
Hét éve rendezik meg a Szekszár-
di Szent László Napokat, meg-
idézve ezzel a város apátságát
alapító király fiának korát. Az
ünnep eseményeinek sorát ko-
rábban a városi önkormányzat
munkatársai koordinálták, most
először szervezi a Babits Mihály
művelődési ház.

A három-, illetve a csatlakozó
rendezvényekkel immár négyna-
posra bővült esemény létrejötte
azonban nem lenne elképzelhető
azon példaértékű összefogás nél-
kül, amelyben részt vesznek a vá-
ros más intézményei, civil szerve-
zetei, és a városlakók is. A közép-
kort idéző forgatag hagyományos-
sá vált rendezvényei mellett né-
hány újdonságot is nyújt majd az
idei vigasság.

A június 27-től 29-ig tartó ünnep-
ség fénypontja a korábbi felvonu-
lást felváltó „Ünnepi Országlás és
Hódolatfogadás” lesz vasárnap 16
és 17.30 óra között. Kis Pál István
költőt, írót kérték fel egy történel-
mi játék megírására. Ennek előadá-
sa során a királyt köszöntik majd
városunk vezetői, képviselői is, va-
lamint több, a középkori hagyomá-
nyokat őrző egyesület, és a királyi
udvar vendége lehet sok-sok érdek-
lődő. Az előző évben háromszázan

öltöttek korhű ruhát a király ün-
neplésére, a szervezők remélik,
idén még többen vesznek részt eb-
ben a játékban. Aki szeretne, ké-
szíttethet saját ruhát, de június 23-
án a polgármesteri hivatalban bárki
válogathat a Pécsi Nemzeti Színház
és a Bátaszéki Gimnázium jóvoltá-
ból már rendelkezésre álló több
száz férfi-, női és gyermekruhából.

A tavalyi ünnephez hasonlóan a
város kézművesei és mesterei kö-
zül egy elnyeri a leghitelesebb kö-
zépkori kalmár címet. Az ünnepet

kísérő vásár nem egyszerű kirako-
dó vásár lesz, elleshetünk majd
mesterfogásokat, láthatjuk a régi
hagyományokat. Nagy érdeklő-
désre tarthat számot a király első
udvarhölgyének megválasztása,
amelyre idén először kerül sor.
Ezen a „középkori szépségverse-
nyen” a király és kísérete előtt vo-
nulnak fel az udvarhölgyek, s a
győztes egy szép ajándékkal gaz-
dagodik.

XVIII. évfolyam 24. szám 2008. június 22.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Legyen vendég
László király udvarában!

A J Á N L Ó
e heti számunkból

Másfél milliárdos
keretszerzõdés

– Júliusban indul az
Ipari Park-fejlesztés

4. oldal

Tizenöt esztendõ egy
középiskola élén

– Elismerték a nyugdíjba
vonuló igazgatókat

5. oldal

Újságírás: torzítás-
mentes síktükör

– Szepesi László kapta
idén a Csányi-díjat

6. oldal

UKSE: jövõre a
dobogó a cél

– Az elnök szerint az intrika
irigységbõl is táplálkozik

12. oldal

Tehetség és szorgalom,
avagy a zene érték

– Pedagógusok „vallanak”
a Zene Világnapján

15. oldal

Június utolsó hétvégéjén középkori díszletekbe öltözik a belváros

Folytatás a 9. oldalon.

SZEKSZÁRDISZEKSZÁRDI
SZENT LÁSZLSZENT LÁSZLÓÓ

NNAPOKAPOK
RENDEZVÉNYSOROZAT
2008.JÚNIUS 27–29.

Részletes program a 8–9. oldalon



A Szekszárdi Víz- és Csatorna-
mű Kft. – lakossági bejelenté-
sek nyomán – értesíti a szek-

szárdiakat, hogy munkatársai nem végeznek vízminőség-
vizsgálatot az egyes háztartásokban. A Vízmű felhívja a
polgárok figyelmét, hogy óvakodjanak azoktól, akik tele-
fonon hasonló szolgáltatás elvégzését ígérik, illetve ilyen
céllal a lakásba, házba bejutás lehetőségét kérik.

FELHÍVÁS
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

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

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ismerje meg Szekszárdot!
A Szekszárdi Turisztikai Kft. garantált programként minden szom-
baton kétórás városnéző sétát szervez, ahol a résztvevők idegen-
vezetők segítségével ismerhetik meg Szekszárd értékeit.

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

Részvételi díj: 250 Ft/fő. (Borkóstoló a Borkútnál 250 Ft/dl)

Találkozás minden szombaton 14 órakor a Szekszárdi Turisztikai Kft.,
Szekszárd, Béla király tér 7. (buszmegállóval szemben)

A városnézés minimum 6 fő együttes részvétele esetén indul.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

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

FELHÍVÁS
parlagfű elleni védekezésre

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a parlagfű elleni védekezés első-
sorban a földtulajdonosok, használók, termelők kötelezettsége. Ők
kötelesek a növényvédelemről szóló jelenleg hatályos 2000. évi XXXV.
törvény 5.§ (3) bekezdése értelmében június 30. napjáig az ingatlanu-
kon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a növényvédelmi hatóság köz-
érdekű védekezést rendel el!
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a föld használója, tulaj-
donosa köteles megtéríteni. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal,
amely húszezer és ötmillió forint közötti összegben az eljárási költségen
felül kerül kiszabásra. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott össze-
get késedelmi kamat terheli és adók módjára kell behajtani, amelyről az
állami adóhatóság gondoskodik. 
A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok ha-
táskörébe utalta, akik ezen feladatukat a növényvédelmi hatóságokkal, az
önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel, illetve a lakossággal
együttműködve végzik.
A közérdekű védekezést elrendelő határozatok a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettség a parlagfü-
vön kívül más allergén gyomnövényre, egyéb károsítóra is kiterjed, ha
azok a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, nö-
vényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon ve-
szélyeztetik, valamint figyelembe kell venni az integrált növényvédelem
alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket, mindany-
nyiunk érdekében önként teljesítsék. Polgármesteri Hivatal

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TOLNA MEGYEI SZERVEZETE

2008. június hó 27-én, pénteken 14–18 óráig
a TESCO ÁRUHÁZ PARKOLÓJÁBAN

VÉRADÁSRA VÁR
minden 18 és 60 év közötti magát egészségesnek érzõ és
segítõ szándékú leendõ véradót, aki beteg embertársaink
megsegítését tartja szem elõtt.

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTENI LEHESSEN.
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete

A Szekszárdi Turisztikai Kft. irodájában
(Béla király tér 7.) már megvásárolható

DR. TÖTTŐS GÁBOR:
Szekszárd – Mesélő útikönyv

című új könyve,
amely 192 oldalon, rengeteg fekete-fehér

és színes fotóval meséli el a város történelmét,
s mutatja be nevezetességeit.

A kiadvány kitűnő olvasmány lehet az ide érkező
turistáknak, de nem hiányozhat egyetlen,

magát szekszárdinak valló család polcáról sem!
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Szekszárd közgyűlésének júniu-
si, rendes ülésén a képviselők
többek között jóváhagyták a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
idei üzleti tervét, vagyis a város
egy hatszázmillió forintos beru-
házással gyarapodik.

A remények szerint még az ősz-
szel elkészülő – az ipari parkba ter-
vezett –, hatezer adagos, de nyolc-
ezresre is bővíthető komplex kony-
ha (főzőkonyha, feldolgozó, pék-
ség) képes lesz a város összes (ok-
tatási) intézményének ellátásán
felül akár külső igényeket is kiszol-
gálni. A konyha épületének helyet
adó területet és a berendezéseket a
város apportálta a Diákétkeztetési
Kft.-be.

Úgy tűnik, hosszú évek után
megoldódik az egykori Garay iskola
épületének iskolacélú hasznosítá-
sának kérdése. Aláírásra vár ugyan-
is egy szerződés, amely szerint az
épület 300 millió forintért július el-
sejétől a Pécsi Megyés Püspökség
tulajdonába kerülne, amely előbb
általános iskolát, később akár kato-
likus gimnáziumot is működtetne a
belvárosi épületben. A szerződést a
június 26-i rendkívüli közgyűlésen
tárgyalja a képviselő-testület.

Mint ismert, a dr. Kilián Orsolya
elleni fegyelmi eljárás idejére a
közgyűlés felfüggesztette a jegy-
zőt. Ám hogy a hivatal mégse ma-
radjon vezető nélkül, így az önkor-
mányzat augusztus 31-ig helyette-
sítő jegyzőnek kérte fel, majd ne-

vezte ki dr. Kovács Pétert, Bonyhád
város címzetes jegyzőjét.

A képviselők elfogadták azon ja-
vaslatot is, miszerint Szekszárd, il-
letve a szekszárdi kistérség keret-
megállapodást köt a baranyai me-
gyeszékhellyel a „Pécs 2010 – Euró-
pa Kulturális Fővárosa” kulturális
és művészeti programban való
részvételre. A szerződéseket konk-
rét programokra kötik majd a felek.

A közgyűlés több személyi dön-
tést is hozott zárt ülésen. Ezek sze-
rint Páldy Gyula, az 5. Számú Álta-
lános Iskola igazgatója öt év után
megválik tisztétől, az új tanévtől
Fetzer Györgyi irányítja az intéz-
ményt. Megerősítették a Babits Mi-
hály Általános Iskola vezetőjét
Pappné Kutas Annamária személyé-

ben. A Garay János Gimnáziumban
lezárul egy korszak, miután Lemle
Béláné igazgató 15 év vezetői mun-
ka után nyugdíjba vonul. A staféta-
botot Heilmann Józsefné, az eddigi
igazgatóhelyettes veszi át. A Gyer-
meklánc Óvodát Radváné Jegyernik
Zsuzsanna, a II. számú Óvodát pe-
dig Horváth Erika vezeti, egyik hely-
színen sem történt váltás.

A közgyűlésen ünnepélyes kere-
tek között búcsúztatták az augusz-
tusban nyugdíjba vonuló Lemle
Bélánét és dr. Ferincz Jánosnét. A
két – korábban állami elismerést is
kapott – pedagógust a képviselők
„Címzetes Igazgató” címet adomá-
nyozott.

Az ünnepeltekkel készült írása-
inkat az 5. oldalon olvashatják.

A szervezők szerint kitűnően si-
került az első alkalommal meg-
rendezett Prevenciós Nap, mely-
nek során június 12-én a Szent
László középiskola tanulói (és
dolgozói) egy imitált tűzeset mi-
att elhagyták az intézményt,
majd a Prométheusz-parkban és
környéken vettek részt progra-
mokon.

A park területén szabadtéri be-
mutatók várták a fiatalokat, akik a
Szent László Középiskolában már
reggel elkezdték az úgynevezett
prevenciós napot. Nyolc óra után
valamennyi osztály egyszerre meg-
kapta a vészjelet, ami után min-
denkinek a lehető leggyorsabban el
kellett hagynia az épületet. A város,
a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság és a szekszárdi polgári vé-
delem bevonásával végrehajtott
gyakorlat jól sikerült.

– A mintegy hatszáz tanuló és
pedagógus a legnagyobb fegyelem-
mel, ügyesen és normaidőn belül
teljesítette a feladatot, azaz a tűzri-
adót - húzta alá Mácsai Antal ezre-
des, a polgári védelem igazgatója. –

Ez azért fontos, mert ha valóban
tűz üt ki, akkor nem mindegy,
hogy mennyi idő alatt távoznak a
létesítményből.

A rendezvény dr. Haag Éva alpol-
gármester megnyitóját követően
már nyugodtabb mederben folyta-
tódott – hiszen a diákok teljesítették
a feladatot –, bőven jutott idő a prog-
ramokra. Így az atomerőmű-tűzol-
tóság mentési bemutatójára (képün-
kön), a művelődési házban tartott
„Égi háború” című előadásra, avagy
Gubancra, a mentőkutyára.

A parkban egyébként sajátos
ajándékra is szert tehettek a tanu-
lók: az egyik sátorban a polgári vé-
delem raktárában felhalmozódott
gázálarcokat kapkodták le az aszta-
lokról. Miután több száz tornyosult
belőlük, jutott mindenkinek. Né-
hány méterrel odébb rendőrségi
bemutató zajlott: Deák János törzs-
zászlós szakavatott módon kezelte
a – természetesen töltény nélküli –
lőfegyvereket. Akinek volt hozzá
kedve, még a mintegy húsz kilo-
grammos védőöltözetet is magára
boríthatta.  Sz. Á.

Bajnai Gordon nemzeti, fejleszté-
si és gazdasági miniszter és Dras-
kovics Tibor igazságügyi és ren-
dészeti miniszter bejelentették,
hogy a TEÁOR-számok módosítá-
sára vonatkozó kötelezettség tel-
jesítési határidejét – a társaságok
és az egyéni vállalkozók esetében
egyaránt – az eredeti, június végi
időponttal szemben 2008. decem-
ber 31-ig meghosszabbították.

Mint ismeretes, jelentősen meg-
változott a TEÁOR és a szakmakód
struktúra az Európa Parlament
azon döntése következtében, mi-
szerint az államközösség vala-
mennyi tagállamában egységes be-
sorolási rendszert ír elő. Ennek
megfelelően valamennyi gazdasági
szereplő esetében át kell vezetni a
tevékenységi besorolások módosí-
tását az adminisztratív rendszerek-
ben. Az átsorolást a működési for-
ma szerinti bontásban a cégbírósá-
gon, az okmányirodán, vagy az álla-
mi adóhatóságnál kell végrehajtani.

A módosítás következtében az
eredeti határidőt elmulasztó vállal-
kozások mentesülnek az esetleges
joghátrányok alól. Viszont az
APEH figyelemfelhívó levelet küldi
azoknak az érintetteknek, akiknek
a tevékenységi körét nem lehetett
automatikusan átsorolni az új
TEÁOR-rendszerbe. Dél-Dunántú-
lon a napokban mintegy húszezer
társas vállalkozás és közel tízezer
egyéni vállalkozó számíthat ilyen
küldeményre.

