkiisme-
retesen adózó adóalany időnként (pihentetéskép-
pen) felveti a tekintetét – már csak azért is, hogy
magánál van-e még –, és könnyen előfordulhat
az, hogy a képernyőn egy nagyon hátrányos hely-
zetű település szívbemarkolóan emberhez mél-
tatlan, áldatlan állapotát látja, amin ő (ha nem is
sokat) adója 1%-ának felajánlásával segíthet.
Csak pár pillanat az egész, és még ugyanazon
lendülettel adója másik 1%-át is gyorsan felajánl-
ja az egyháznak, amelyikhez tartozik, vagy ame-
lyikkel szimpatizál. Ezt követően jóleső érzéssel,
teljesen kiegyensúlyozott és megnyugodott lélek-
kel kezd újra hozzá a rubrikák kitöltéséhez egé-
szen addig, amíg egymás után meg nem jelennek
a képernyőn a mozgássérültek, az enyhén, köze-
pesen, nagyon súlyosan szellemi fogyatékos sé-
rült emberek, és szomorú szemecskéikkel, a tel-
jesen kopasz fejecskéjükkel, kedves, szép arcocs-
kájukkal szívfájdítóan a még élni akaró rákos
kisgyerekek....

Én csupán csak 1%-nyi jóindulatot kérek a kor-
mányrendelet megalkotóitól, és azoktól, akik utó-
lag ezen a rendeleten módosítani tudnak, hogy
közösen, pártfüggetlenül gondolkodjanak el egy
emberhez méltóbb megoldáson, hogy legalább
ezeknek az aranyos kisgyerekeknek ne legyen fel-
tétlenül szükséges megalázó módon könyörögni-
ük, koldulniuk azért, hogy valami halvány esé-
lyük legyen (Isten segítségével) az életben mara-
dásukra.

Tisztelt Honanyák és Honatyák! Ha valami elő-
re nem látható okból ehhez a dologhoz kevésnek
bizonyulna az 1%-nyi jóindulat, akkor legyenek
szívesek még időben ennek a többszörösét meg-
szavazni. Felelősségteljes, bölcs döntésüket előre
is köszönöm. Valentin György

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Tolna megyei 
gyermekrajz-kiállítás
a márványteremben

Idén 38. alkalommal megrendezett
tárlat 690 alkotást mutat be, 26 me-
gyei iskolából érkezett pályaműből.

Dunatáj Fotókör (Kalocsa)
kiállítása az üvegteremben 
Mindkét kiállítás június 15-ig ingyene-
sen látogatható.
Június 2-án, hétfőn és 
június 3-án, kedden 14 órakor 
a színházteremben

Ivo Fischer–Wolf Péter:
HÁROM MALAC 
FARKAST GYŐZ
zenés mesejáték 
a szekszárdi Tücsök Zenés
Színpad gyermekcsoportjának
előadásában • Jegyár: 400 Ft

Június 3-án, kedden 14 órakor 
Tóth Ferencné, a szekszárdi
gyógynövény szaküzlet vezetője
tart előadást Gyógyító ásványok
az egészség védelmében címmel.
Szervező: a Mentálhigiénés
Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

Június 9-én, hétfőn 18 órakor
LÉLEKÉPÍTŐ

CSEH TAMÁS Kossuth-díjas
zenész vallomása életről-
halálról, szerelemről-barát-
ságról, muzsikáról
A belépés díjtalan.

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

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 29.–június 4.17.30 és 20 órakor 

A VASEMBER (12)
Június 5–11. 17.30 és 20 órakor, 

szombat–vasárnap 15.30 órakor is  
INDIANA JONES ÉS 
A KRISTÁLYKOPONYA
KIRÁLYSÁGA (12)

KISTEREM
Május 29.–június 4. 

17 órakor 9 ÉS 1/2 RANDI (12)
19 órakor ELAN VÖLGYÉBEN (12)

Június 5–11. 
17 órakor A RÓKA ÉS A GYEREK
19 órakor MÁSIK BOLYGÓ (12)

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
3. Amarcord R.: Federico Fellini
5. Emlékszel Dolly Bellre?  

