
Sokan úgy vélik, hogy a napozás
kockázataira való figyelmeztetés
„lerágott csont”. Mások viszont
figyelnek a tanácsokra, s meg is
fogadják azokat, hiszen a klíma-
változás, az ózonréteg elvékonyo-
dása és az egyre több hőségnap
veszélyt jelenthet a napimádók-
ra, de a tartósan szabadban dol-
gozókra is. Érdemes tehát figyel-
ni dr. Bajor Klára, a megyei kór-
ház bőrgyógyászati osztályát ve-
zető főorvos szavaira.

Bajor főorvos egy elgondolkodta-
tó esettel kezdte beszélgetésünket.

Súlyos égési sérülésekkel került
osztályára egy beteg, aki a repülő-
nap eseményeit egy árnyékot adó fa
alatt, fehér pólóban nézte végig,
mégis hólyagosra égett a bőre.

– A sima fehér póló nem veri
vissza, hanem átengedi a fényt, te-
hát abban is komolyan leéghetünk
– szögezte le dr. Bajor Klára, majd
hozzátette: vannak speciális anyag-
ból készült ruhadarabok, amelyek
valóban megakadályozzák, vagy
legalábbis csökkentik a napfény
égető hatását. Ilyen holmit azon-
ban idehaza beszerezni egyelőre
nem egyszerű. 

Mint ismeretes, az Országos Me-
teorológiai Szolgálat már előrejelzi
a sugárzás várható mértékét, a ve-
szélyre riasztással hívja fel a figyel-
met. A főorvos egyetért ezzel a vé-
delmünket szolgáló propagandá-
val, amihez ausztráliai példát is
kapcsol. Amikor az óceánok övezte
földrészen azt tapasztalták, hogy
jelentősen megnőtt a bőrrákban
szenvedők száma, kemény – a ten-
gerparti napozás elleni – propagan-
dába kezdtek, s egy idő után felére,
majd harmadára csökkent a meg-
betegedések száma.

Folytatás a 3. oldalon.
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e heti számunkból

Kiszabadítja a
kisebbségi ügyeket

– Az Esélyek Házában járt
dr. Kállai Ernõ ombudsman

4. oldal

Dallal, népviselettel a
hagyományõrzésért

– Idén harmincéves 
a Mondschein kórus 

6. oldal

Alagutak, völgyhidak:
épül az M6-os

– Az építõk 2010. március
végére ígérik az átadást

8. oldal

Borok és borászok az
irodalmi múzeumban

– Szekszárdiak találkozója
a fõvárosban

9. oldal

Szekszárdig is elért
a hokis varázs

– Világbajnok korongozók
jártak városunkban 

12. oldal

Lakossági veszélyeshulladék-gyûjtés 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal veszélyes-
hulladék-gyûjtési akciót szervez. A kommunális hulladékkal együtt nem
kezelhetõ veszélyes hulladékaikat ingyenesen leadhatják (az átadás ténye
nyomtatványon rögzítésre kerül, melyet az átadónak alá kell írnia).
Az akcióban csak a lakosság vehet részt, gazdálkodó szervezetek veszé-
lyes hulladéka nem kerül átvételre.
Leadható anyagok:

A gyûjtés idõpontja: 2008. május 24. (szombat) 8–13 óráig.
Gyûjtési helyek: Csatári-torok (Csatári Üzletház parkoló)

Béla kir. téri buszmegálló melletti terület

• festék, lakk, ragasztó, hígító mara-
dékok és szennyezett göngyölegek

• növényvédõ és rágcsálóirtó szerek
és ezekkel szennyezett göngyölegek

• lejárt szavatosságú gyógyszerek
• fáradt olaj (ásványi, növényi)

• olajos hulladékok (rongy, papír, fû-
részpor, flakon)

• feleslegessé vált vegyszerek, savak,
lúgok

• elhasznált szárazelemek
• savas ólom akkumulátorok
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Május 20. (kedd)  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

Május 20. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló
Iskolája – Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

A hónap harmadik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
Május 8. 
(csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN
képviselő  
I. sz. választókerület

Május 5. (hétfő) 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
Babits Mihály Általános Iskola