Marton Ferenc, az APEH Dél-du-
nántúli Regionális Igazgatóságának
sajtószóvivője közölte: Tolna me-
gyében 4500 cég, valamint 3700
egyéni vállalkozó és őstermelő kap
ilyen értesítést. Nekik valamennyi-
üknek június végéig nyilatkozniuk
kell az átsorolásról, mégpedig az
említett levélben található mellék-
let kitöltésével. A változás bejelen-
tése díjmentes, azonban késede-
lem esetén mulasztási bírság szab-
ható ki.  – hm –

Nem játszottak a tűzzel

Zöld jelzés a Diákétkeztetési Kft. fejlesztéséhez
Közgyűlés: ősztől egyházi iskola működhet a Garay téri épületben

Változnak a TEÁOR-számok
A határidőt kitolták, de az APEH figyelmeztet

Bevetésre kész
a hulladék-kommandó

A korábbi egyeztetéseknek megfelelően a megyeszékhelyen az illegális
szemételhelyezők elleni fellépésben részt vesz a polgármesteri hivatal
közterület-felügyelete, a mezőőri szolgálat, a rendőrség, a polgárőrség, a
Zöldtárs Alapítvány és több más civil szervezet.

Az elmúlt héten egyeztető fórumot hívtak össze a kezdeti lépések
megvitatására. Az ötletadó Zöldtárs Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Baka György elmondta: az eljárásrendről és a lakossági bejelentések
fogadásáról tárgyaltak. A jogi részletek még tisztázandók: mit tehet a
kommandó, ha az illegális szemetelő beazonosítható, például a kidobott
számlák, levelek, papírfecnik alapján. Bejelentéseket a közterület-felü-
gyeletnél és az alapítványnál fogadnak. Havonta egyszer tesznek körutat,
de ha valamilyen veszélyes anyag kihelyezéséről kapnak hírt, soron kívül
is kimennek.



Tiszta vizet öntenének
a pohárba
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M E G E M L É K E Z É S

HORVÁTH
GYÖRGY
halálának

1. évfordulójára

„Szomorú az út,

mely sírodhoz vezet,

megpihent a te jóságos

szíved. A szív egyet dobban,

s megáll, távozásod sosem

lesz emlék csupán.

Bennünk örökké élsz

egy életen át, s odafentről

vigyázol reánk.”

Szerető családja

Négyéves, akár másfél milliárd fo-
rint összértéket is elérő keretszer-
ződést írt alá a Szekszárdi Ipari
Park Kft. és a közbeszerzési eljá-
ráson győztes, helyi vállalkozókat
is soraiban tudó konzorcium ked-
den a szekszárdi városházán.

Az önkormányzati projektben
korábban már részt vett Alisca Bau
Építő Kft. és Szekszárd-Paksi Víz-
gazdálkodási és Környezetvédelmi
Kft. mellett két tiszakécskei bejegy-
zésű, amúgy országosan ismert
cég, a Duna Aszfalt Kft. és a Vakond
Út és Építőipari Kft. tagja a nyertes
Szekszárdi Ipari Park Konzorcium-
nak (SZIK). A tolnai megyeszékhely
– korábban Csipkerózsika-álmát al-
vó – ipari parkjának infrastruktúra
fejlesztésére köttetett, négy évet fel-
ölelő keretszerződés értelmében a
beruházás első üteme július köze-

pén indulhat. A mintegy 450 millió
forintos, 220 millió pályázati forrást
tartalmazó fejlesztés során a kivite-
lező konzorcium kiépít 2 km szer-
vizutat, a telefon- és internet-vona-
lakat, a gázellátást biztosító gerinc-
vezetéket, valamint egy 3000 kVA
(kilowattos) transzformátorállo-
mást, továbbá bővíti a meglevő ivó-
víz és tűzi vízhálózatot, a szennyvíz
csatornarendszert, és megoldja a
csapadékvíz elvezetését, átemelők
kiépítését.

A közbeszerzési eljárás törvényi
előírásai miatt ugyan a kivitelezők
nem ismerik a konkrét tervdoku-
mentációt, de a megfelelő előkészí-
tettség miatt a Szekszárdi Ipari
Parkba betelepülő, s már területtel
rendelkező cégek (például az oszt-
rák Austrotherm) várhatóan szep-
temberben megkezdhetik az épít-
kezést.

Jó állapotba hozni a természetes
vizeket 2015-ig, de legkésőbb
2027-ig. Ez a lényege az Európai
Unió Víz Keretirányelvének
(VKI).

A jó állapot eléréséhez szüksé-
ges, a társadalom bevonásával
zajló tervezési folyamat egyik lé-
pése volt az a szekszárdi fórum,
amelyen a Sió és a Kapos vízgyűj-
tő területein megoldandó vízügyi
problémákat vették számba a
résztvevők. Tóth Sándor, a Kö-
zép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság (KÖDU-
KÖVIZIG) osztályvezetője többek
között elmondta: a VKI által meg-
határozott jó állapot a felszíni vi-
zek esetében a természetes élővi-
lág számára kedvező feltételeket,
a felszín alatti vizeknél pedig a jó

kémiai mutatókat és a megfelelő
mennyiséget jelenti. Horváth An-
géla, a KÖDU-KÖVIZIG csoport-
vezetője a már rögzített problé-
mák között említette, hogy a Sió
vízgyűjtőjén többek között az
áradásos időszakokban a Duna és
a Sió magas vízállásának a balato-
ni vízeresztéssel való egybeesése
okoz komoly gondot. 

Beke Zsolt, a vízügy szekszárdi
szakaszmérnökségének vezetője
a szekszárd–bátai főcsatorna víz-
elvezetési gondjainak megoldását
szolgáló pályázati anyagot ismer-
tette. Kumánovics György, a
KÖDU-KÖVIZIG igazgató-helyet-
tese hangsúlyozta: továbbra is
várják minden érintett részéről a
véleményeket, probléma felveté-
seket a vki@kdtvizig.hu e-mail
címre. 

GYÓGYSZER KÜLFÖLDRŐL
A PHARMAFUTÁR a magánszemélyek részére receptre felírt külföl-
di gyógyszert Ausztriából és Németországból – a beteg helyett –
gyógyszertárból megszerzi. 
A humán gyógyszereken kívül homeopátiás készítményeket, állat-
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket rendelő vényeket
is kiváltunk.

Szolgáltatásaink díja: 2500 Ft
Címünk: 1021 Budapest II., Budakeszi u. 1.

Telefon/fax: 06-1/2001-882, 392-5498, 392-5499
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–17 óra, péntek: 9–15 óra
Éjjel-nappal postaláda és üzenetrögzítő!

Másfél milliárdos keretszerződés

Közművek a parkban
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A Garay Gimnázium kilenc diák-
ját arra kértem, jellemezzék egy-
egy tulajdonságával Lemle Bélá-
nét, aki 15 éven keresztül vezette
az intézményt, és augusztus else-
jével nyugdíjba vonul. Nyolc ta-
nuló válaszában elsők között sze-
repelt, hogy „intelligens”, hogy
„értünk szigorú”, valamint az,
hogy „emberséges”. Öten kiemel-
ték: „mindig nagyon csinos”, de
elhangzott az is, hogy „fegyelme-
zett, nyitott és segítőkész”.

A megkérdezett diákoktól tehát
kizárólag jeles osztályzatokat ka-
pott az igazgató asszony, s tegyük
hozzá, minden érdek nélkül. A vá-
ros közgyűlése hasonló „érdem-
jegyre” értékelte az intézmény ve-
zetőjének – korábban tanárának,
osztályfőnökének, alapítványi
programfelelősének, szakkör- és
munkaközösség-vezetőjének – te-
vékenységét. A testület egyebek kö-
zött kiemelte:

„Tanárként mindkét szakterüle-
tén – matematika, fizika – a tan-
tárgy iránti érdeklődés felkeltésére,
a tanulók motiválására, a logikus
gondolkodásra és a világ megisme-
résére, intellektuális élményének

átadásával törekedett... Igazgató-
ként a múlt értékeit megőrző,
azokra épülő, de egyúttal a mai kor
kihívásaihoz igazodó iskola megte-
remtésén dolgozott. Az országos
ismertségű iskolát az utóbbi öt év
átlagában – a felvételi arányok alap-
ján – a régió legeredményesebb
gimnáziumaként tartják számon.”

Lemle Béláné, azaz Lemle Ildikó
nevéhez fűződik a nyolc-évfolya-
mos képzés újraindítása, alapítvá-
nyok létrehozása, új épületszárny
felépítése, a régi épület felújítása...
„Munkáját szilárd hittel, elhivatott-
sággal, a feladatnak megfelelő fele-
lősségtudattal és alázattal
végezte… Pedagógiai hitvallásában
a jellem és a szellem harmonikus
fejlesztését tűzte ki céljául…”

Biztosra vettem, hogy csak igaz-
gatóként vonul nyugdíjba, ám kö-
zölte: tanárként is. Hozzátette:
nem üldögél majd tétlenül, vannak
ötletei, hogy a Máltai Szeretetszol-
gálat városi elnöki teendői mellett
mi mindennel foglalkozik majd, de
még nem döntött.

A kiváló szervezőkészségű és
kapcsolatteremtő Lemle Ildikó –
hangsúlyozva, hogy „ma, amikor a
mennyiség bőséges, de a minőség

hiánycikk” – munkássága eredmé-
nyei közül kérésemre kiemelte,
mindig nagyon fontosnak tartotta a
közösségépítést, a gondolkodásra
nevelést, az értékek tiszteletét,
megbecsülését, továbbadását, to-
vábbépítését. Ez a tantestületre, a
diákokra és a szülőkre egyformán
értendő. Külön és együtt egyaránt.
Mert mint leszögezte, e nélkül le-
hetetlen demokratikus és eredmé-
nyesen működő rendszert felépíte-
ni. Mindehhez persze óriási és
megtorpanás nélküli önfegyelemre
van szükség. Aki ismeri, tudja, ő
ebből sem szenved hiányt.

– Számomra ez egyáltalán nem
okozott nehézséget. Szüleimtől
olyan nevelést kaptam, és tartást
örököltem, ami hozzásegített, hogy
nagy önfegyelemmel éljek. Ez pe-
dig végigvitt elképzeléseim megva-
lósításában és az értékek megvédé-
sében. Édesanyám túl a nyolcva-
non ma is igen aktív, és nem csu-
pán a háztartásra utalok, hanem
kitartó társadalmi tevékenységére
is. Feltehetően mindezt tőle, a szer-
vezőkészséget pedig édesapámtól
örököltem.

– Ezután több ideje jut a család-
ra, beleértve mindannyiukat.

– Úgy érzem, közülük eddig sem
hanyagoltam el senkit, de valóban
több időt szeretnék tölteni férjem-
mel együtt két tehetséges és jóra-
való fiunkkal, és négy unokánkkal
(egy kislány és három fiúcska),
akik Szekszárdtól távol élnek.
Nagy boldogság, hogy mindkét
gyermekünk szép családban él, be-
csülendő elveket követve – fogal-
mazott mosolyogva, majd megje-
gyezte: – Nagyon büszke vagyok a
gimnázium elért eredményeire, s
bár ma ez már nem divat, én a szép
családunkat tartom a legnagyobb
karrieremnek.  V. Horváth Mária

Közösségépítés, gondolkodásra nevelés, értékmegőrzés
Lemle Béláné igazgató asszony diákjaitól is jelest kapott

Tanítványok, kollégák, szülők,
barátok és városunk is méltán
büszke dr. Ferincz Jánosné igaz-
gató asszonyra, akit több évtize-
den át ívelő, példaértékű mun-
kásságáért tüntettek ki Pedagógi-
ai Szolgálati Emlékéremmel.

Az elismerésben azok a pedagó-
gusok részesülhetnek, akik tevé-
kenységükkel legalább huszonöt
éven keresztül kiemelkedő ered-
ménnyel segítették diákjaikat, tet-
tek érvényesülésükért.

Ferincz Jánosné kereken másfél
évtizede áll a Bezerédj István Ke-
reskedelmi és Közgazdasági Szak-
középiskola, Kereskedelmi Szakis-
kola élén. Munkássága alatt az is-
kola tárgyi feltételei jelentősen ja-
vultak a folyamatos, sikeres pályá-
zati tevékenységnek, valamint a
széleskörű, hazai és külföldi kap-
csolatrendszer kiépítésének kö-
szönhetően. Személyisége, vezetői
és szakmai rátermettsége, több év-
tizedes gyakorlati tapasztalatai le-
hetővé tették az intézmény szünte-
len megújulását. Mikor kitünteté-
séről kérdeztük, első szava az volt:
„Megérdemeltük…” 

– Természetesen csakis többes
számban beszélhetek. Közösség-
ben dolgozunk, a kollégák áldoza-

tos munkája, elkötelezettsége és el-
hivatottsága nélkül nem értünk
volna el eredményeket. Említhet-
jük itt a világbanki programot, a
szakképzés-fejlesztési programot,
az Arany János kollégiumi progra-
mot, vagy hogy a 2003/2004-es
tanév óta felsőfokú képzéssel is
foglalkozunk. Gazdálkodási mene-
dzserasszisztens, európai turizmus
és európai logisztika   szakon. A
képzési programot a budapesti
Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetemmel konzorci-
umban együttműködve akkreditál-
tattuk. Az itt megszerezhető tudás-
sal tanulóink nagy eséllyel helyez-
kednek el, választásukkal ugyanis
igazodnak az aktuális munkaerő-
piaci viszonyokhoz. Az elismerésre
visszatérve, fontosnak tartom el-
mondani, ugyanilyen büszke va-
gyok rá, hogy az előző tanévben
Szekszárd város „Közjóért” kitün-
tetéssel ismert el a munkám. 

– Eszerint lehetséges évekre előre
tervezni a pályaválasztást?

– Az új modellel nálunk a szak-
képzési idő lerövidült, így elég egy-
két évre előre gondolkodni, ami
azért lényegesen könnyebb, mint
például az ötéves egyetemi szakok
esetén. Mindazonáltal, ha visszate-
kintek pályámra – s így a nyugdíjas

évek előtt ennek itt van az ideje –,
azt kell mondanom, a legnehezebb
mégis a jövő meghatározása volt.
Ezért is működünk együtt a Tolna
Megyei Munkaügyi Központtal, a
megyei kereskedelmi és iparkama-
rával és a megyében működő cé-
gekkel, de minden lehetséges or-
szágos továbbképzésen is részt vet-
tünk. A másik nehéz pont, hogy ki-
nevezésemkor picit messzebb ke-
rültem a gyerekektől. Már a 78/79-
es tanévben vezetői feladataim vol-
tak. Ez felelősséget rótt rám, de
meghatott, inspirált, fegyelmezett
is. Ebben az iskolában végeztem ti-
zennyolc évesen, innen kerültem a
fővárosba, a Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemre, majd ismét Szek-
szárdra régi tanáraim közé, akiket
immár tegeznem kellett… 

– Említette, hogy mindenkor ta-
nár szeretett volna lenni.