R.: Emir Kusturica
10. Haragban a világgal 

R.:  Nicholas Ray
12. Az élet egy csoda 

R.: Emir Kusturica
17. Az óriás R.: George Stevens
JAZZKLUB 
4. Jaco Pastorius
11. Wynton Marsalis
18. Miles Davis
25. Duke Ellington
KOMOLYZENEI KLUB 
5. Schubert 19. Dvořak
12. Mozart 26. Kodály
KONCERTEK 21 órakor
6. Chaos of Disorder, Rollins

Wallowin, Doghitters
21. PROSECTURA
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

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

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

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

minden jókedvű „belevaló” szekszárdit. 

Adatik tudtára Szekszárd városa
és a környező települések népeinek,

hogy az 2008-dik évi

SZEKSZÁRDI SZENTSZEKSZÁRDI SZENT
LÁSZLLÁSZLÓ NÓ NAPI VIGAPI VIGADADALALOMOM

alkalmábul az vidék hajadonjai 
és asszonyai közül

megválasztatik László király urunk
hitvesének, Adelheid királyné

úrasszonynak
ELSŐ UDVARHÖLGYE

Mindazon női személyek, akik a cím
elnyeréséért versengeni kívánnak,

május 30-ig jelentkezhetnek 
a Babits Mihály művelődési házban.

Szekszárdi Szent László Napok
JÚNIUS 27–29.

Újkori Nagy Süan Harcmuvészeti és
Kulturális Fesztivál

www.nagysuan.hu
Helyszín: Szekszárd – Sötétvölgy (6-os út 148 km)

SZOMBAT – JÚNIUS 7.
Tai chi chuan wu stílus • Choy Gar Kung fu Dr. Armen
Tatevoszjan, Középút Harcművészeti Iskola • Judo Szepesi
József vezetőedző, Gemenc Judo Klub • Lo Man Kam
Wing Chun Kung Fu Sifu Tóth Zoltán,Fehér Tibor • Hun
Szövetség ijász csapat Vojnics Pál • Lovas íjásztoborzó, Né-
meth testvérek • Shinkendo Lajos Roland magyarországi
főinstruktor • Aikibujtsu Lukács Péter magyarországi fő-
instruktor – Meredek SE • Bojutsu Lukács Péter magyaror-
szági főinstruktor – Meredek SE • Baranta Vukics Ferenc
bemutató és előadás • Jiu Jitsu Vincze Zoltán vezető edző
• Katory Shinto Ryu Molnár Gábor • Gracie Barra Brazil
Jiu Jitsu Mestre Max + 45 perc edzés az érdeklődőknek •
LEGIAO Capoeira Graduada Lu, Professor Pipoka • Tóth
József előadása: A mitológiák temészettudományi alap-
jai. Könyvdedikálás • Földi Pál ezredes, katonai szakíró be-
szél munkásságáról és könyveiről. Könyvdedikálás • SAS-
KÖRÖM Történelmi Sport- és Hagyományőrző egyesület
bemutatkozása. Csatacsillag dobás, íjászat stb. • CSÁK
OROSZLÁNJA Történelmi hagyományőrző és Bajvívó kör
bemutatója • TÁNCHÁZ

VASÁRNAP – JÚNIUS 8.
MMA Simon–Cziky • SAFED KAMAL Böszén László •
Többszörös kung fu magyar bajnokok • JUDO Kaposvári
NASE integrált szakosztály Dobrotka Béla Szakosztályvezető
• SAVATE francia box Lovászi Viktor • LA CANNE Tarkai
Flórián • SHOTOKAN KARATE Záborszki Zoltán 6
dan,Tradicionális Sotokan do szövetség alelnöke, Paksi
Sport Egyesület • AIKIDO Szőts Gábor AIKI HIKARI RYU
Iskola • Shaolin Kung Fu • KOMBATAN ESKRIMA-
SCHERMA Toldi Tamás • KICK BOX Heckenberger Iván •
Vida Péter borász előadása • Aradi Éva professzor ass-
zony: A HUNOK INDIÁBAN (Az előadó évekig Indiában élt.)
• Szőts Gábor előadása: AIKI a Szkíták fénye

HUN Szövetség íjászcsapat
• Vojnics Pál: LOVAS ÍJÁSZ BEMUTATÓ 
• MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜ VÉDŐI 