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   

Május 19. (hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és har-
madik keddjén 16–17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Május 5.  (hétfő) 17–18 óráig
Május 19.  (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Május 13. (kedd) 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik 
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (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 har-
madik keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 15–16 óráig
5. Számú Általános Iskola

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

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

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

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

Az 1975-ben Németországban alakult formáció a „Daddy Cool” című
számmal robbant be az európai slágerlisták élmezőnyébe. A Frank Farian
producer alapította énekes csapat az amerikai piacon ugyan nem tudott át-
ütő sikert elérni, Európában viszont magasan ívelt pályájuk. Olyan szá-
mokkal örvendeztették meg rajongóikat – és a diszkók közönségét –, mint
a Sunny, a Ma Baker, a Belfast, a Rivers Of Babylon, vagy a Rasputin.

A szólóénekes, Liz Mitchell vezette Boney M. ezeket a slágereket is elő-
adja a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban június 16-án (hétfő), 20 órakor
kezdődő koncerten, amelyre jegyek elővételben kaphatók a szekszárdi
Tourinform Irodában (Béla király tér 7.). Koncertinformáció: Trubics Zorán
(20/941-40-17), Fekete Kálmán (bluesboy3@freemail.hu).
3. heti kérdés: Mi a hivatalos neve a Boney M. koncertjének helyt adó

pécsi sportcsarnoknak?
A játék során hetente feltett egy-egy kérdésre adott válaszokat az 5. kérdést
követően egy(!) levelezőlapra felírva, június 9-ig juttassák el szerkesztősé-
günk címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Az öt helyes választ adók
között 2×2 darab VIP-jegyet sorsolunk ki.

1% a Zöldtársnak, 
nagy lépés a környezetvédelemnek!

Kérjük adója 1%-ával támogassa a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítványt,
hogy mi támogathassuk Önt és közösen megtisztíthassuk környezetünket.
Az Ön támogatását a következő területen fogjuk felhasználni:
– Illegális hulladéklerakók felmérése és megszüntetése Tolna megyében.
Korábbi és jelenlegi programjainkról tájékozódhat a www.zoldtars.hu hon-
lapon.
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18864810-1-17
A kedvezményezett neve: 

Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola 
értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy hangszeres felvételit tart klasszikus és jazz
hangszerekre 2008. május 31-én, szombaton 9–12 óráig.
Elsősorban azon gyermekek jelentkezését várjuk klasszikus szakokra, akik
elvégezték az előképző osztályt, illetve szeptembertől az általános iskolában
a harmadik osztályt fogják elkezdeni. Jazz tanszakra klasszikus zenei elő-
képzettség szükséges. A felvételi helyszíne: Széchenyi u. 38.

Esélyt a kommunikációnak
A Szekszárdi Esélyek Háza és Remind Communication szeretettel vár

minden érdeklődőt az Esélyt a kommunikációnak című
országos roadshow-jának szekszárdi rendezvényére

2008. május 19-én, hétfőn 13 órakor
a Babits Mihály Művelődési Ház próbatermébe (Szent István tér 10.)

A rendezvényen a kommunikáció és az esélyegyenlőség kapcsolatáról
hangzanak el előadások ismert média személyiségek, így dr. Törőcsik
Mária, Bódis Kriszta, Bencze Ottó és Lengyel János, a Tolnai Népújság
főszerkesztője tolmácsolásában.

Szelektív hulladékgyûjtési road show, 
elektronikai hulladékgyûjtési akció Szekszárdon

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

tisztelettel meghívja Önt és családját 
a Szekszárdon megrendezésre kerülõ

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

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

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

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

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

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

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

Kedves Partnerünk, Barátunk!
Alapítványunk ebben az évben egy kampánnyal igyekszik felhívni a figyelmet
az adó 1 százalékáról való rendelkezési jogra, mivel az adózók több mint fele
nem él ezzel a lehetőséggel.
A Kék Madár Alapítvány 1997 óta dolgozik küldetése megvalósításán. Célunk
új lehetőségeket nyújtani a munkaerőpiacról kiszorult emberek számára. E
célok megvalósulásáért indítjuk különböző programjainkat, és nyitottuk első
társadalmi vállalkozásunkat, az Ízlelő családbarát éttermet.
Kérjük, támogassa Ön is munkánkat, adója 1 százalékának felajánlásával! 
Adószámunk: 18856174-1-17
A támogatást felajánlók „szupernagy”-ként regisztrálhatják magukat a
www.nemkellhos.hu weboldalon. Kérjük, legyen Ön is „szupernagy”, és
ismerőseit, barátait is biztassa erre! Kék Madár Alapítvány