– Így van. Csodálatos, emberi és
szakmai szempontból egyaránt
példával elöl járó tanáraim voltak.
Felnéztem rájuk, tanultam tőlük,
amennyit csak tudtam. Utánuk egy
kezdő pedagógus bizony nincs
könnyű helyzetben. István József-
né matematikát tanított, dr. Pataki
Kálmánné volt az osztályfőnököm,
ebben az intézményben Kiss
Lászlóné és Gmehling Ferencné
kezdő koromban segített rengete-
get a beilleszkedésben. Hálával,

szeretettel gondolok mindenkire,
aki a tudásvágyat belém oltotta. 

– Önre nézve a legelső, ami meg-
állapítható: a tettvágy, a vitalitás, a
sugárzó erő. Emberi tartás. Ezt bi-
zony nem egy fiatal irigyelheti…

– Mi egy háború utáni nemzedék
vagyunk. Megtanultuk, semmi
nincs ingyen, kemény munkával
érdemes előre jutni az életben.
Csakis így! Ezt igyekeztem átadni
gyermekeimnek, akik ma már Bu-
dapesten élnek, közgazdászok.
Büszke vagyok rájuk, mint aho-
gyan tanulóinkra is, akik uniós pá-
lyázatok, s önnön teljesítményük
révén öregbítik az iskola hírét-ne-
vét belföldön és külföldön egy-
aránt. S hogy miként tovább? Ol-
vasni, varrni szeretnék kicsit töb-
bet, mint eddig. Szívesen vállalnék
szakértői munkát, vizsgaelnöki fel-
adatokat. P. Z.

„Köszönöm a tantestület támogatását!”
Beszélgetés dr. Ferincz Jánosnével



A „Csányi László emlékére” pla-
kett Tolna megyei, az írott sajtó
területén ténykedő személynek
adható. Odaítélésére kuratórium
alakult, melynek tagja a megyei
önkormányzat alelnöke, a me-
gyei könyvtár igazgatója, a „Kéz-
jegy” klub elnöke, a megyei új-
ságíró szövetség titkára és az elő-
ző évi díjazott, ez esetben Stein-
bach Zsolt. A tagok egyhangúlag
szavazták meg a Csányi-díj idei
kitüntetettjét, Szepesi László új-
ságírót, a Magyar Rádió Tolna
megyei tudósítóját. A plakettet a
díjazott Szálkán, a Kézjegy klub
hétvégi, „III. plakettes partiján”
vehette át. Vele beszélgettünk az
elismerés okán.

– Mindig érdekes az út, melyen
egy adott helyre eljutunk. Milyen
volt ez az esetedben?

– Kanyarokkal tarkított. Erdély-
ben fogantam, Zalaegerszegen jöt-
tem a világra, ott is éltem az „n” be-
tűig. Mikor eddig jutottunk az abc-
ben, Keszthelyre költöztünk. Ott
érettségiztem, majd Pestre, utóbb
ismét Zalába kerültem, ahol főener-
getikus voltam – és itt kezdtem íro-
gatni. Később, Veszprémben lettem
igazi újságíró, azonban olyasféle te-

vékenységet is a nyakamba akartak
varrni, amelyet én nem szerettem
volna, végül így kerültem Tolnába.
Tíz évet húztam le a Népújságnál,
és ’82-ben, a negyvenedik születés-
napomon mentem át a rádióhoz.

– Mely kanyar vezet el egy mű-
szaki szakembert az újságírás felé?

– A „Tilos a bemenet!” táblák.
Zalában a műszaki pálya mellett
megpróbáltam a betűvetést is, és,
mert egy miskolci kanyar miatt
nem tudtam a korábbi munkám-
ban tovább dolgozni, a másik
irányba indultam. Korrektori állást

ajánlottak. Egy ideig „alva olvas-
tam”, a sajtóhibákat javítandó, má-
sok írásait, de nem sokáig bírtam.
Inkább én írtam. Mindig az érde-
kelt, amit tiltottak, próbáltam a
dolgok mögé látni úgy, hogy ne tol-
hassanak el egyik irányba sem. Ak-
koriban is keményen gyúrták az
agyakat, ami nagyon zavart. Keres-
tem, próbáltam megtalálni az igaz-
ságot, hogy miként egy síktükör,
torzításmentesen tudjam visszaad-
ni mindazt, ami történik.

– Az agygyúrástól mára hová ju-
tottunk el?

– Kakofóniáig és kidobott újságo-
kig. Annak idején talán jobban volt
súlya annak, amit megírtunk. Ma a
papírkosárban végzi az írás, és eb-
ben a kakofóniában másképp
hangzanak a hangok is, kicsit leér-
tékelődött az egész sajtó. Mások az
érdekek, az értékek részben fel-
bomlottak. Nem sírni akarok ezen,
ez a mai irány, ezen jutunk valaho-
vá. Nem tettem szert vagyonra,
ugyanakkor mindkét gyermekem
doktor. Nem tudom, hogy a politi-
ka bal vagy jobb oldalához tarto-
zom, viszont nyugodt lelkiismeret-
tel tudok tükörbe nézni, és mások
szemébe is.

– Ennek köszönhető olvasatod-
ban a Csányi-díj?

– Vagy annak, hogy én vagyok itt
a legöregebb aktív újságíró. Ha az
ember elér egy kort, kiöregednek
mögüle. Van, aki még él, de nem ír
újságot, és van, aki már égi lapokat
tudósít. Csányi Laci bácsi is, akivel
sokáig dolgoztam együtt, sokat be-
szélgettünk, gyakran jártunk ösz-
sze. Rengeteg véletlen szál is kötött
a hatalmas műveltségű emberhez,
aki zsebében csak egy Horatius-kö-
tetet rejtő katonaszökevényként
hallotta a mellőle igazoltatni elvitt
ember halálát jelző lövést... Most
pedig a róla elnevezett díjat kap-
tam meg... Dolgozom tovább. Hiá-
nyozna a „Miért van ez így” típusú
kérdések megválaszolása.

Kosztolányi Péter
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Az újságírás: torzításmentes síktükör
Szepesi László a Csányi-díj idei kitüntettje

LOVAS UDVARHÁZ SZEDRES – 2008
Lovaglás kezdõ és gyakorlott lovasoknak

• Futószáron, karámban, oktatással 2000 Ft/óra
• Karámban, szabadon 1700 Ft/óra
• Tereplovaglás 2000 Ft/óra

• LOVAGLÓBÉRLET tereplovaglás, 
futószáron karámban 18 000 Ft/10 alkalom

Minden 10. óra ingyenes, egy alkalom = 1 óra

• LOVAGLÓBÉRLET
karámban, szabadon 15 300 Ft/10 alkalom

Minden 10. óra ingyenes, egy alkalom = 1 óra

Túralovaglás megbeszélés tárgyát képezi

Sétakocsikázás, télen szánozás
• 1000 Ft/fõ/óra, minimum 3000 Ft/alkalom
• 10 év alatti gyerekek 50% kedvezményt kapnak!
• Félnapos kirándulás óvodásoknak, iskolások-

nak Az ár megegyezés tárgyát képezi!

Lovának bértartása, idomítása igény szerint!
További információ és idõpont-egyeztetés

a 36-30/390-1241-es telefonszámon

LOVASTÁBOROK (5 nap, 4 éjszaka)
• Napi bejárással: egyénileg, ebéddel 17 000 Ft/fõ/hét
• Bentlakásos: napi 4× étkezés, 10 éves kortól 25 000 Ft/fõ/hét

További információ: 06-30/257-4612

Elérhetõség: Szedres, Apáti-puszta info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: 74/534-030

Ló a gyógyításban:
lovasterápia

Állatok. Mások, mint mi, emberek. Szeretetre és tiszteletre méltóak. Hoz-
zájuk fordulunk, ha idegennek érezzük vérünket, ha hittelen, szeretetlen,
magányban, undorodva, bezártan, céltalan. Ők pedig szeretnek, elfogad-
nak – feltétel nélkül, önzetlen, hűen, nagyvonalúan. Társul szegődnek.
Segítenek rajtunk, egyre csak meglepnek minket. Cserébe mi...? 

Hazánkban egyre több helyütt tanulják, alkalmazzák a lovasterápiát.
Ezek a nemes, okos állatok testükkel, szellemükkel és lelkükkel gyógyíta-
nak minket. Ló, terapeuta, páciens. E hármas jegyében zajlanak a foglal-
kozások, melyek egyénre szabottak, csoportosak egyaránt lehetnek. A ló
asszisztált pszichoterápia alkalmas a legtöbb pszichiátriai betegség keze-
lésére, így affektív, depresszív kórképek, szorongásos zavarok, személyi-
ség- és viselkedészavarok, szenvedélybetegek terápiájában is eredménye-
sen használható. Alkalmas értelmileg és tanulásban akadályozott, autista,
hiperaktív, látás- és hallássérült, részképességzavaros, magatartásproblé-
mákkal küzdők kezelésére. A terápiát szakképzett gyógypedagógus-lo-
vasterapeuta vezeti, magában foglalja a lovaglást, a lovastornát és a ló
gondozását is, hiszen elemi a lóval való kapcsolat: testének melege, pu-
hasága, járásának ringása, melyek segítenek kikapcsolni a káros külső és
belső ingereket. 

Hosszan lehetne sorolni az állat-terápia gyógyító hatásait. Leglényege-
sebbek a kóros izomtónus szabályozása, az egyensúly, a koordináció ja-
vulása, a testséma fejlődése, nem ritkán az önbizalom, függetlenség, ön-
kifejezés és életöröm megjelenése a sérült életében. Emocionális fejlődés,
az interakciós képességek javulása, s végül, de nem utolsósorban a kap-
csolatfenntartás képességének fejlődése: lóval, szakemberrel, társakkal.
Szeretetkapcsolat születik!

A gyerek és a ló találkozása természetesen nem csak a beteg, sérült fia-
talok életében lehet életre szóló, meghatározó élmény. A szedresi Lovas
Udvarházban is várnak minden gyereket, aki szeretne megismerkedni a
lovaglással, akár alkalmanként, akár bentlakásos tábor keretében. Keres-
sék őket bizalommal!
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„Aki nem lép
egyszerre...”

„Mert csak én tudom mi a tervem veletek…”
Jeremiás próféta könyve 29,11a

Istent semmi sem sokkolja, vagy ejti zavarba. Nem esett pánikba,
amikor Ádám bűnbe esett az Édenkertben. Nem borult ki, amikor a
világban annyira megnövekedett a bűn, hogy özönvizet kellett külde-
nie, hogy megtisztítsa a földet, és újra kezdjen mindent. Sodoma és
Gomora sem ejtette kétségbe. Amikor Jónás a nagy hal gyomrába ke-
rült, Isten nem lett ideges. Mindez azért van, mert Istennek mindig
van terve. Van terve a Te életedre is! Részletesen kidolgozott, ponto-
san időzített, olajozott, tökéletesen összehangolt terve! És amikor
ezt kezded felfogni, bármilyen nagy szerelemtől jobban felvillanyoz!
A Biblia így folytatja a megkezdett idézetet: „...békességet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás
29,11b).

Persze nehéz látni Istent munka közben, főleg akkor, amikor az aj-
tón egy nehézség kopogtat egy rettegett diagnózis, egy kezelhetetlen
gyerek, egy válni akaró házastárs, vagy egy pénzügyi válság formá-
jában, és nem vagy benne biztos, hogy túléled.

Amikor a krízis, amelyben vagy, arra késztetne, hogy bedobd a tö-
rölközőt, emlékezz erre: a problémáid Isten nagy lehetőségei! Szere-
ti átváltoztatni legnagyobb veszteséggel járó hibáinkat a bölcsesség
felbecsülhetetlen értékű drágaköveivé, a horzsolásainkat és vérző se-
beinket erővé, és legnagyobb félelmeinket rendíthetetlen hitté –
amint úgy tekintünk rájuk, mint mesteri tervének részeire. Krisztus
ma akarja megvalósítani az Ő tervét a te életedben, olyan módon,
amely megdöbbent majd téged. Bármi történjék is, ne adj helyet a
bátortalanságnak, kezdj el bízni Őbenne, és Vele tartsd a lépést;
mert Ő nem „rétest kínál estére”, hanem békességet és reményteljes
jövőt! 

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

* * * * *
Szeretettel várjuk bibliaóráinkon Szekszárdon, a Lehel u. 6 szám
alatt, vasárnap 10-től és szerdán este 6-tól. Érd.: 06-20/886-1293

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

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

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

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

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

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

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

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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a tíz pécsi egyetemi,
főiskolai kollégiumi férőhely 2008/2009. tanévi elnyerésére. 
Pályázhatnak azok a szekszárdi lakhelyű, jó tanulmányi eredményt, magas fel-
vételi pontszámot elért, szociális körülményeik alapján rászoruló hallgatók,
akik helyhiány miatt nem nyertek felvételt a pécsi kollégiumokba, és kollégiu-
mi férőhely nélkül tanulmányaikat megkezdeni vagy folytatni nem tudják. 
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
1. Az 2007/2008. tanévben városi férőhelyet elnyert hallgatók jogosultsága foly-

tatólagosan nem érvényes, a 10 férőhely elosztása újra történik az alábbiak-
ban részletezett szempontok figyelembevételével a megjelölt hivatalos igazo-
lásokkal ellátott pályázatot benyújtók között. 