Pámer László

Kozsdi Tamás – tiszteletbeli házigazda, író, a Magyar
Világkép Kutató (MVK) magazin főszerkesztője, Arvisura
kutató

Csámpár János - harcművészeti szakkommentátor

KÉZMŰVES HAGYOMÁNYOK ŐRZŐI, 
MESTERSÉGEK BEMUTATÁSA
Hímző: Apátiné Csapó Anna; Csuhéfonó: Beke Lívia; Fa-
faragó: Beréti István; Szövő: Beréti Istvánné Teri; Hang-
szerkészítő: Boczán Béla; Porcelánfestő: Csík Jenő; Ke-
ramikus: Csúcs Endre; Rongyműves: Dezső Ildikó; Szövő,
csuhé-, szalma-, gyékény tárgykészítő: Godóné V. Pi-
roska; Csipkeverő: Hammerné Görög Éva; Fa-játékkészí-
tő: Horváth László; Csuhé-, textil-játékkészítő: Horváth
Antónia; Méhész: Koller Zoltán; Fafaragó: Lebedy János
idős; Cserépkályhás, fazekas: Lipics László; Zászlóké-
szítő: Mák István; Tűzzománc-készítő, kosárkötés, csu-
hé-, szalmafonás-, fazekas: Sárszentlőrinci Kézműves
Közösség; Díszmű-kovács: Pintér Rudolf; Ötvös, bőrmű-
ves: Révész Pál; Kosárfonó: Rottler Ádám; Facsipész:
Viha Lajos; Hun-magyar viselet, eszközök: Vojnits Pál;
Magyarságtudat erősítő könyvek, kiadványok, hang-
zóanyagok: Kéthollós Könyvesház; Magyarsághoz kötő-
dő ruházat, eszközök, kiadványok: Macskássy Enikő;
Honfoglalás kori íjak, eszközök: Kerecseny Íjászbolt;
Atilla Király Gimnázium Aba tanári-oktatói csapatának
bemutatkozása; Tóth Tamás - reiki mester, természet-
gyógyász

Meghívott élsportolónk: Jámbor Attila világbajnok 
maratonista kajakozó 

• Gyakorlási és ismerkedési lehetőség az első és második
nap fellépőivel. A különböző harcművészeti stílusok meg-
ismerésére. Íjászbemutató és lehetőség az íjászat kipró-
bálására; Rovásírás-oktatás; Gyermekfoglalkoztató mese-
sátor és még sok más...

NEXT KLUB
PÓKERVERSENY! 

Szeretsz pókerezni, de mindig
ugyanazok az arcok vannak?

Gyere el június 3-án a Menta
bárba és játssz velünk!
NEXT KLUB, MENTA BÁR

Szekszárd Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Időpont: 2008. június 3., 18 óra

Jelentkezni: a 30/347-3265-ös
számon lehet!

Várunk szeretettel mindenkit!

A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK TOLNA
MEGYEI EGYESÜLETE

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi két kategóriában:

1. segédeszköz-vásárláshoz támoga-
tás nyújtása,

2. tanulmányi támogatás közép- és
felsőoktatásban tanuló látássérül-
tek számára. 

Részletes pályázati kiírás után érdeklődjenek
irodánkban, adatlapot helyben biztosítunk. 
Sorstársaink minden héten szerdán (9–13 óra
között) jó minőségű ruhanemű közül válogat-
hatnak irodaházunkban.
„Telefonnal a rászorultakért” Alapítványhoz pá-
lyázat elkészítésében segítünk látássérült sors-
társainknak.
Címünk: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Telefon: 74/512-355 vagy 
T./fax: 74/512-356

Ügyfélfogadás: 
kedd, szerda, csütörtök 9–15 óráig.