– Külön felhívom a figyelmet,
hogy nem kizárólag a barnulni vá-
gyókkal kell foglalkozni, hanem a
szabadban – a mezőgazdaságban,
az útépítéseken – dolgozókkal, sőt
például a testnevelő tanárokkal,
vagy atlétikaedzőkkel, akik órákon
át kint vannak a pályán. Utóbbiak
között volt olyan betegem, akinek
húsz-harminc éven át eszébe sem
jutott, hogy sapkát tegyen a fejére,
így már a sokadik daganatot távo-
lítjuk el a bőréről.

– Mennyiben számít a bőrtípus,
ha már valaki mégis napozik?

– Nagyon is számít. A fehér bőrű,
világos szemű, vörös hajú embe-
reknek azt javaslom, felejtsék el a
napfürdőzést, hiszen ők nem tud-
nak barnulni, csak leégni. Szolári-
umba se menjenek! Ők minden
egyes leégéssel közelebb kerülnek
ahhoz, hogy később daganat ala-
kuljon ki a bőrükön.

– Az elmúlt évtizedekben való-
ban nőtt a bőrrákban szenvedők
száma?

– Igen, de azt sem szabad elfelej-
teni, hogy az elmúlt 20–30 évben
tartotta magát az a divatbolondé-

ria, hogy akkor szép az ember, ha
barna. Ezzel szemben ma már
nincs így. Nézzük meg például a
porcelánbőrű manökeneket. Ha va-
laki mégis ragaszkodik egy csekély
barnasághoz, használjon barnító
krémet – javasolja dr. Bajor Klára,
majd hangsúlyozza: a bőrrákot
nemcsak a napfény, hanem a kü-
lönböző vegyszerek és környezeti
hatások is előidézhetik.

– A bőrrákos megbetegedések
számának növekedése összefügg
az átlagéletkor emelkedésével is.
Európában háromszorosára nőtt e
betegek száma, ugyanakkor húsz
évvel nőtt az átlagéletkor. Mivel a
bőrdaganat erősen korfüggő, érthe-
tő az említett összefüggés.

Ezután olyan dolgot említ a főor-
vos asszony, amiről ugyan tudha-
tunk, ám a legtöbb embernek eszé-
be sem jut. Manapság rengeteg
gyógyszert szedünk, s ezek elég
nagy része „fényérzékenyít”, ami
azt jelenti, ha ilyen tabletták alkal-
mazása mellett megyünk ki a nap-
ra, sokkal erőteljesebben reagál a
bőrünk és a szervezetünk a sugár-
zásra.

– Említene ilyen gyógyszereket?
– A gyulladáscsökkentők és a fáj-

dalomcsillapítók nagy része, vagy a
pattanásos bőrre belsőleg szedett
gyógyszer is érzékenyebbé tehet,
ahogyan az antibiotikumok egy ré-
sze is. Hasonló hatást vált ki a nap-
fényen a kemoterápiás szer is, te-
hát ilyen kezelés után szintén óva-
kodni kell a naptól. Hozzáteszem,
hogy a rengeteg felvilágosító elő-
adásra és az újságcikkekre a döntő
többség odafigyel. Ezt támasztja

alá például a nemrég meghirdetett
anyajegyszűrési kampány, amire
másfél nap alatt elfogyott az idő-
pontunk, így folytatjuk a szűrést.

– Hol jelentkezzenek a szűrésre?
– A Szentgáli Gyula utca 1. szám-

ban, de ajánlatos telefonon időpon-
tot kérni. Azt szoktuk mondani,
hogy akinek sok anyajegye van, az
félévente mutassa meg magát bőr-
gyógyásznak, másoknak elegendő
egy évben egyszer.