2. A pályázati kiírásnak meg nem felelő – hiányosan beküldött – pályázatokat
nem értékelik a bizottságok.  

3. A pályázatok értékelésének módja:
a) A Művelődési és Oktatási Bizottság az alábbi meghatározó szempontok

szerint 5 férőhely odaítéléséről dönt. 
Tanulmányi előmenetel, felvételi eredmény alapján előnyt élveznek:
– a felsőfokú tanulmányokat kezdő, jó érettségi eredménnyel és magas fel-

vételi pontszámmal felvett hallgatók
– magasabb évfolyamon tanulóknál jó tanulmányi eredményt elért hallga-

tók
b) Családi körülmények és a jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján a Szociá-

lis és Egészségügyi Bizottság 5 férőhely odaítéléséről dönt. 
Családi helyzet, körülmények alapján előnyben részesül a pályázó, ha a
családban
– gyermekeit egyedül nevelő szülő,
– három vagy több gyermek, 
– idős, beteg vagy rokkant szülő,
– tartósan munkanélküli szülő vagy családtag,
– egynél több továbbtanuló fiatal van.

Jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján előnyben részesül a pályázó, ha:
– a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öreg-

ségi nyugdíj legkisebb összegének 2-szeresét (57 000 Ft/fő)
– a család nem rendelkezik a lakhatását biztosító ingatlanon kívül más – az

Sztv. 4. § (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott értékű (minimál nyug-
díj 70-szerese, azaz 1 995 000 Ft) – ingatlannal vagy ingó vagyonnal

4. A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek: 
– Rövid, tömör életrajz (kitérve a tanulmányokkal kapcsolatos kérdésekre,

családi, jövedelmi körülményekre, indokolva a kollégiumi férőhely szüksé-
gességét)

– Érettségi vizsga eredménye, felvételi eredmény, elért pontszám, év végi
vizsga eredménye (leckekönyv), kollégiumi felvételi értesítés. (Hitelesített
fénymásolatban is küldhetőek.)

– A pályázat benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről szóló munkálta-
tói igazolás, APEH-igazolás, adóbevallás, nyugdíj, járadék stb. valamelyike.

– Nyilatkozat a lakás és egyéb vagyoni körülményekről (űrlap szerint).
5. A pályázatokat két azonos példányban a Polgármesteri Hivatalhoz (Szek-

szárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani.
A fenti adatokat titkosan kezeljük.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján átvehető formanyom-
tatvánnyal lehet.
A pályázat beadási határideje: 2008. augusztus 15. 
A pályázatok elbírálásáról, a férőhelyek odaítéléséről a bizottságok 2008. au-
gusztus 31-ig döntenek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Két év múlva, 2010-ben újra ren-
deltetésének megfelelően szeret-
né használni az Alsóvárosi Ró-
mai Katolikus Egyesület a Szent
János és Pál Kápolnát. A kápolna
akkor lesz 250 éves.

Most a Balassa János Kórház
szülészeti épületéhez tartozik, és
hosszú ideig bútorraktárként üze-
melt. Heimann Zoltán, a felújítás
egyik kezdeményezője, segítője el-
mondta: az egyesület kitakarította,
és 2010. június 26-án Szent János
és Pál napján szeretnék a felújított
épületet ünnepélyesen újra felavat-
ni. Találtak alatta egy üres pincét,
amely veszélyezteti az épület álla-

gát, így azt be kell tömedékelni. A
lakosság támogatásából több mint
kétmillió forint gyűlt össze, de pá-
lyázatokon még nem sikerült pénzt
nyerniük. János és Pál napjára ter-
veink szerint Bíró László püspök
celebrál egy hálaadó misét, amit
egy kis ünnepség követne. Külön-
böző szekszárdi cégek is segítik az
egyesületet a nemes cél elérésében.

Az épület egyike a kevés barokk-
kori építménynek, amely megma-
radt a megyében. A jelenlegi bőr-
és nemibeteg gondozó épületével
együtt egy közösségi térré is alakít-
ható lenne, ahol a város művészei
folyamatosan kiállíthatnák alkotá-
saikat.

Összefogás a kápolnáért
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JÚNIUS 27. PÉNTEK
17.00 Wosinsky Katolikus Közösségi Ház

Szent László-legenda középkori
falképei – Móser Zoltán fotóművész
kiállítása a Győri Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtár anyagából 

Köszöntőt mond: Horváth István, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere

A kiállítást megnyitja: Bíró László, a Budapesti Központi
Papnevelő Intézet rektora, 
Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye segédpüspöke

A kiállítás a Szent László Napok időtartama alatt 
látogatható 10–20 óráig.

Szabó Géza: „Szent László városa:
Szekszárd” című könyv bemutatója

A könyvet bemutatja: dr. Selmeczi László habil régész,
címzetes egyetemi docens 

Közreműködik: a Gagliarda Kamarakórus
A kiadvány megvásárolható a rendezvény ideje alatt
2500 Ft-os áron.

18.00Belvárosi Római Katolikus Templom
Ünnepi szentmise
A szentmisét celebrálja: Bíró László püspök

19.30Megyeháza díszterme
A Gárdonyi Zoltán Református
Együttes Szent László-napi 
ünnepi hangversenye

Köszöntőt mond: Dr. Say István, a TMÁMK igazgatója,
a Megyei Közgyűlés Művelődési és
Kisebbségi Bizottságának elnöke

Közreműködik: Auth Zoltánné – brácsa
Köntös Hedvig – gordonka, 
Ludányi Márta, Szabó Dóra – hegedű
Lozsányi Tamás – zongora, 
Tillai Tímea, Ócsai Annamária, 

Márkus Edit, Lemle Zoltán – ének
Konferál: Decsi Kiss János
Vezényel: Naszladi Judit – karnagy

21.00 Béla király tér
Az alsó-, felső- és újvárosiak fáklyás
felvonulása
Harangszó Szent László tiszteletére
a város templomaiban

Ünnepi köszöntő: Horváth István, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere, Bíró László püspök

Közreműködik a Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Karnagy: Naszladi Judit

JÚNIUS 28. SZOMBAT

9.00 Nyitott pincék látogatása
10.00–22.00 Vármegyeháza kertje

Borkóstolás a borkútnál
9.00–22.00 Illyés Gyula Megyei Könyvtár

udvara 
IRODALMI ZSONGÁS
Több ezer könyvből filléres könyvvásár
Reneszánsz muzsika a zeneműtár kincseiből
Óránként vetélkedők, kvízek, irodalmi activity,
könyvtártotó könyvajándékokkal
12–14 Iniciáléfestés Török Leventével 

(hozz magaddal vízfestéket)
14–16 Jöjjön, kinek mersze van! 

Első pódiumos írók, költők, muzsikusok,
mutatványosok, bűvészek és minden
rendű kikiáltók színpada

16–18 Szekszárdi költők délutánja: Műveiket
előadják A Pad című folyóirat szerzői

18–19 Dante: Isteni színjáték 
– felolvasó est a Német Színház
művészeinek közreműködésével

20–22 Szabadtéri filmvetítés
A RÓZSA NEVE
Umberto Eco azonos című regényéből készült
olasz–francia–német thriller
Főszerepben: Sean Connery

EZEN A NAPON INGYEN LÁTOGATHATÓ
KIÁLLÍTÁSOK:

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
(Szent István tér 26.) 

• A tolnai táj évezredei az őskortól a hon-
foglalásig

• Megelevenedett képek. Egy kisváros a
századfordulón

• Örökségünk. Tolna megye évszázadai
• Pincemúzeumi kiállítás: népi

gyermekjáték és fegyvergyűjtemény 
(csak előre bejelentett csoportok láto-
gathatják)

Irodalom Háza – Mészöly Miklós
Múzeum (Babits Mihály u. 15.) 

• Mészöly Miklós emlékkiállítás
Megyeháza (Béla király tér 1.)

• A régi megyeháza világa
• Mattioni Eszter festményei és

hímeskövei
• Liszt Ferenc emlékkiállítás
• Esze Tamás gyűjtemény

Tolna Megyei Levéltár (Béla király tér 1.) 
• Tolna megyei nemesi családok: 

a Perczelek – családtörténeti kiállítás
Művészetek Háza 

• Weintrager Adolf festőművész kiállítása
A kiállítások megtekinthetők 10–18 óráig.

18.00–24.00 Béla király tér

SZEKSZÁRDI PÖRKÖLT ÉS
BOR ÜNNEPE

Családok, baráti társaságok jó hangulatú
találkozója, ahol szabad tűzön fő és illato-
zik a százféle ízesítésű szekszárdi pör-
költ, jóféle borok társaságában

JÚNIUS 29. 
(vasárnap)

Béla király tér, Garay tér

SZENT LÁSZLÓ NAPI
VIGADALOM 

8.45 Ünnepi szentmise a belvárosi római
katolikus templomban
Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus

10.00Vigadalomnyitó fanfárok
10.00 APRÓNÉPEK VÍGASSÁGA

„Csinnadratta” zenés vásári báb-
komédia a pécsi Bábovi GRIMASK
Színház előadása

11.00 Egérparádé apróléptű cirkuszi
próbálkozások a Langaléta
Garabonciások műsora

12.00 DELELŐ
Benne: László-napi kirakodó vásár,
történelmi játszóház vitézi próbákkal:
dárdavetés, dobókereszt-hajítás,
hajítógépes célbalövés, harci eszkö-
zök kipróbálása, Bergengócia kaland-
játszó, lovagitorna-pályán való versen-
gés, kosaras körhinta, íjászkodás,
kiállítások, finom étkek és italok.

14.00Langaléta Garabonciások 
vásári komédiái

15.00Kecskés együttes muzsikál 
16.00 Ünnepi országlás és

hódolatfogadás
A királyt köszöntik: 
a város tisztségviselői, 
Szent László vitézei (Hollókő), 
I. András Király Lovagrend (Mór),
Pavane Táncegyüttes Zászlóforgató
Csoportja (Szeged), Történelmi
Hagyományőrző Íjászok (Szekszárd),
Bartina Néptánc Egyesület aprói, mint
apródok (Szekszárd), Kecskés
Együttes (Szentendre), Ungaresca
Consort (Szekszárd), borászok, a
város kézművesei és mesterei

A leghitelesebb középkori kalmár
cím átadása

Az első udvarhölgy kiválasztása

17.30 Pavane Táncegyüttes zászlódobálóinak
parádéja

18.00 I. András Király Lovagrend fegyveres
bemutatója és viadala

18.30 Ungeresca Consort zenél 
a Wosinsky ház udvarában

19.00 Szent László vitézei – korabeli
fegyverek, harci viseletek bemutatója  
„Sasköröm” Történelmi Hagyomány-
őrző Sport Egyesület bemutatója 

20.00 Pathelin mester – a Budapesti
Utcaszínház vásári komédiája

21.00 Máglyagyújtás
Körtánc a máglyánál 
– az Ifjú Szív Táncegyüttes és 

a Bartina Néptánc Egyesület
csoportjainak 
a vígadalmas napot záró közös tánca

A VIGADALOM ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

A Játszófertályban egész nap:

• Bergengócia kalandjátszó, 
lovagitorna-pályán való vitézkedés, 
korabeli fegyverek kipróbálása, 
Toma és csapata játékai, 
kézzel hajtott kosaras vásári hinta, 
Alisca Nyilai – íjászat célbalövés 
koszorúkötés és kézműveskedés a Waldorf
Alapítvánnyal, 
Szent László solymárai

• LÁSZLÓ-NAPI KÉZMŰVES VÁSÁR
• KIÁLLÍTÁSOK
• ÉTKESEK, BORPAVILONOK
• BORKÓSTOLÁSI LEHETŐSÉG

a Borkútnál, 
gasztronómiai különlegességek a
belvárosi éttermekben, 
nyitott pince programok a szekszárdi
dombok pincéiben

NYITOTT PINCÉK

JÚNIUS 28. SZOMBAT
Márkvárt Pince Szekszárd, Béri B. Á. u. 94.

Tel: 312-341 8–17 óráig

Sebestyén Pince Szekszárd, Kalász u. 26. 
Tel.: 30/378-1210 10–15 óráig

Bodri Borház 
Szekszárd, Munkácsy u.–Kálvária sarok 
Tel.: 20/982-3993 10–15 óráig

Fritz Pince Decs-Szőlőhegy  
Tel.: 30/947-0263 14–22 óráig

Heimann Pince Szekszárd, Iván-völgyi tető 
Tel.: 20/932-9506 10–15 óráig

Takler Pince Decsi-Szőlőhegy-Kútvölgy 
Tel.: 20/429-2430 10–16 óráig

Módos Borászat Szekszárd, Béla tér 7. 
Tel.: 70/382-0210 8–14 óráig

Grünfelder Czéh Pince
Szekszárd, Bocskai köz 22/D
Tel.: 314-886 10–18 óráig

Ribling Pince Szekszárd, Istifángödre 
Tel.: 30/235-5256 10–12 óráig

Tringa Borpince Szekszárd, Kerékhegy 
Tel.: 30/235-5296 10–16 óráig

JÚNIUS 29. VASÁRNAP
Sebestyén Pince Szekszárd, Kalász u. 26. 

Tel.: 30/378-1210 14–17 óráig

Gallus Szőlőbirtok Zomba, Rákóczi u. 10. 
Tel.: 30/538-2421 10–18 óráig

Bodri Pincészet Szekszárd, 
Munkácsy u.–Kálvária sarok 
Tel.: 20/982-3993 14–17 óráig

Fritz Pince Decs-Szőlőhegy  
Tel.: 30/947-0263 14–20 óráig

Ribling Pince Szekszárd, Istifángödre 
Tel.: 30/235-5256 10–12 óráig

SzSzekszárekszárdi Szdi Szent László Nent László Napokapok
RENDEZVÉNYSOROZAT JÚNIUS 27–29.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDEZVÉNYE

SZENT LÁSZLÓ NAPOK
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Az eseménysorozat valójában
már június 26-án megkezdődik.
Ekkor tartják ugyanis a Szekszárdi
Szent János és Pál Kápolna (kórhá-
zi kápolna) búcsúját a Szekszárdi
Alsóvárosi Római Katolikus Köz-
hasznú Egyesület szervezésében.
A rendezvényen 18 órától Bíró
László püspök celebrál szentmisét,
19 órától pedig az alsóvárosiak
„Szeretet vendéglátásra” várják az
érdeklődőket a kápolna kertjében.
Ugyancsak 19 órakor kezdődik a
Művészetek Házában a Gagliarda
Kamarakórus évadzáró koncertje.