Kovács Lászlóné elnök

INTENZÍV NYÁRI
NYELVTANULÁS
MINICSOPORTOKBAN

ANGOL • SPANYOL
FRANCIA

OLASZ • NÉMET
SZEKSZÁRD,

BUDAY NYELVISKOLA
Tel.:  06-20/349-75-05

APRÓHIRDETÉS
DUNASZEKCSŐN, közvetlen a Duna-
parton, idilli környezetben, felújított, köz-
műves faszerkezetű, berendezett nyara-
ló eladó. Ára: 4 MFt (2 háló, nappali, fő-
zőfülke, zuhanyzó, terasz, 40 m2). Ér-
deklődni: 30/411-7279
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A Szkítia könyvesboltot működte-
tő Parrag házaspár előadássoro-
zatának májusi vendége a világ-
szerte elismert kutató-antropoló-
gus, Dr. Kiszely István és felesége,
Hankó Ildikó volt. A Plébánia Kö-
zösségi Házában a kutatók a ma-
gyar királysírok hányatott sorsá-
ról, a hazai feltárásokkal kapcso-
latos akadályoztatásokról beszél-
tek.

Az antropológus úgy látja: az
1867-es kiegyezés óta alig akadt
magyar oktatási miniszter, aki a
magyar történelemoktatás helyes
irányba terelésében érdekelt lett
volna. Ugyanez a helyzet a magyar
királyok temetkezési helyeinek fel-
tárási lehetőségeiben. Az Árpád-
ház története Európában egyedül-
álló sikertörténet, hiszen volt idő,
mikor a Német-Római Császárság
és Bizánc mellett Európa legerő-
sebb hatalmai között a Magyar Ki-
rályságot tartották számon. Szá-
mos európai királyi ház örült, ha
egy magyar királylány, vagy főher-
ceg családjukba bekerülhetett, s
nincs még egy dinasztia, aki annyi
szentet adott volna a világnak,
mint az Árpád-ház.

Szégyen, hogy nem tudunk mél-
tóképpen emlékezni királyainkra,
mivel sírjuk feltárása eddig folya-
matos akadályokba ütközött – foly-
tatta már Hankó Ildikó régész. Szé-
kesfehérvárott, a romkert helyén
Szent István bazilikája állt, mely-
nek jelenleg csak alapfalai látható-
ak. Árpád és Géza fejedelem e he-
lyen már korábban, Szent Péter
tiszteletére kápolnát épített. István
pedig a Nagyboldogasszonynak fel-
ajánlott templom létrehozásával kí-
vánta folytatni örökségüket. Mivel
Fehérvár közelebb feküdt a nagy
kereskedelmi útvonalakhoz, ezért
István úgy döntött, Esztergomból
ide telepíti királyi székhelyét. E
mocsaras terület első templomát
1006-ban építette, s prépostságát
kiváltságokkal látta el. Itt őrizték a
királyi kincseket, a levéltárat, s a
korabeli utazók a 3 hajós, 4 tornyos
bazilika csodájára jártak. István a
várost királyi temetkezőhelynek
tette meg, így 1031-ben fiát,  Imre
herceget is ide helyezték. 15 kirá-
lyunkat temették a romkert terüle-
tére, többek közt Szent Istvánt
1038-ban, majd Kálmánt, II. és III.
Bélát, II., III. Lászlót, Róbert Ká-
rolyt, Nagy Lajost, de itt található
Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos és Sza-
polyai János sírja is. A korabeli
templom 3000 embert fogadott, s
tragédiája, hogy a 18. században a
még álló falak köveit a Habsburg-
éra elhordatta a püspöki palota
építkezéséhez (1800). A templom
részét képező Mátyás kápolnája