Bajor főorvos asszony külön fel-
hívja a figyelmet: legyen szó bármi-
lyen bőr-, illetve egyéb daganatról,
az első és legfontosabb feladat a da-
ganatot eltávolítani, majd a szövet-
tani diagnózis után kell arról dönte-
ni, hogy szükséges-e egyéb teendő.

– A gyerekeket a napsugárzástól
nagyon kell félteni! Vigyázni kell,
hogy 12 év alatt egyetlen egyszer se
égjenek le. Ellenkező esetben fel-
nőtt korukban sokkal nagyobb lesz
az esély, hogy a bőrükön kóros el-
változás alakuljon ki. Úgy tapaszta-
lom, hogy ezzel a szülők döntő
többsége tisztában van. Viszont so-
kan nem tudják, hogy a fényvédők
a bőrrák ellen nem védenek, csak a
leégést akadályozzák meg.

V. Horváth Mária
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Óvjuk bőrünket a káros napsugárzástól
Dr. Bajor Klára főorvos a védelemről és az összeférhetetlen gyógyszerekről

Dr. Bajor Klára

A köztisztaság fenntartásáról és a
települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgálta-
tásról – röviden szemétszállítás-
ról –, s annak kötelező igénybevé-
teléről tartott lakossági fórumot
az elmúlt héten Szekszárd Város
Önkormányzata.

A fórumon résztvevő szekszárdi
polgárok – a Szekszárdi Vasárnap-
ban korábban többször megjelent
felhívásra érkezett 17 kérdéssel,
észrevétellel egybecsengően – leg-
gyakrabban a 70 literes minimális
edénymérettel, valamint a heti két-
szeri ürítéssel kapcsolatban intéz-
tek kérdést a város és a szolgáltató
képviselőihez. Többen a heti egy-
szeri ürítés bevezetését, illetve a
minimális edényméret 35 literesre
csökkentését szorgalmazták. A
problémával kapcsolatban Tölgye-
si Balázs, az Alisca Terra Hulladék-
gazdálkodási Kft. ügyvezető igaz-
gatója hangsúlyozta: törvény köti a
szolgáltató kezét, hiszen a városok-
ban – egészségügyi szempontból is
– kötelező a heti kétszeri szemét-
szállítás.

Javaslatként fogalmazódott meg

az is, hogy nem ingatlanonként
kellene meghatározni a díjat, ha-
nem az ingatlanban élők száma
alapján (pl. 5 liter/fő/nap). Az ész-
revételt tevők döntő többsége sze-
rint, az általuk kifizetett díj nem a
ténylegesen keletkezett és elszállí-
tott hulladékmennyiséggel ará-
nyos, mivel az edény teljes űrmé-
retét nem használják ki. A szakem-
berek ezzel kapcsolatban elmond-
ták: a keletkezett hulladék mennyi-
sége a városban nem csökkent,
ahogy sajnos az illegális lerakók
száma sem. A szemét kezelése, ár-
talmatlanítása, az illegális lerakók
felszámolása súlyos milliókkal ter-
heli meg a szolgáltató és a város
költségvetését, amelyet kénytele-
nek a lakosság felé áthárítani.

Néhányan az egyedülállók,
nyugdíjasok kedvezményét hiá-
nyolják a rendszerből. Ezzel kap-
csolatban Ács Rezső alpolgármes-
ter elmondta: a hulladékgazdálko-
dási törvény nem teszi lehetővé a
különbséget a díjak megállapításá-
ban, ezért az önkormányzat még
az idén szeretne bevezetni egy szo-
ciális alapon működő támogatási
rendszert.

Lakossági fórum
a szemétszállításról

Folytatás az 1. oldalról.

TERVEZETT NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS 
1. Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2007. évi mérlegbeszámoló-

ja. Előterjesztő: Horváth István polgármester
2. ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. mérlegbe-

számolója. Előterjesztő: Horváth István polgármester
3. Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2007. évi mérlegbeszámolója.