A Szekszárdi Szent László Na-
pok nyitórendezvényét június 27-
én 17 órakor tartják a Wosinsky Ka-
tolikus Közösségi Házban, köszön-
tőt mond Horváth István polgár-
mester. Móser Zoltán fotóművész a
Győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár anyagából készült „A
Szent László legenda középkori fal-
képei” című kiállítását Bíró László
püspök nyitja meg. Szabó Géza
„Szent László városa: Szekszárd”
című könyvét dr. Selmeczi László
habil címzetes egyetemi docens,
régész mutatja be. A kötetben ösz-
szeér múlt és jelen. Az elmúlt hét
évben egy szűk körnek szóló mű-
velődés- és egyháztörténeti tudo-
mányos konferencia nyitotta a
Szent László Napokat, most ezek
eredményeit is összegezve igyekez-
tek létrehozni egy szélesebb kör-
höz szóló kiadványt, amelyben
egymás mellett jelennek meg Szent

László és kora történései, Szek-
szárd története a X. századtól nap-
jainkig, mindez az elmúlt évek
Szent László korát idéző rendez-
vényein keresztül bemutatva. A
könyvet közel 400 fényképpel il-
lusztrálták, aki ellátogatott a Szent
László Napi Vigadalmakra, bizto-
san megtalálja valamelyiken ma-
gát, rokonait, vagy barátait.

A Béla király térről induló fáklyás
felvonulás – amelyet a Szekszárd Bor-
vidék Kht. koordinál –, idén sem ma-
rad el, de a gyülekező helyszíne most
nem a templom előtti téren, hanem
mellette, a buszmegállóban lesz.
Innen vonulnak fáklyákkal az alsó-,
felső- és újvárosiak Szekszárd város
történelmi főterére. E rendezvény ke-
retei között kerül sor a Szent László
Napok ünnepélyes megnyitójára is.

Másnap este a Szekszárd Borvi-
dék Kht. az immár hagyománnyá
vált Szekszárdi Pörkölt és Bor Ün-
nepét szervezi. Itt több mint 160
asztalnál, sok-sok bográcsban főz-
hetnek bármilyen ételt baráti társa-
ságok, munkahelyi közösségek.
Idén már cégek is befizetik a dolgo-
zóikat egy jó hangulatú este eltölté-
sére. Egyre több turista is érdeklő-
dik a rendezvény iránt: az ő kedvü-
kért települ ki a Húsvasaló étterem.
Akik nem kötődnek szekszárdi ba-
ráti társasághoz, náluk kaphatnak
pörköltet és bort.

Ugyancsak szombaton sátrakat,
asztalokat állítanak fel az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár udvarán, s
egy kerti parti jellegű „Irodalmi
zsongás”-t tartanak. Idén is első-
sorban a fiatal költőknek, íróknak

szeretnének bemutatkozási lehető-
séget biztosítani, de 16 órától Mó-
ser Zoltán kiváló néprajztudós leg-
újabb könyvét (Névviseletek III. –
Május, június) mutatják be. A re-
neszánsz évhez kapcsolódva Dante
Isteni színjátékából olvasnak fel a
Német Színház művészei. Este pe-
dig a régi szabadtéri mozik hangu-
latát szeretnék megidézni filmvetí-
téssel. Az előzetes programhoz ké-
pest itt változás történt: Pasolini
Dekameronja helyett az Umberto
Eco regényéből készült „A rózsa
neve” című középkori krimit lát-
hatjuk majd.

A Szent László Napok program-
füzetébe a szervezők most először
helyezték el a város összes intéz-
ményének ez időre eső rendezvé-
nyeit, hogy mind az érdeklődő
szekszárdiak, mind az ide látogató
turisták komplex kínálatot kaphas-
sanak. Kovács Etelka

Folytatás az 1. oldalról.

Legyen vendég László király udvarában!

GASZTRONÓMIAI  KÍNÁLAT

A Vendéglátók Kerekasztala Egyesület Szek-
szárdért tagjai az alábbi ételkülönlegességekkel
várják a Szent László Napi vigadalom vendégeit:

FŐISPÁN ÉTTEREM
7100 Szekszárd, Béla király tér 1. 
Tel.: 74/312-139

Öreg révész kedvence túrós csuszával
(szalonnában göngyölt harcsa
paprikamártással) 1 pohár Mészáros Pál
Szekszárdi zenit
2290 Ft/fő

ARANYKULACS KISVENDÉGLŐ
7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 5.
Tel.: 74/413-369

Zöldséges báránycsülök steak burgonyával
1 pohár Takler kadarka
2700 Ft/fő

SZÁSZ SÖRÖZŐ ÉS ÉTTEREM
7100 Szekszárd, Garay tér 18. 
Tel.: 74/312-463

Parázson sült báránycombszelet, 
medvehagymával, szalonnába csomagolt
rakott burgonyával
1 pohár Vesztergombi Újnemzedék
2450 Ft/fő 

HÚSVASALÓ
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. 
Tel.: 74/418-128

Nyársonsült malac házi lecsóval, 
héjas burgonyával
2 dl Heimann kékfrankos
2200 Ft/fő

A SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ NAPOK
CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYEI

Június 26. 19 a Művészetek Házában
A GAGLIARDA KAMARAKÓRUS
ÉVADZÁRÓ KONCERTJE
Vezényel: Anducska Adrienn

Június 26–27. Kórház kápolna
A SZEKSZÁRDI SZENT JÁNOS ÉS PÁL
KÁPOLNA BÚCSÚJA
a Szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület szervezésében
Június 26. (csütörtök) 18 óra
Szentmise a kápolnában
A szentmisét celebrálja Bíró László püspök
Június 26–27-én 
A nyitott kápolna látogatható 
14–18 óráig. 
19 órától „SZERETETVENDÉGLÁTÁS”
az alsóvárosiak várják az érdeklődőket a
kápolna kertjében.

Június 27–28.
TISZTELGÉS HOLLÓS LÁSZLÓ
EMLÉKÉNEK

A Magyar Szarvasgombász Szövetség Szent
László Napokhoz kapcsolódó szekszárdi ren-
dezvénye

Június 27. (péntek) 21 óra 
Béla király tér
A Szent László Szarvasgomba Lovag- 
rend tagjainak felvonulása a fáklyás 
ünneplőkkel

Június 28. (szombat) 10–12 óráig 
a gemenci erdőben
Szarvasgombakereső kutyás bemutató
Találkozás: 9.45 órakor a Bárányfoki 

Kiránduló Központban (indulás 10 órakor,
visszaérkezés 12 órakor) 
szakavatott vezetők irányításával

A különleges és izgalmas erdei sétára
szeretettel hívja és várja a Szent László
Napok látogatóit és mindazokat, akik
kíváncsiak a trifla kutyák ügyességére a
Magyar Szarvasgombász Szövetség

Népszerű a pörköltfőzés

A jelmezes felvonulást „ünnepi országlás és hódolatfogadás” váltja

RENDEZŐK:
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza • Szekszárd Borvidék Kht.

A rendezésben együttműködő intézmények, szervezetek:
Babits Nyugdíjas Klub • Illyés Gyula Megyei Könyvtár • Mentálhigiénés Műhely

Platán Nyugdíjas Klub • Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület
Szekszárd Felsővárosi Közössége • Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör

TÁMOGATÓK: Bata Kft. • BAT Pécsi Dohánygyár Kft. • BOMBA! • Európai
Kádárok Kft. • Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár • Idesüss Pékség 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium • Pécsi Nemzeti Színház • Római
Katolikus Plébánia • Sió Eckes Kft. • Soproni Sör • RADENSKA

Tarr Kft • Tolna Megyei Önkormányzat • Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság • Városi Tűzoltó-parancsnokság

INFORMÁCIÓ: Babits Mihály Művelődési Ház 
és Művészetek Háza
www.babitsmuvhaz.hu • Telefon: 74/529-610 
E-mail: info@babitsmuvhaz.hu

Szekszárd Borvidék Kht. Telefon:30/235-51-60

A rendezvény idejére szállásfoglalás- és szállásinformáció: 
Szekszárdi Turisztikai Kft., Tourinform Iroda Szekszárd
Telefon: 74/315-198, E-mail: szekszard@tourinform.hu

SZENT LÁSZLÓ NAPOK
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A keleti városrészek, 
az autóbusz-állomás és az új
decentrum tömegközlekedési
lehetőségei augusztus 17-től.

A Tartsay lakótelepet három autóbuszvonal
látja majd el: a 2-es, a 4-es és a 4A jelzésűek.
Az ABC áruháznál a 2-es és a 4A-s, a Tartsay
utcán kialakítandó új megállóhelyen pedig a
4-es autóbuszok állnak majd meg. A 4-es és
4A jelzésű járatok munkanapo-
kon, a reggeli és délutáni csúcs-
időben 15-20 percenként, a dél-
előtti időszakban és este 17 óra
után pedig óránként közlekednek
egészen késő estig. Hétvégén reg-
gel 5-től este 20 óráig 60 percen-
ként követik egymást a buszok a
körzetben. A 2-es járatok csak hét-
köznapokon közlekednek, általá-
ban óránként. A három vonal jára-
tainak kombinációjával a város-
részben lényegesen gyakoribb au-
tóbusz-közlekedés alakul ki. 

A volt TÁÉV-telep környékét a 4-es és 4A
jelzésű járatok látják el a fent már említett já-
ratsűrűséggel. Ez jelentős javulást jelent
majd, főként a csúcsidőn kívüli és a hétvégi
időszakban. 

A Keselyűsi úti ipartelepen a 7-es autó-
buszok közlekednek majd a jelenleginél na-
gyobb rendszerességgel. Az épülőben lévő
Ipari Park és a már jelenleg is a körzetben
működő üzemek ellátása érdekében a járatok

a – Tolnatej Zrt.-től a városközpont irányá-
ba – a felüljárón keresztül közlekednek
majd. (Egy új megállóhely építése is szerepel
a tervekben a felüljáró térségében, amely az
Újváros keleti részén élőknek is autóbusz-
közlekedési lehetőséget biztosít.)

Az Autóbusz-állomást az 1-es, 2-es, 4-es,
6-os, 7-es autóbuszokkal lehet majd megkö-
zelíteni. A város nagy része (90%-a) közvetle-
nül elérhető lesz a pályaudvarról és – a gyak-
rabban közlekedő járatoknak köszönhetően –
javul az átszállási kapcsolat a helyközi és tá-
volsági buszokkal, valamint a vonatokkal.

A TESCO Áruháznál kialakul egy új de-
centrum (alközpont), ahol a jelenleginél több
viszonylat-végállomása lesz. A 4-es, 4A, 5-ös,
7-es, 8-as, 8Y, 9-es, 9Y és 89-es járatokkal a
legtöbb városrész közvetlenül elérhetővé vá-
lik, a jelenleginél lényegesen nagyobb gya-
korisággal. A nagyáruházak megépülésével
jelentősen megnövekedett a térségbe irányuló
utazási igény, ennek kielégítése az új hálózat
bevezetését követően megoldódik, mert

a busz mindig jön
az új menetrendben csúcsidőn kívül,

az esti órákban és hétvégén is!

Az autóbusz mindig jön!
A KELETI VÁROSRÉSZEKBEN IS

Kulissza
Lehettek vészjósló, palaszürke fel-

legek az égen, bizonytalanodhattak el
emberek az ország másik végében,
hogy elinduljanak, vagy sem, de a
streetball challenge szekszárdi állo-
mását, annak immáron 12 éves siker-
történetét eme tényező nem veszé-
lyeztette. Kitűnő aszfalt, forgalomtól
elzárt, fákkal, parkkal övezett város-
központi rész. Zökkenőmentes, pörgő
rendezés, kíváncsiskodó, nem csak a
résztvevőkhöz tartozó szurkolók a
járdán, a pályák mentén.

Kucsera József, az egykori kitűnő
kosarasból lett főszervező nyugodtan
ült le a szervezőknek fenntartott sá-
torban, és szívesen diskurált bárkivel
a sportág dolgairól, mert tudja, hogy
itt Szekszárdon megy minden magá-
tól, ha fel is vetődik valamilyen prob-
léma, azt a Kovács Gyula vezette szer-
vező bizottság megoldja. Valószínű-
leg közmegelégedésre, mert panasz
miatt soha nem csörren a budapesti
főember telefonja. Pedig, ahol több
mint száz csapat fordul meg minden
évben, ott óhatatlanul akad egy-két
elégedetlenkedő – vélt vagy valós sé-
relmek miatt.

Kucsera aligha a szekszárdi kiváló
vörös bor okán dicséri, mi több neve-
zi az egyik legjobbnak évek óta ezt a
rendezvényt. Ott, ahol felmerültek
ilyen-olyan, a szubjektív kategóriába
nem sorolható gondok, a szervező bi-
zottság az elmúlt években szép lassan
elvette a rendezést a várostól. Az adi-
das streetball fesztiválban maradás-
nak az is kritériuma, hogy a város ma-

teriális és erkölcsi értelemben meny-
nyire akarja, mennyire érzi magáénak
a rendezvényt.

Persze nem csak Pestnek, a torna
mögött álló sportszergyártó cégnek
lehetnek elvárásai, hanem a feladatu-
kat jól ellátó szervezőknek is! Mi az,
hogy nem érkezik a hazai kosaras-
világból egy ismert figura, aki azért
példakép lehetne, mint annak idején
Dávid Kornél volt. Mi az, hogy a cen-
terpályára ígért közönségvonzó derbi-
ket a központi szervezés, de tuti,
hogy visszamondják a szereplők!?
Azok is, akik amúgy nem a pénzért
jönnének. 

Nem mentek el emellett szó nélkül
Kovács Gyuláék. Főleg azok után,
hogy nekik kész tervük volt a center-
pálya állandó zsongására, több érdek-
feszítő meccs prezentálására, de a
föntről vezényelt, feltehetően szpon-
zori érdekeknek is megfelelő elképze-
lések miatt nem erősködtek. No, nem
volt alapvetően a gond most sem: az
öregfiúk, az orvosok, a városi főbírót
is fölvonultató igazságügyiek meccsei
után a fővárosi kosárakrobaták legje-
lesebb képviselői, a Szekszárdra ha-
zajáró Ollé Milánék mutattak azért
rendesen az idevaló zsákolóshowból
– abból, amit a Boston–Torontó NBA
meccs szünetében is bemutathattak –,
de nem csak erről volt szó eredetileg,
hanem más egyebekről is! Kucsera
minden bizonnyal építő kritikaként
értékelte a színfalak mögött zajló szá-
monkérést. Mert ebből a szempont-
ból sem kezdhet el laposodni a ren-
dezvény, nem lehet minden exkluzivi-
tás a budapesti szeptemberi főgáláé. 