annak halálakor (1490) még nem
volt kész, így annak testét díszes
kőkoporsóba fektetve a székesegy-
ház közepére  temették.  1839-ben,
egy vízlevezető árok építésénél 3
királyi sírt (Kálmán, II. Béla, II. Gé-
za) találtak munkások, akik a dup-
la vörösmárvány szarkofágokat
szétverték és elvittek mindent.
1848-ban ismét dolgoztak a terüle-
ten, akkor Érdi János régész III. Bé-
la és felesége, Antiochiai Anna
szarkofágjára bukkant. Csontjaikat
először a Nemzeti Múzeumba vi-
tették, ahol 1878-ig! méltatlan kö-
rülmények között tartották, míg
gróf Pálffy Móric elintézte, hogy a
budai Mátyás-templomban  helyez-
zék el a királyi párt. 1862-ben
Henszlmann Imre vezetett ásatáso-
kat, amikor is 33 sírt talált, amiből
3 volt még érintetlen. Ő átadta
megőrzésre a megtalált 5 ládányi
emberi csontot Farkas Imre fehér-
vári püspöknek, aki bele akart
avatkozni a vizsgálatokba. Henszl-
mann ezt követően dühében –
1882-ben – a visszakapott 28 sze-
mély csontjait elrejtette a romkert
területén egy kriptában. Előtte,
1874-ben feltárta Mátyás kápolná-
ját, s talált még néhány azonosítat-
lan koronás főt. Közben, 1882-re
már a bazilika 3/4 része előbuk-
kant. 1930-ban Bartucz Lajost kér-
ték fel – a közelgő 1938-as eucha-
risztiai konferencia miatt – a kirá-
lyok azonosítására. A vizsgálat
nem hozott eredményt, s a konfe-
rencia előtt – egy kőlappal lezárva,
már egybeömlesztve és beszentel-
ve, – újra visszatemették a csonto-
kat. E csontok közül azokról, me-
lyek koponyáján zöld platina le-
nyomat található, tudni lehet, hogy
királyiak. Bartucz aztán 1966-ban
meghalt, s jegyzeteit Kiszelyéknek
adta át. Ők egészen 1982-ig nem
nyúlhattak a kriptához, amikor is
Pozsgay Imre kulturális miniszter
felkérte őket a kutatások folytatá-
sára. Akadályoztatások, a vizsgála-
tok ellehetetlenítése hozzá nem ér-
tő emberek által eredményezte,
hogy Kiszelyék abbahagyták a fel-
tárást. Ha akkor nem gátolják őket
munkájukban, 3-4 királyt már ki le-
hetne állítani a nagyközönség elé.
A helyzet azóta is áll, a jegyzetek a
Kiszely házaspárnál, a csontok pe-
dig – igaz, a millennium óta egy
szebb szarkofágfedőlap alatt, de
ugyanúgy ömlesztve váratnak jobb
sorsukra a romkert mélyében. Az
érdeklődők remélik, hogy az idén
szeptember 5–6–7-én megrende-
zésre kerülő – szekszárdi szabad-
egyetem előadásainak révén újra
előmozdíthatják a királysírok há-
nyatott ügyének rendezését. 

Gyimóthy Levente

Húsz kórus több mint ötszáz tag-
ja állt fel május 18-án, vasárnap
este Budapesten a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyterem pódi-
umára.  Köztük a szekszárdi né-
zők szemének ismerős arcok, a
Gagliarda Kamarakórus tagjai. A
közel százfős Dohnányi Ernő
Szimfonikus Zenekarral persze
nem pusztán és csak impozáns
látványt nyújtottak, de mindent
kifejező jelképévé is váltak az
„Énekel az ország” kórusmozga-
lomnak. 

A nagy múltú mozgalom szerve-
zői harmadszor választották
„csúcskoncertjük” színhelyéül a
nagyszerű akusztikájú hangver-
senytermet. Így aztán már maga a
felállás is kivételes zenei élményt
ígért. Ráadásul a bemutatásra kivá-
lasztott mű – Dvořak: Stabat Mate-
re – az ilyen jeles zenei alkalmakra
igen megfelelő darabja a zeneiro-
dalomnak. Már a londoni ősbemu-

tatón is a város egyesített – hasonló
létszámú – kórusa énekelt, így az-
tán nem csoda, ha a szerző camb-
ridge-i doktorrá avatásának szerve-
zői díszhangversenyükkel ugyan-
ezt az élményt akarták kínálni az
ünnepség résztvevőinek.

A várakozás feszültsége szinte
kézzelfogható volt a teremben. A
13. századi katolikus himnusz, az
éles nyelvű szatírái miatt még VIII.
Bonifác börtönét is elszenvedő
szerzetesköltő, Jacopone da Todi
szerzeménye, a középkori iroda-
lom máig a legismertebb és legked-
veltebb darabja. A Stabat Materrel
indult el az európai laikus nyelve-
ken felvirágzó Mária-himnusz azaz
planctusirodalom. Krisztus hátbor-
zongató szenvedéstörténeténél
mennyivel megragadhatóbb él-

ményt kínált a gyermekének el-
vesztését gyászoló anya fájdalmá-
nak átélése. Talán ezért ihlette és
kísértette meg a téma zeneiroda-
lom oly sok zeneköltőjét. De
Dvořak műve ezek között is kivéte-
lesnek mondható. Talán a megírása
közben elvesztett három gyermek
fájdalmas emléke, vagy épp az álta-
la oly mélyen tisztelt cseh népzene
siratóénekeinek zenei világa teszi
azzá? Ki tudja?