Előterjesztő: Horváth István polgármester 
4. Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2007. évi mérlegbeszámolója.

Előterjesztő: Horváth István polgármester
5. Szekszárdi Turisztikai Kft. 2007. évi mérlegbeszámolója.

Előterjesztő: Horváth István polgármester
6. Dr. Kassai Enikő háziorvos kérelme. 

Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
7. Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú

hasznosítására. Előterjesztő: Horváth István polgármester
8. Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fel-

lebbezések elbírálására. 
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

NYILVÁNOS ÜLÉS: 
9. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) rendelete a 2008. évi

költségvetésről szóló 12/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. módosí-
tásáról (tervezet).
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

10. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) rendelete az önkor-
mányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók
érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1996. (VI. 5.) Kgy. rende-
let módosításáról (tervezet). 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

11. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek ener-
giatakarékosságot célzó 2009. évi felújításának támogatására.
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető  

12. Javaslat tömegközlekedési decentrum létrehozására.
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető 

13. Társulási megállapodások felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

14. Településrendezési terv módosítása.
Előterjesztő: Herr Teréz irodavezető 

15. Törvényességi észrevétel a közgyűlés működésére, mulasztá-
sára. Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

16. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

17. Javaslat a Hajléktalanok Gondozási Központ működési feltét-
eleinek biztosítására.
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

18. Bizottsági alapok alapító okiratainak felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

19. Javaslat a Lisztes-völgyi lőtér bérbeadására.
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

20. Javaslat non-profit kft. létrehozására.
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

21. Javaslat a 2008. évben előrehozott öregségi nyugdíjukat igény-
be vevő köztisztviselők végkielégítése pénzügyi fedezetének
biztosítására. Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző 

22. Javaslat decentralizált önkormányzati fejlesztések támogatásá-
ra kiírt pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

23. Javaslat a Szekszárdi Polgárőr Egyesület részére gépjármű
üzemeltetésbe adására.
Előterjesztő: Kővári László GMB elnök

24. Javaslat decentralizált önkormányzati szilárd burkolatú belterü-
leti közutak burkolat felújításának támogatására kiírt pályázat
(TEUT) benyújtására.
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

25. Javaslat a TIOP-1.2.1/08/1 „Agora” kétfordulós pályázat be-
nyújtására. Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat a DDOP-2008.-4.1.1D „A pécsi Európa Kulturális Fő-
városa 2010. programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések
megvalósítása” c. pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat
intézményei belső ellenőrzésének helyzetéről. 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

28. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és gyámügyi igazgatási felada-
tait ellátó szervek 2007. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Barabás Csilla irodavezető

Dr. Főfai Klára irodavezető
29. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társu-

lás 2007. évi működéséről és pénzügyi helyzetéről. Előter-
jesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

30. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehaj-
tásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekről. Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Kérdések, interpellációk.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
május 21-én (szerdán) 9 órakor

TARTJA SOROS ÜLÉSÉT a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében
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Több mint húszezer látogató, ha-
talmas közönségsikert arató
programok – röviden így vonható
meg a 18. Szekszárdi Pünkösdi
Fesztivál mérlege.

A Szekszárdi Német Nemzetisé-
gi Egyesület 1991 óta szervezi a
pünkösdi fesztivált a megyeszék-
helyen. Az elmúlt közel két évtized
alatt a rendezvény a város hagyo-
mányává, a közönség egyik legláto-
gatottabb programjává vált. Az
idén – hosszú évek gyakorlatától el-
térően – a fesztivál elköltözött a
sportcsarnokból. Nem lett igazuk
azoknak, akik aggódtak a változás
miatt, az új helyszín abszolút siker-
nek bizonyult. Horváth István
Szekszárd polgármestere a feszti-
vál megnyitóján úgy fogalmazott,
hogy a történelmi belvárosban he-
lyére került a fesztivál egy olyan
városban, ahol mindig fontos volt
és fontos lesz a kisebbségek hagyo-
mányainak megőrzése.

A négynapos rendezvény iránti
hatalmas érdeklődés, a minden es-

te teltházas sörsátor, a látogatóktól
kapott pozitív visszajelzések pedig
mindennél ékesebben bizonyítják:
a pünkösdi fesztivált minden szek-
szárdi a magáénak érzi.