B. Gy.

A flaszteren pattogtattak
Szekszárdon folytatódott az idei streetball challenge. A város és a helyi
szervezők idén ismét kitettek magukért, és színvonalas színpadi progra-
mokkal, értékes ajándékokkal várták a népes mezőnyt. A nap elején 129
csapat és közel 800 dobóversenyző vágott neki a küzdelmeknek.

A kategóriák győztesei: Férfiak, 1973 előtt születettek: G7X1 (Végh,
Katona, Dezső, Rajkai). 1974–1984 között születettek: Face Team (Ollé,
Takács, Vadász, Pongrácz). 
1985–1989 között születettek: Mind1 (Klír, Szente, Tamás, Gábor).
1991–1992-ben születettek: Joey (Gébert A., Pechár, Hermesz, Gébert
Zs.). 1992–1993-ban születettek: Egyszerű (Lőrincz, Menyhey, Ger-
gely, Frank). 1994–1995-ben születtetek: BasketFuns (Cserkuti, Galam-
bos, Borenich, Róth). 1996 után születettek: Paksi Super Boys (Antoni,
Papp, Miholics, Gombos).
Nők, 1974–1984 között születettek: Isti csapata (Izsó, Szeged, Vonnák,
Varga Zs.). 1992–1993-ban születettek: Gumimacik (Késői, Végh, Lá-
badi, Babocsai). 1994 után születettek: Zsákoló Kiscsajok (Schönhardt,
Nagy Zs., Mácsik, Wolf).
Vegyes: Gátlástalanul Tüzelők (Martók, dr. Gyarmati, Izsó, Vas).
Dobóversenyek eredményei: Adidas 2Ball Game: Vizi Sándor,
Petrovics Tibor. SEAT 3 pontos dobóverseny: Petrovics Tibor. Pepsi
Max 3 Shots dobóverseny: Vizi Sándor. Planet Leasing Büntetődobó
verseny: Martók Attila, Stella Éva. Aprilia SuperShot dobóverseny: Ju-
hász Imre. PORT.hu Lucky Dobás: Vizi Sándor. Xbox 360 zsákolóver-
seny: Ollé Milán.



Az ’56-os vértanúk
emléke előtt tisztelegtek
Ötven évvel ezelőtt, 1958. június 16-án, az ’56-os forradalmat és szabad-

ságharcot követő megtorlás mélypontjaként kivégezték Nagy Imrét, a for-
radalom miniszterelnökét, és két mártírtársát, Maléter Pált és Gimes
Miklóst. Nagy Imre kivégzése előtti és utáni esztendőkben 228 honfitár-
sunk vált a megtorlás áldozatává, ötvenhatos vértanúvá. Nagy Imrét
és mártírtársait, valamint egy üres koporsóban jelképesen minden ötven-
hatos vértanút 1989. június 16-án újratemetett a magyar nemzet, azóta
ezen a napon emlékezünk minden ’56-os magyar vértanúra.

Szekszárd önkormányzata hétfőn gyertyagyújtásra és néma főhajtásra
várta az emlékezőket a Szent István téri ’56-os emlékműhöz. A város
képviselői mellett civilek is lerótták kegyeletüket, és a himnusz elének-
lésével is tisztelegtek a mártírok emléke előtt.
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IDŐBEN

Június 23-án 85 éve, 1923-ban
Kadić Ottokár befejezte váro-
sunk környékén hároméves
földtani kutatását.

Június 24-én 100 éve, 1908-ban
a Nagydiófa utcai polgári fiúis-
kola értesítője költő-tanár szü-
löttünkre, Taksonyi Józsefre
emlékezett.

Június 25-én 110 éve, 1898-ban
született Ziegler Károly védgát-
társulati mérnök, szakíró, ifj.
Bartók Béla mostohaatyja.

Június 26-án 120 éve, 1888-ban
hangversenykörútra érkezett
az USA-ba Garai Ferkó cigány-
zenekara. 105 éve, 1903-ban az
első megyei érettségin egy bu-
kás és két jeles is akadt.

Június 27-én 925 éve, 1083-ban
I. Lászlót, Szekszárd későbbi
védőszentjével tudatta a pápa:
szentté avatta Istvánt, Imrét,
Gellértet.

Június 28-án 105 éve, 1903-ban
a szekszárdi népbank „az ed-
dig fölvett és ezentúl fölveendő
kölcsönök kamatlábát 6%-ra
szállította le”.

Június 29-én 125 éve, 1883-ban
nyitotta meg Csörge-tói uszo-
dáját Etl József. 95 éve, 1913-
ban avatták fel a Riemer Márk
és Gál Arnold tervezte izraelita
temetési csarnokot.

Néha nehéz megmondani mi szá-
mított egykoron csodának, máskor
meg a saját bőrünkön érezzük en-
nek hatását – anélkül, hogy külö-
nösebben belegondolnánk. A böl-
csességet csak az idő hozhatja
meg, ámbár néha még az sem.

Amikor 1908. március 21-én
Bodnár István Farman című versét
megírta, a francia pilóta nevével a
repülés diadalát ünnepelte, bár be-
hatóbb légköri ismeretekkel nem
bíbelődött, mondván: „Szállasz, re-
pülsz, sarkantyúd a / világűrbe
merészen belevág.” Ha ezzel még
várni is kellett Cskalov sztratoszfé-
ra-repüléséig, a felhőjáró csoda ha-
marosan ellátogatott hozzánk. A
Tolnavármegye és a Közérdek
1913. június 19-én tudatta: „Dobos
István ismert nevű aviatikus e hó
22-ére kért engedélyt, hogy nálunk
repüléseket végezhessen az ő kitű-
nő Svachulay-féle acélmonoplán-
ján. A fiatal, ügyes pilóta hétfőn
meg is érkezett, s gépét, a hatalmas
acélmadarat kiállította a nagyven-
déglő udvarán, ahol 30 fillér belé-
pődíj mellett megtekinthető.”

Három fölszállást ígért 1200 mé-
ter magasba „a vasúton túl, a ge-

menci út mellett”. Szombaton ha-
talmas zápor verte a határt, „a vas-
út melletti bolgár kertész földje is
víz alá került”, a bor-
sos belépődíj fizetői
aggódtak, de a gép
mégis fölszállt, igaz,
csak kétszer. „Dobos
István gyönyörű körö-
ket és nyolcasokat írt
le gépével a levegő-
ben, s mikor a közön-
ség fölé ért, rózsát
szórt el 450 méter
magasból… Pár percig
a város fölött lebegett,
majd elszállt Őcsény
és Decs felé, ezután
könnyed fordulattal
még merészebb sikló-
repüléssel szállt le.” Motorjával né-
mi galiba adódott, azért nem bírt
magasabbra szárnyalni. „A jelen
voltak a nagyszerű látvány után
csakhamar oszladozni kezdtek, s
nem maradt más vissza emlékül a
hepehupás repülőtéren, mint né-
hány rózsaszirom…”

Ennek színét – az eleinket min-
dig fokozottan érdeklő borügyben
– négy nap múlva idézte (szeren-

csére távoli) hír. „Zenta mellett
1200 hold szőlőn terem a híres csó-
kai bor, mellyel évtizedek óta el-
árasztják a kontinens világvárosait
s melynek márkáját eddig elsőran-
gúnak becsülték. Nemrég egy ka-
posvári nagykereskedő kapott in-
nen nagyobb szállítmány. Megvizs-

gálta a bort, és úgy
találta, hogy hamis.
Mikor a városi ve-
gyész is hamisnak
találta, feljelentést
tett a rendőrségen. A
főkapitány felküldet-
te a mintákat az or-
szágos vegyvizsgáló
állomáshoz, ez meg-
erősítette e tényt.
Belügyminiszteri en-
gedéllyel, a csókai
közigazgatást meg-
kerülve, leküldte Ka-
posvár két rendőrét,
akik az egész bor-

raktárt – több ezer hektolitert – le-
foglalták, és mindegyik borból
mintát vettek. A vegyvizsgálat meg-
állapította: az összes borok hami-
sak. A múlt hét végén a kaposvári
rendőrség végezte a megsemmisí-
tést: a hordókat a Tisza partjára
szállították, és tartalmukat beleön-
tötték a folyóba. Aznap Zentától
Titelig piros volt a Tisza vize.”

S hol van hát a földi csoda? Íme!

A Szekszárd Szállót, melyet őseink
verejtékéből vett meg a helység, s
ahol Dobos gépe is állt, 1918 júniu-
sában 520 000 koronáért hasztala-
nul próbálták eladni. Később a me-
gyei vendéglátó vállalat – nem tud-
ni, hogyan – megörökölte, majd a
rendszerváltás után eladta egy
banknak. A vevők és az eladók bol-
dogan élnek, míg meg nem –
halunk… Lanius Excubitor

Svachulay Sándor,
a tervező…

Ódon derű 224.

Égi, vízi, földi csodák

…és az ő „hatalmas acélmadara”

A MENTÁLHIGIÉNÉS
MŰHELY

„Egészséges életmód
tábort” szervez

„Főzzünk okosan,
táplálkozzunk
egészségesen!”

címmel.

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

Maximális létszám: 14 fő

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

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

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

A foglalkozást vezeti: Farkas
Gyuláné szaktanár

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

Részvételi díj: 6000 Ft/fő

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

Szekszárd, Szent István tér 10.
Tel.: 74/511-721, vagy 511-722
E-mail: mental@mental.hu
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Az UKSE Szekszárd ügyvezető el-
nöke, mindenese, Varga Jenő la-
kása jelenleg sportirodaként is
funkcionál. Serlegek, mezek,
könyvek, hivatalos papírok és
számítógépek mindenütt. Az
egész család, a feleség és két
nagylány is a klub sikeres jövőjé-
ért dolgozik. Az elnök éppen sa-
ját csapata, a serdülők jövő évi
programját készítette el, ám hogy
a felnőtt csapat felkészülési és
bajnoki programját ki teszi le az
asztalra, még nem lehet tudni.

Varga Jenő legfeljebb csak véle-
ményezi azt, mert már eldőlt: csak
4 mérkőzésre vállalta a beugró sze-
repét a végül is a hetedik helyen
végzett felnőtt csapat kispadján. A
következő szezonra új edzőt bíz-
nak meg.

Az edzőváltás háttere

– Csendben közös megegyezéssel
bontottak szerződést Oravecz Eriká-
val április közepén. Melyek voltak
azok a problémák, amiket az edző
nyakába varrtak?

– A jó tavaszi kezdés után vissza-
esett a csapat teljesítménye, ve-
szélybe került a minimumelvárás-
nak számító hetedik hely megszer-
zése is. Egyedül mi kaptunk ki a
Tapolcától, Marcaliban 6–7 gólos
vezetés után veszítettünk pontot, a
Vasas II és az ETO II ellen szintén
több gólos fórból kaptunk ki.
Szponzoraink ugyan még nem kér-
tek semmit számon, de egyre kíno-
sabb magyarázkodásba kellett fog-
nom, ha a csapat szereplése szóba
került. Úgy láttam, hogy a sikerte-
lenség nyomán a közösségi szel-
lem is megbomlott, ami befolyásol-
hatta a csapat teljesítményét. Min-
den csapat életében akadnak olyan
problémák, amiket azonnal, vagy
csak a játékosok között élve lehet
kezelni, s ezekkel nálunk is meg
kellett volna birkózni. Ez persze
nem könnyű, de mégis csak a veze-
tőedző kezében van az elsődleges
fegyelmezési eszköz. Több oldalról
is nyomás nehezedett ránk, ezért
döntöttünk a váltás mellett. Vissza-
ültem a kispadra, segítőmnek pe-
dig Fekete Gabit, az ifi edzőt vá-
lasztottam.

– S a helyzet megoldódott...
– Nem szoktam visszafelé muto-

gatni, különösen nem akkor, ami-
kor valakihez hosszabb-rövidebb
ideig tartó munkakapcsolat fűzött.
Ezúttal sem teszem, így csak a
négy meccsre utalok. Mindkét ha-
zai mérkőzésünket megnyertük,
egyiket a bajnok Pécs ellenében. A
jó középcsapatnak számító Komá-
romot saját otthonában vertük

meg, ami csak két együttesnek si-
került, és Siófokról is hoztunk egy
pontot. Ha ezzel együtt összeszá-
moljuk, hogy hol hullajtottunk el a
már tarsolyunkban levő pontokat,
akkor mégsem lett volna erőn felü-
li az ötödik hely megszerzése.

– Meg is szűnt a kapcsolata a
klubnak a Szekszárdon élő, volt vá-
logatott játékossal?

– Tulajdonképpen ez a helyzet
áll most fenn. A magam részéről
sajnálom, hogy így alakult, hiszen

másutt is történtek edzőváltások,
az együttműködés mégis megma-
radt.

– Hogy alakul a közeljövő? Azt
minden maximalizmusa ellenére
látnia kell, hogy csak ezzel a játé-
kosállománnyal legfeljebb ismétel-
ni lehet ezt a szereplést. A dobogóra
lépéshez erősíteni kell.

– Csak részben értek egyet a fel-
vetésével. Igen, erősítenünk kell,
de csak egy, legfeljebb két ember-
rel. Mindenekelőtt az átlövő poszt-
ra kell igazolnunk egy valóban
meghatározó embert, ha ilyet még-
sem tudnánk, akkor egy több posz-
ton is bevethető játékost kell szer-
ződtetnünk. Ennyit, és nem többet,
mert ha a leendő edző ki tudja hoz-
ni a maximumot a mostani keret-
ből, akkor már jövőre felléphetünk
a dobogóra. Engem ez a cél moti-
vál, és ehhez szeretnénk megtalál-
ni az új trénert is.