Az egyesített kórus hallhatóan
nagy átéléssel bontotta ki a kilenc
tételen keresztül lassú tempóban
áradó gyászzene megrendítő szép-
ségét. A négy szólista (Cserna Ildi-
kó – szoprán, Wiedemann Berna-
dett – alt, Wendler Attila – tenor és
Gábor Géza – basszus) igen hatáso-
san tette személyessé a kórusban
mindvégig megtestesülő kollektív
gyászélményt. Ha valaki, hát
Dvořak megtapasztalhatta, hogy a
Megváltó szenvedésének stációit

szinte tükrözik a gyász megélésé-
nek stációi, csak ez utóbbi sor vé-
gén a megváltás helyén a megnyug-
vás jelenik meg üdvözítő lezárás-
ként. A karmester, Hollerung Gá-
bor meggyőző invencióval építette
fel emberi hangokból a szimfoni-
kus zenekarra alapozott hangzás-
katedrálist, hogy aztán a tizedik, a
záró tételben ne hagyjon kétséget;
egy beteljesült misztérium részesei
voltunk.  

Megrendült, de megtisztultan
ünnepi hangulatban léptünk ki a
hangversenyterem ajtaján. Nagy-
szerű érzés volt egy „éneklő or-
szág” állampolgárának, a Gagliarda
Kamarakórus lelkes és avatott köz-
reműködését látva pedig azon be-
lül is – megint és újra – szekszárdi-
nak lenni.  (Kipi)

A magyar királysírok
kálváriája

A Gagliarda együtt
énekelt az országgal
Tudósítás a budapesti Művészetek Palotájából

Hollerung Gábor karmester a szekszárdi énekesekkel
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Egy tolvaj – két eset
A történet hallatán először nagyot hahotáztam, majd a fejemre tettem

egy kalapot, hogy jelképesen megemeljem az éber rendőrök előtt. Szóval
Szabácsy Szabolcs őrnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közrendvé-
delmi osztályvezetője avatott be a sztoriba. Egy közeli faluban a rendőrök
rajtakaptak egy középkorú férfit, aki éppen egy német polgár tulajdo-
nában lévő, tehát csak olykor lakott ház kerítésén ugrik ki. Azért vált ily
fürgévé, mert meghallotta a közelgő gépkocsi zaját.

A rendőrök azon nyomban elfogták a visszaeső jóembert, s visszakísér-
ték a házba, ahol előzőleg már összepakolta a cuccot – kisgépeket, élel-
miszert – amit vinni akart. Behozták a szekszárdi kapitányságra, s kihall-
gatták. Nyilván nem volt értelme tagadni tettét. Már jócskán az estében
jártak, amikor emberünk távozhatott.

Kis idő múltán ugyanazok a rendőrjárőrök – le a kalappal előttük - ész-
revették, hogy a pasas az 56-os úton teker egy kerékpáron. Jogos volt a kér-
dés, hogy honnan a bicikli, amikor a faluból rendőrautóval szállították
Szekszárdra, s a kapitányságról gyalogosan távozott. Újabb kihallgatás kö-
vetkezett, ami során kiderült, hogy mivel nem volt kedve cipőjét koptatni,
buszjegyre pedig nem futotta, egy italozó hely elől elkötötte a bringát. 

A kerékpár tulajdonosa éppen csak elfogyasztotta az aznapra szánt
fröccseit, s indult volna haza. De nem lelte a járművét. Ekkor érkeztek a
rend őrei, persze, vitték a biciklit is. A sértett igen hálás volt, s megemel-
te – na nem a kalapját – sapkáját a rendőrök előtt. Ám hogy a tolvaj csí-
kos sapkát emelget-e a bírósági tárgyalás után, azt még nem tudni…

– hm –
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