– Minden várakozást felülmúló-
an sikeresnek bizonyult a 18. Szek-
szárdi Pünkösdi Fesztivál – állapí-
totta meg Hepp Ádám fesztivál-
igazgató. Péntek délutántól hétfő
estig több mint 20 ezer látogatója
volt a rendezvénynek. Az égiek is a
szekszárdiak mellé álltak, végig
kellemes volt az idő. A programok
között mindenki talált magának
megfelelőt, nehéz is lenne bárme-
lyiket kiemelni közülük. 

A fesztiváligazgató kiemelte a
szervező-rendező csapat munká-
ját, és a rendezvény biztonságáért
felelős cég színvonalas, rugalmas,
profi teljesítményét. Hepp Ádám
reményét fejezte ki, hogy a környé-
ken élők megbocsátják a néhány
napig tartó „hangoskodást”, és
hogy jövőre, ugyanitt, ugyanennyi-
en, ugyanilyen jól érzik majd ma-
gukat a pünkösdi fesztiválon. V. M.

Nagy siker volt a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál

A legkisebbek körében nagyon népszerű volt a „vidámpark”

A fesztiválsátor kora estére mindig megtelt mulatozókkalPokoli hangulatot teremtettek: a Pokolgép a Garay téren „zúzott”

Hivatalba lépése óta először járt
Szekszárdon dr. Kállai Ernő, a
nemzeti és etnikai jogok ország-
gyűlési biztosa, aki sorra látogatja
az országban működő Esélyek Há-
zait, s „kiszabadítja” a kisebbségi
ügyekkel kapcsolatos munkát Bu-
dapestről. Kállai dr. elmondta: sze-
ret vidéken tartózkodni, s nem
csak akkor hagyja el a fővárost,
„amikor baj van és békíteni kell”.

Szekszárdon, az Esélyek Házá-
ban tartott sajtóbeszélgetésén az
ombudsman kifejtette, hogy az
esélyegyenlőségi hálózaton keresz-

tül a vidéken, a kistele-
püléseken élő, bárme-
lyik kisebbségi közös-
séghez tartozó állam-
polgár sérelmeivel,
problémáival bátran és
közvetlenül fordulhat a
kisebbségi biztoshoz. S
hogy az embereknek a
gondjaik feltárása érde-
kében ne kelljen Buda-
pestre utazniuk, az Esélyek Házá-
ban rendszeresen – hetente leg-
alább két alkalommal – tartanak
ügyfélfogadást a kisebbségi biztos

hatáskörébe tartozó ügykörben,
majd a panaszt továbbítják az
ombudsmanhoz.

Dr. Kállai Ernő ki-
emelte: a kisebbségi
biztos működésének
kezdete óta megfi-
gyelhető, hogy az
ügyek területi meg-
oszlása mennyire
egyenlőtlen. Megálla-
pítható az erős város-
centrikusság, sőt a
Budapest-központú-
ság is, hiszen az ügy-
szám több mint fele a
fővárosban élő pana-
szosoktól származik.

A tájékoztató után az ombudsman
az Esélyek Házában fogadta a pa-
naszosokat.

A kisebbségi biztost dr. Puskás

Imre, a megyei közgyűlés elnöke is
fogadta, így módot teremtett arra,
hogy tárgyalhasson az érintettek-
kel a Magyarországi Német Szín-
ház működtetéséről. 

Az ombudsman úgy fogalma-
zott, hogy a megyei közgyűlés és a
Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata között a színház
működtetésével kapcsolatban el-
kezdődött a „kiegyezés” folyamata,
s mindkét fél hajlandóságot mutat
a kompromisszumos megoldásra.
Dr. Kállai Ernő leszögezte: a leg-
jobb megoldást az jelentené, ha
egyenlő félként – akár társulási ta-
nács létrehozásával – működtetnék
és finanszíroznák az intézményt,
ahol az ország egyetlen német
nyelven játszó professzionális tár-
sulata működik.  