– Miben maradtak Fekete Gabi-
val, akivel a jelekből ítélve játékos-
ként és edzőként is nagyon elége-
dettek?

– Gabi anyai örömök elé néz, de
ha minden jól megy, már január-
ban visszatér közénk. Rendkívül jó
szellemű, céljainkkal azonosulni
tudó embert ismertünk meg ben-

ne, aki a harmincon túl is tanítani
való dolgokat produkál a pályán já-
tékosként, de az NB II-es csapat
edzőjeként is bizonyított. Várjuk
vissza e kettős szerepkörben, de
jelzem: nem az NB I/B-s csapat
edzőjeként.

– Meg tudják-e tartani a mostani
csapat kulcsembereit, köztük
Fauszt Évát, Kovács Nórát, Horváth
Szimonettát?

– Szeretnénk ezt megtenni, hi-
szen hosszú távon számítunk rá-

juk. Úgy tűnik, nem lesz ezzel
probléma: a szerződéseket két évre
kötöttük. Persze, tudom, hogy a
várt előre lépésünk miatt felértéke-
lődnek ezek a játékosok, akik meg-
tartásához meg kell tudnunk te-
remteni a feltételeket.

Kritika és intrika

– Kritikusaik szerint hiányoznak
azok a minőségi, saját nevelésű fia-
talok a csapatban, akikkel teljesül-
het az elképzelésük, hogy helyiekre
is építve kerüljön vissza a szekszár-
di kézilabda a hazai élvonalba.

– Tudom, honnan fúj a szél, de
nem foglalkozom ezekkel a néha
irigységből is táplálkozó vélemé-
nyekkel, amelyeknek a tények
azért ellentmondanak. Hét korosz-
tályból hatban ott vagyunk az or-
szágos döntőben az idén is, két
csapatunk bronzérmesként zárt. A
„régiek” közül Vaszari Virág NB I-
ben játszik, Weigel Zita, Weitner
Nóra és Miklós Zsanett meghatáro-
zó játékosok az NB I/B élvonalá-
ban. Most is vannak a keretben az
élvonalra alkalmas fiatalok: az ifi-
ből Kurucz Annamária, Nagy Szil-
via és Farkas Anita már most több

szerepet kapott a felnőtt csapat-
ban.

– A semmiből jöttünk 13 évvel
ezelőtt, s most itt tartunk. Közben
a környezetünk és a város számára
is fontos értékeket teremtettünk az
UKSE-nél. Értékeket, amire büsz-
kék vagyunk, amit országosan is
elismertek. Meggyőződésem, hogy
nem kell harminc évet várni arra,
hogy több saját nevelésű, élvonal-
beli játékosunk is legyen, mint más
városi klubok esetében. Mi nem
kényszerből fogtunk bele az után-
pótlás-nevelésbe, hanem ezzel a fi-
lozófiával kezdtünk 1995-ben.
Most is szem előtt tartjuk, hogy
ezek az értékek örökre megmarad-
janak. Ne vesszenek el akkor sem,
amikor a helyi és a környékbeli kö-
zönség igényének megfelelve sze-
retnénk mielőbb egy élvonalbeli
csapatot létrehozni.

– Nincsen a legmagasabb minő-
sítéssel bíró szakedző a klubnál,
mint korábban Hajnal József,
Pánczél Barnabás, vagy Tabajdi Fe-
renc. Nem gond ez, amikor a minő-
ség igénye a szakmai munkában
sokszor szóba kerül?

– Nem hinném, hogy ez alapvető
probléma lenne. Eredményeink
ugyanis az edzőket is minősítik.
Előbb-utóbb ilyen képzettségű
szakemberünk is biztosan lesz,
ezért nem gondolom, hogy nekünk
feltétlenül amolyan iránymutató
szakembert kellene hoznunk.

– Mostanában több a kritika,
egyéb mendemonda, vége a hőskor-
szaknak. Muszáj ennyi mindent
egy személyben felvállalnia?

– Hm... Ezt a rendszert én alkot-
tam meg a körülöttem lévők – első-
sorban Rácz Józsi, és Tabajdi Feri,
illetve a mindenkori elnökség – se-
gítségével, így vélhetően én isme-
rem a legjobban. Azt gondolom,
kezdettől fogva jó a cél, amihez
mindig találtunk megfelelő, azzal
azonosulni tudó társakat. Meggyő-
ződésem, hogy a klub vezetését a
személyemhez kötődő kapcsola-
tok, és talán teherbírásom miatt
bízza rám az egyesület közgyűlése,
elnöksége. A vízhordástól a bélyeg-
nyalásig, a honlapra kerülő cikkek
megírásán keresztül az edzések,
mérkőzések lekötésén át partnere-
inkkel való kapcsolattartásig terjed
a feladatom. Ez teljes embert kí-
ván, emellett legfeljebb egy után-
pótláscsapatot tudok vállalni, igaz,
jelenlegi csapatommal örömmel te-
szem. Tíz évig társadalmi munká-
ban dolgoztam, ma már ez képte-
lenség lenne. Tisztában vagyok az-
zal is, ahogy az eredményeink ja-
vulnak, úgy az irigyeink is szapo-
rodnak. 

– A hátteret erősítő széljárás sem
rossz most: a jelenlegi városvezetés
is kiemelt célnak tartja az élvonal-
beli kézilabdát.

– Merem remélni, hogy mun-
kánkkal, jövőképünkkel rászolgál-
tunk a bizalomra.  B. Gy.

UKSE: jövőre a dobogó a cél
Varga Jenő: „Ezt a rendszert én alkottam meg, én ismerem a legjobban”

A Horváth Szimonetta (17) irányította UKSE hetedikként zárt
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A rejtvény megfejtését 2008. július 1-jéig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A június 8-án  megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: „Csak a színek daloltak és lobogtak”
(Esti megérkezés).  A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Vígh Ferencné, Béri Balogh Á. u. 95.
és Alföldi Lajosné, Baja, Gárdonyi u. 7. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„Kis éji zene”
Tücskök ciripelnek... Gyermekkorom drá-

ga kis muzsikusai előbb-utóbb álomba rin-
gatnak engem. Lehunyt szemmel hallgatva
őket szép holdvilágos és édes hársfaillatú
lesz az éjszaka, és még azt is hallom, hogy a
Tisza vizének finoman fodrozódó hullámai
halkan, nagyon gyengéden, szinte szerelme-
sen simogatják, ringatják a vízbe hajló fa-
ágak leveleit... ahogyan én ringattam, simo-
gattam egy szép fiatalasszonyt, karjaimmal
átölelve az ölembe húzva, hogy arca az ar-
comhoz simulhasson... Álom... ez már csak
álom, amiről – amikor valóság volt – azt hit-
tem, örökké fog tartani. De sokszor ültünk
így, boldogan, észre se véve a boldogságot,
hogy is vettük volna észre, amikor annyi
minden csodálatos dolog vett körül bennün-
ket, a virágok, a virágzó fák és bokrok, és pár
lépésnyire tőlünk a Tisza vizében önnön
szépségükben/ragyogásukban gyönyörködő
csillagok és a fényárban fürdő telihold.
Eszünkbe se jutott a börtöncellánál is szű-
kebb albérleti szobánk, mit se törődtünk a
képmutató és álszent, csak a karrierjével el-
foglalt világgal, és a szobának csak nagy-
nagy jóindulattal nevezhető albérletünk sem
zavart különösebben bennünket, ahol végül
is le tudtunk feküdni, mert ha összebújtunk,
akkor az a kis helyiség valahogy sokkal meg-
hittebbnek és tágasabbnak tűnt a szemünk-
ben. Magabiztosak voltunk és bátrak, más-
képp neki se mertünk volna vágni „koldusta-
risznyánkkal” szerencsét próbálni, annak az
agyonpolitizált, rettenetesen meggyőződé-
ses, ostoba és kegyetlen világnak...

Már nem alszom. Felébredtem, amikor kis
muzsikus barátaim, a tücskök abbahagyták a
koncertjüket. Elfáradtak, vagy talán valami-
től megijedtek? (Vegyem kezembe a hegedű-
met?) Órámra nézek. Hajnali kettő. Már több
mint két éve egyedül alszom a szobámban a
hegedűmmel. Én az ágyamban, „ő” az író-
asztalom szélén. De én most már teljesen éb-
ren vagyok. Kint hirtelen feltámadt a szél, és
egyik pillanatról a másikra zuhogni kezdett
az eső, és én álmatlan szemekkel nézem,
ahogy az ablakom előtt álló fáról sűrű csep-
pekben csorognak a könnyek.

Valentin György

R E J T V É N Y

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

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
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

K I Á L L Í TÁ S
Június 21-től július 2-ig az üvegterem-
ben építészeti tervkiállítás

„Környezettudatos társasház
a szekszárdi domboldalon”
ötletpályázat fiatal építészeknek címmel

Megtekinthető: szombat–vasárnap
kivételével 10–18 óráig.

KÖZÉPKORI JELMEZEK
még válogathatók a Szent László
Napi Vigadalom eseményére
június 23-án, hétfőn 9–15 óráig
a Polgármesteri Hivatal konferencia-
termében.

MŰVÉSZETEK HÁZA
Weintrager Adolf festőművész
kiállítása. 
Megtekinthető június 29-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig
Június 24-én, kedden 19.30 órakor 

„Én is iszom veletek…”
bordalok, borénekek
Közreműködnek:
ORBÁN GYÖRGY (vers),
KOVÁCS GÁBOR (gitár, ének), és a
MUSLINCÁK
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Belépőjegy: 500 Ft 

Július 4-én, pénteken 18 órakor 
MOLNÁR MÓZSI GYÖRGY
festőművész KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
Megnyitja: Szily Géza festőművész
Közreműködik: Auth Zoltánné
hegedű, Lozsányi Tamás zongora  
A kiállítás megtekinthető: július 27-ig,
augusztus 12.–szeptember 14-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig.

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

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 19–25. 

17.30 SUPERHERO MOVIE (12)
20 órakor MÍG A JACKPOT 

EL NEM VÁLASZT (12)
Június 26.–július 2. 

20 órakor SZEX ÉS NEW YORK
(12) csütörtöktől vasárnapig 17.30-kor 

Június 30.–július 2. 
17.30 órakor 27 IDEGEN IGEN

KISTEREM
Június 19–25. 

17 óra HALLAM FOE (16)
19 óra KELLEMETLEN

IGAZSÁG (–)
Június 26.–július 2. 

17 óra A MÁSIK OLDALON (16)
19 óra FORRADALMÁROK(12)

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
24. Dillinger halott R.: Marco Ferreri
26. Eldorádó R.: Bereményi Géza
JAZZKLUB 25. Duke Ellington
KOMOLYZENEI KLUB 26. Kodály
Június 7–29. Eb-klub!!!
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

POLIP
IFJÚSÁGI IRODA

K I Á L L Í TÁ S
Megnyílt a Művészeti Iskolák

Képzőművészeti vándorkiállítása.
Több mint 40, diákok által készített

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

JÚLIUS 3. (CSÜTÖRTÖK)

DOMBORI ROCK (Élő koncertek)
20.00 Dombori hangja

– karaokeverseny elődöntő
21.00 BODEGA ROCK BAND

(www.bodegarockband.hu )
22.00 FORCE FEEDBACK

JÚLIUS 4. (PÉNTEK)

CSINÁLJUNK RETRO FESZTIVÁLT!
20.00 Dombori hangja 

– karaokeverseny elődöntő
21.00 Divat, zene, tánc, karaoke, 

retro disco
Sztárvendég: DÉVÉNYI TIBOR
Közreműködik:
Tücsök Zenés Színpad, 
Iberican Dance, DURR együttes

JÚLIUS 5. (SZOMBAT)

CSALÁDI NAP
09.00 „DOMBORI OPEN”

pénzdíjas sárkányhajóverseny
Jelentkezés a helyszínen!

11.00 Próbáld ki Te is!
• Katonai akadálypálya 
• Vadászrepülőgép-szimulátor 
• Fegyverzettechnikai bemutató
• Álcázó arcfestés

16.00 Álcázó arcfestés
17.00 Közelharc-bemutató
18.00 „Mini és Tini” 

Gyermekszépségverseny
Közreműködik: 
Csillagshow táncegyüttes
Jelentkezés a helyszínen!

20.00 Dombori hangja
– karaokeverseny elődöntő

21.00 V. Dombori Nyár Szépe
szépségkirálynő választás 
Sztárvendég: SZŰCS JUDITH
Közreműködik: 
Csillag Show táncegyüttes

23.30 Vízparti party (Retro disco)

JÚLIUS 6. (VASÁRNAP)
09.00 Strandfoci (Nevezés a helyszínen!) 
10.00 Trabant-találkozó
10.00 V. KÖZÉP-DUNA MENTI

HALFŐZŐ VERSENY
Házigazda: Berekméry Zoltán
A zsűri elnöke: Szabó Zoltán, a
Halfőzés fortélyai a Közép-Duna
mentén című könyv szerzője
Nevezési díj nincs!

A halászlé készítéséhez szükséges alapanyagot
és kellékeket a résztvevőknek kell biztosítaniuk!
(pl. hal, víz, tüzelőanyag, asztal, szék, tányér stb.)
13.00 Halfőzőverseny 

eredményhirdetése
15.00 V. DOMBORI DANCE – Orszá-

gos Amatőr Moderntánc-verseny
Házigazda: Titti Corsi Dance Club

19.00 HIGH SCHOOL MUSICAL
Közreműködnek a Zoltán Erika
Táncstúdió táncosai

20.00 Dombori hangja
– karaokeverseny döntő

21.00 TÁNCJÁTÉK – ISTVÁN, A KIRÁLY
az EURODANCE előadásában

21.30 ROCKLEGENDÁK
VARGA MIKLÓS, VIKIDÁL GYULA
Rock és musical slágerek

22.30 Tűzijáték
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

DOMBORI NYÁRI FESZTIVÁL
Fadd-Dombori • 2008. július 3–6.

Sétálóutca, élõ koncertek, tánc- és szépségverseny,
élménypark, kirakodó vásár, sörsátor

KÁBÍTÓSZERELLENES VILÁGHÉT 2008
A világnap szlogenje: „A drogok irányítják az életedet? 

A Te életed. A Te közösséged. 
Ne engedj teret a kábítószernek!”