– vhm –

Kiszabadítja a fővárosból
a kisebbségi ügyeket



Május 9-én délután népes érdek-
lődő jelenlétében nyitotta meg
„kapuit” a PTE  Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskola aulájában az
immár harmadik alkalommal
megrendezett Tolnai Népújság
sajtó-fotó kiállítása. 

A lap fotóriporterei – Gottvald
Károly, Kiss Albert és Mártonfai
Dénes – által ké-
szített képek az el-
múlt év fotóanya-
gának termését
mutatják be, me-
lyek hagyományo-
san a Tolna me-
gyei emberek
mindennapjaiba,
jobb, vagy sanya-
rúbb sorsába en-
gednek bepillan-
tást a „Pünkösdtől
pünkösdig” eltelt
időszakon.

A tárlat meg-
nyitóján Lengyel
János, a Tolnai
Népújság főszerkesztője hangsú-
lyozta: a fényképésznek egy-egy ki-
váló pillanat megragadása mindig
egyszeri és megismételhetetlen él-
ményt nyújt. Amíg az újságírónak
lehetősége nyílik a cikkek javításá-
ra, átdolgozására, addig a fotósok-
nál a hibákat nem lehet korrigálni.
„Amikor elfogy a szó, azután jön a
kép” – jegyezte meg munkájukat
jellemezve a főszerkesztő. 

Horváth István kiemelte: a fotóri-
portereket megyénk szemeinek is
mondhatjuk, hiszen hiteles bepil-
lantást engednek környezetünk
ezerarcú valóságába. A polgármes-
ter elmondta: a szekszárdi önkor-
mányzat és a Tolnai Népújság ha-
gyományosan jó kapcsolatot ápol,
éppen ezért is ajánlotta fel a város

részéről egy állandó kiállítás meg-
rendezésének lehetőségét a polgár-
mesteri hivatal előcsarnokában. A
képek igazi, mélyebb üzenetei
többszöri megtekintésre válhatnak
érthetővé, így egy folyamatos tár-
lattal a látogatóknak lehetőségük
nyílhat hosszabb ideig is elidőzni a
fotók előtt – tette még hozzá Hor-
váth István.

Az idei kiállításon elénk villan
egy gólya képe a zombai cséplőgép
előtt, a Bátaapáti lejtősaknán dol-
gozó munkások, egy Jézus-szobor,
melynek a hanyagul rápakolt be-
tonoszlopoktól csak fokozódik a
„szenvedése”.

A Tolnai Népújság fotórovatának
vezetője, Gottvald Károly lapunk-
nak elmondta: a kiállítás anyagát
az elmúlt év 60–70 ezer(!) fotójá-
ból válogatták. Megjegyezte: az or-
szágos sajtófotó kiállítás kemény
mezőnyében a Népújság képei
megállnák helyüket. Gottvald Ká-
roly elárulta: jövőre lesz 60 éves, s
ebből az alkalomra reprezentatív
kiállítást szeretne összeállítani ed-
digi munkáiból.

Gyimóthy L.
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Május 10–12. között Kurt Leib-
brandt alpolgármester vezetésé-
vel egy ötfős delegáció látogatott
el Szekszárdra.  Német testvérvá-
rosunk küldöttségét Dieter Gei-
ger CDU-frakcióvezető, Ewald
Wildermuth CDU-képviselő,
Hans Leopold Schlobach SPD
képviselő és Jörg Palitzsch, a
Bietigheimer Zeitung szerkesztő-
je alkotta.

A vendégeket május 11-én Hor-
váth István polgármester, Kerekes
Csaba frakcióvezető és dr. Józan-
Jilling Mihály, a szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
fogadta a polgármesteri hivatalban.
A megbeszélésen polgármesterünk
ismertette a következő években
várható beruházások, fejlesztések
ütemét és a „Szekszárd a jövő váro-
sa” programot. Horváth István a
bemutatóban kiemelte, hogy az ön-
kormányzati cégek visszavásárlá-
sánál többek között a bietigheimi
példát is alapul vették, ahol a város
gazdasági fejlődését az önkor-
mányzat holdingrendszerben mű-
ködő saját cégek produktivitása és
nyereséges működése teremti meg.