Június 26-án (csütörtök) DROGMENTES NAP 
Helyszín: Szekszárdon, a Garay téren 
13 órától 19 óráig

Június 27-én (pénteken) SZÜLŐ–SZAKEMBER TALÁLKOZÓ 15 órakor
Helye: Vöröskereszt Tolna megyei székháza 
Szekszárd, Dózsa Gy. u.

KÁBÍTÓSZERELLENES VILÁGNAP 2008
ÉLŐLÁNCCAL A KÁBÍTÓSZER ELLEN

CSALÁDI  PROGRAM
Június 26-án (csütörtökön) Helyszín: Szekszárdon, a Garay téren 
17 órakor: ÉLŐLÁNC fiatalokkal, gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel és minda-

zokkal, akik nem támogatják a kábítószer-használatot
Az élőlánc résztvevőinek köszöntése és a kábítószer használat elleni fel-
hívás:  Halmai Gáborné országgyűlési képviselő, a szekszárdi KEF elnöke
ÜNNEPI MŰSORT ad a Tücsök Zenés Színpad

Programok: kézműves foglalkozások, arcfestés, játéklehetőségek
a téren felállított pavilonokban 

Résztvevők:az Egészségért Alapítvány-STOPI-Magház program fiataljai: játékok, kvízjá-
tékok, drog-totó • Ágyszínház játszóház – arcfestés
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Intézet • Illyés Gyula Megyei
Könyvtár • Együtt-Egymással Fiatalokért Egyesület zenés-táncos műsor,
beszélgetések, kézműves foglalkozások, festés, gyöngyfűzés, asz-
faltrajzverseny • RÉV Ambulancia tanácsadás – kvízjátékok 
Polip Ifjúsági Iroda • Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Zsibriki Rehabilitációs
Intézete • Vöröskereszt Tolna megyei, szekszárdi szervezete

Szervezők: Az Egészségért Alapítvány, Kábítószerellenes Egyeztető Fórum Szekszárd
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Egy férfi:
Környei Miklós

– Mint előadóművész, és mint ta-
nár, számodra mit jelent a zene?

– Családi hagyományt, miután
apukám zenész volt. Korai halála
miatt 16-17 éves koromig nem ját-
szott szerepet a családban a zene,

viszont attól kezdve szórakozásként – a sport mellett kedvtelésből – annál
inkább. Pár barátommal összejöttünk s egy kis zenekart alapítottunk. Fő-
iskolás koromban – a Kandó Kálmán Villamos-ipari Főiskolán diplomáz-
tam – aztán egyre jobban elmélyültem a zenében. Babos Gyulánál tanul-
tam a jazz gitárt, és akkor már különböző helyeken játszottunk a főváros-
ban. A zenei tudásom a katonaságnál is előnyt jelentett. Amikor leszerel-
tem, itthon Pereszlényi Zoltán zenekarában, majd a Big Band-ban játszot-
tam. Már ért bennem a gondolat, hogy jó lenne a zenét tanítani is, ami-
kor Thész László, a zeneiskola akkori igazgatója felkért a tanításra. Ez a
rövid történetem, s az életem azóta is e körül forog. Sőt, a családomat is
„megmérgeztem” a zene iránti szeretetemmel.

– A tehetség és a szorgalom milyen szerepet játszik abban, hogy valaki
jó, jobb vagy éppen a legjobb zenész lesz a saját hangszerén?

– Mindkettő nagyon fontos. Sok olyan fiatallal találkoztam, akik igazán
szorgalmasak voltak, mégsem értek el kiemelkedő eredményt. A tehetség
egy magunkkal hozott, öröklött tulajdonság – ha úgy tetszik, ezzel szüle-
tünk –, mégis kevés. Ahhoz, hogy valakiből igazi zenész legyen, minden-
képpen szükséges a szorgalom is. Szorgalommal szép eredményeket le-
het elérni, a csúcsra viszont a tehetség visz fel. Az ideális, amikor mind-
kettő megvan, s akkor még említhetném a körülményeket, vagy a szeren-
csét, ami minden hivatásban szintén meghatározó.

– Tanulás, gyakorlás, majd fellépés, koncert. Különösen a művészeti
ágak képviselőinek fontos, hogy megmutassák magukat, tudásukat.

– Fiatalabb koromban lételemem volt, hogy a színpadon legyek, s
ahogy más iránt is érdeklődik az ember – gondolok itt a tanításra –, már a
zene léte a fontos, nem annyira az, hogy közönség előtt játszom. Minden-
képpen kihívás a színpad, egyrészt, hogy saját magam számára is értékel-
hető produkciót adjak elő, másrészt, amit a közönség is élvez. Tanárként
ezért átérzem, hogy a tanítványaimnak mennyire fontos, hogy megmutat-
hassák tudásukat. Sajnos, ahogy a technika egyre jobban fejlődik, egyre
kevesebbet járnak az emberek koncertekre, pedig az élő előadás varázsát,
hangulatát semmi sem pótolhatja. Nemrégiben a Művészetek Házában
tartott koncertemen – ahol telt ház volt – magam is újra megtapasztaltam
a varázslatot, amely arra ösztönöz, hogy tovább dolgozzam a következőn.

– Pedagógusként melyik tanítványodra vagy a legbüszkébb?
– Több növendékem választotta a zenei pályát. Kettő már végzett, ket-

tő most végez, de a többiek is szép eredményeket értek el. Amikor ered-
ményről beszélünk, akkor ugyanolyan büszke vagyok a tehetséges, sike-
reket elért tanítványaimra, mint a saját fiamra, aki előadói pályára készül.

– Sok dolgozó ember a zenével piheni ki a mindennapok fáradtságát, a
zenész a zenepedagógus mivel pihen? Közel
van a hobbid a zenéhez, vagy épp ellenkezőleg? 

– Nyaranta nagy munkába fogok a ház kö-
rül. Fát vágok, s hasonló, testet megmozgató
tevékenységeket végzek. Aztán veszek jó pár
könyvet, és „eszem” őket. A családdal közösen
nyaralunk, illetve az idei nyári programban
benne van a zeneszerzés is.

– Mit kívánsz, üzensz a fiatalságnak a nyár-
ra, vagy csak általában?

– Az üzenetem: ha valaki zenével foglalko-
zik, akkor próbálja meg a maximumot kihozni
magából, mert ahogy gyorsul a világ, a minő-
ség minden téren háttérbe szorul. Próbálják
megtalálni az értéket a zenében, és minden te-
vékenységükben. 

Egy nő:
Erősné Máté Éva

– Két évtizede vagy a pályán. Mi-
től függ szerinted, hogy egy gyerek
milyen hangszert választ?

– Az iskolában először is megis-
merkedhetnek az összes hangszer-
rel. Ezt a célt szolgálják a nyílt na-
pok, valamint az úgynevezett kakaókoncert. Vannak szülői ráhatások is.
Ha a szülő is tanult zenét, akkor irányíthatja a saját hangszere felé a gyer-
meket, vagy a gyerek ráhatás nélkül is arrafelé indul el. A média is befo-
lyásolja, ezért fordul elő, hogy mindig akadnak slágerhangszerek: mos-
tanság a gitár. A divatirányzatokban a zongora képviseli az állandóságot.
Saját családomból szeretnék példát hozni: a fiamnak a gitározás volt a vá-
gya, aztán a „kakaókoncerten” beleszeretett a trombitába, nemrégiben
pedig a dobot is megkedvelte, és tanulja. A lányom viszont zongorázik, és
nagyon szép sikerei vannak.

– Részben érintetted is a következő kérdést, miszerint, hogy lehet egy
gyerekkel megszerettetni a zenét?

– Miután minden gyerek más, először is meg kell velük ismertetni a ze-
nét. Ha ez sikerült, akkor olyan légkört kell teremteni az órán, hogy szíve-
sen jöjjön, gyakoroljon. Hozzá kell segíteni a kudarcélmény elkerüléséhez,
s miután a mai gyerekek nagyon elfoglaltak, sok hatás éri őket, ezeket mind
figyelembe kell venni a tanítás során. Ezekkel párhuzamosan kell megtalál-
ni az utat, amivel a legjobb eredményt lehet elérni, s ez az út a gyerek ösz-
tönzése a rendszeres gyakorlásra, nyugodt körülmények között. 

– Egy zenét szerető, tanuló, művelő embert mi ösztönöz arra, hogy to-
vább adja a zene tudományát és szeretetét?

– Miután én az utat a hangszertanulástól a pedagóguspályáig egyenesen
jártam végig, számomra természetes volt. Váralján, ahol általános iskolába
jártam, a szolfézs után már a második félévben elkezdtem zongorát és éne-
ket tanulni. Bonyhádon jártam zeneiskolába, zongora szakra, de harmoni-
káztam is a bátyám után, apukám pedig hobbi-hegedűs volt. A családi pél-
da tehát adva volt. A Pécsi Zeneművészeti Szakközépiskola után a főiskola
következett, ahol végleg elköteleztem magam a zongora mellett. A diploma
után mindjárt szerettem volna tanítani, s miután erre tanáraim is ösztönöz-
tek, így 1987 óta, immár több mint 20 éve tanítok első munkahelyen.

– Mit jelent egy zenepedagógusnak, amikor sikeres a tanítványa?
– A tanítás csúcsát. Visszajelzés az adott hangszer tanításába, megsze-

rettetésébe fektetett munka minőségéről. Lényeges az alapfok, meghatá-
rozó megszerettetni a zenét, a hangszert, s megértetni a szorgalmas gya-
korlás fontosságát. Mindehhez olyan motivációt kell nyújtani, ami a sok-
sok munkát sikerre viszi. A tanítványok sikere a mi sikerünk is.

– Milyen helyet foglal el életedben a zene? 
– Az egész életemet meghatározza. Amíg nem voltak saját gyermekeim,

addig az iskola tanulóit tekintettem sajátjaimnak – ma is azoknak tartom
őket. Aztán jöttek a saját gyermekeim, akik „örökölték” ezt a gondolkodás-
módot, és az ő életük is a zenéről szól. Az otthonunkban vagy a dob, vagy

a zongora szól, vagy trombitaszó hallatszik. A zene irán-
ti szeretet plántálja egyben a zenei tudás átadását is, hisz
egy pedagógusnak ez a feladata, amit csak úgy tud igazán
teljesíteni, ha önmaga is nagyon szereti és hisz benne. 

– Az utolsó kérdésem ugyanaz lenne, amit Környei
Miklósnak is feltettem, hiszen itt a pihenés, a feltöltődés
ideje...

– Nincs sok szabadidőm, de ami akad, az közös csalá-
di programokkal telik. Ilyen kedvenc programunk a nagy-
szülők látogatása. A sok ülés miatt számomra a legna-
gyobb testi, lelki felüdülést az aerobic jelenti, ezzel tar-
tom karban magam. Az üzenetem pedig a fiatalok felé: a
zene pozitív életérzést ad. Ebben a rohanó, modern világ-
ban, ahol mindent készen kapunk, a zenetanulás közben
érezheti, hogy fogékonyabb lesz más művészeti ágakra, a
tiszta művészetre. Fotók: G. K.

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Környei Miklós gi-
tárművész-tanár, illetve Erősné Máté Éva zongoraművész-tanár és a Liszt
Ferenc Művészeti Iskola igazgató helyettese. Találkozásunk apropója nem
más, mint a Zene Világnapja, amelyet június 21-én ünnepelünk. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

Tehetség és szorgalom, avagy a zene érték

Maurice Fleuret zenetudós javaslatára
először Franciaországban tartották 1982-
ben, hogy a nyár első napját a világon
mindenütt zenével köszöntsék. A gondo-
lat azt célozta, hogy kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt közel hozzák a zenét, és raj-
ta keresztül a vidámságot, a szabadságot.
Azóta több mint 100 ország csatlakozott a
kezdeményezéshez. A Zene Ünnepének
Chartáját 12 európai ország 16 városa írta
alá Budapesten 1997-ben, mely szerint ez
a nap az élő zene ünnepe, amelyet sza-
badtéri rendezvénysorozatokkal tesznek
a hallgatóság számára emlékezetessé.
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EGYPERCES KRIMI

Megkínáljuk a tolvajokat?
A vendéglátóhely asztalkáján hagyták a pénztárcát a vendégek arra az idő-

re, míg kimentek elszívni egy cigit. Mire visszamentek és fizetni akartak, el-
tűnt a bukszából nyolcvanezer forint – mondta el a hét eleji esetet Végh La-
jos alezredes tanácsos, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályve-
zetője. További olyan hasonló esetekbe is beavatott, amelyek megtörténtét
részben a sértettek idézték elő, azaz szabályosan „megkínálták” a tolvajokat
értékeikkel. Gyakori eset például, hogy az utas elalszik a vonaton, ám laptop-
ját, táskáját a poggyásztartón tárolja. Amikor felébred, cuccainak csak a hűlt
helyét találja.

A jó idő beálltával a családi házak kertjével bíbelődik a gazdasszony, vagy
éppen trécsel a szomszéddal, de a ház bejárati ajtaját tárva hagyja. Régóta
tudjuk, hogy alkalom szüli a tolvajt. Naná, hogy kihasználja a helyzetet, s pil-
lanatok alatt összeszedi az előszobaszekrényen, vagy az asztalon hagyott
pénzt, értékeket... A strandok is jó „lelőhelyeknek” számítanak. Olyankor a
megkárosítottak azt mondják, csak néhány percre hagyták ott a holmit, „rá-
adásul” óvintézkedés gyanánt letakarták a pokróccal.

– Nincs olyan hét, hogy ne érkezne két-három hasonló bejelentés a kapi-
tányságra. Sőt, olykor több tucat alkalmi tolvajlás ügyében indítunk eljárást
– közölte az alezredes, majd hozzátette: az állampolgári felelőtlenség, mi
több, fegyelmezetlenség nem jelent nagy kihívást a zsiványoknak. Nyilván az
ellopott pénz is hiányzik, de az okmányok újbóli beszerzése is több tízezer
forintba, no és rengeteg időbe kerül. 

Egyszer egy meglopott kertészkedő asszony feltette a kérdést, hogy talán
akassza a nyakába a lakáskulcsot? Hát inkább, mint kitárt ajtóval várja az
enyveskezű belopakodókat.  – hm –