Kurt Leibbrandt alpolgármester
elismerését és egyetértését fejezte
ki, hogy Szek-
szárd a saját va-
gyonának gyara-
podását célzó és
hosszú távra ki-
alakított gazdasá-
gi programot dol-
gozott ki. Hang-
súlyozta, hogy
Bietigheim-Bis-
singen városa to-
vábbra is minden
szakmai segítsé-
get és támogatást
megad városunk-
nak a fejleszté-

sekhez, illetve Jürgen Kessing fő-
polgármester nevében meghívta
polgármesterünket egy szakmai lá-
togatásra, ahol a bietigheimi gazda-
sági cégek vezetőivel való tárgyalá-
sokra és további együttműködések
kialakítására nyílhat lehetőség.

A megbeszélés során szóba ke-
rült a jövőre esedékes 20 éves test-
vérvárosi jubileum is, melynek
programját még ebben az évben
egyezteti a két város vezetősége,
hiszen méltóképpen kívánja meg-
ünnepelni a jeles dátumot. A bie-
tigheimi Spillmann utazási cég bu-
szos társasutat is szervez a szek-
szárdi ünnepségre, a vendégek az
egyhetes program során Szekszárd
és környékének nevezetességeit is
megtekintik.

A delegáció a Pünkösdi Fesztivál
programjain kívül a Nyitott Pincék
programjának köszönhetően a
Takler- és a Fritz-pincészetben is
látogatást tett, ahol a vendégek
nagy elismeréssel adóztak a szek-
szárdi borvidék elmúlt évtizedben
elindított infrastrukturális  fejlesz-
téseinek, illetve a kiváló minőségű
borok egyre nagyobb piaci térnye-
résének, melynek köszönhetően
már Amerikában is számottevő si-
kert értek el borászaink. B. A.

Életképek megyénkből
A Tolnai Népújság harmadik sajtófotó kiállítása

Bietigheimi vendégek

„Rőzsehordó” – egy kép a kiállításról

Az idei Pünkösdi Fesztivál egyik leglátványo-
sabb programját a VII. Országos Rendőr Sza-
badidős Motoros Találkozóra érkező kétkere-
kűek megjelenése nyújtotta.

A nagyrészt hivatásos és nyugállományú
rendőrökből álló csapat május 10-én délelőtt a
Hősök terén gyülekezett, hogy útnak induljon
Szekszárdra. A konvojban haladó csapat pihe-
nőjét Dunaújvárosban tartotta. A megyehatáron
szekszárdi rendőrök várták a motorosokat, és
vezették tovább a csapatot városunk irányába. A
konvoj végül fél öt körül, népes közönség sorfa-
la között dübörgött be a Garay térre.

A motorosokat Ács Rezső alpolgármester és
dr. Varga Péter városi rendőrkapitány fogadta, s
nyújtotta át a város és a rendőrség ajándékát. A
motoros csapat vezetői, Hencz László alezredes
és Cs. Csala Károly, a Zsaru Magazin főszer-
kesztője köszönetüket fejezték ki Szekszárd vá-

rosának, hogy egy országszerte
ismert városi fesztivál keretében
helyet biztosítottak idei találko-
zójuknak, s hogy a nagyszerű
időben ilyen nagy létszámú ér-
deklődő várta őket a város köz-
pontjában.

A szervezők örömére elkísérte
a motorosokat Papp Erika, a Me-
gyei Jogú Városok Szövetségének
ügyvezetője is, aki az idei moto-
ros találkozó helyszínéül váro-
sunkat javasolta a rendőrök szá-
mára és a szervezésben is tevéke-
nyen részt vett.

A szekszárdi rendőrség segítségének köszön-
hetően a motorosok látványos menetben a vá-
rosközponton keresztül Szálkáig folytatták útju-
kat, majd Szekszárdra visszatérve egy kiváló

hangulatú esti rendezvényen ünnepelték meg
idei találkozójuk létrejöttét és kijelentették,
hogy örömmel térnek vissza városunkba más
rendezvények alkalmával is.  B. A.

Rendőrmotoros találkozó



Három évtizedes fennállását ün-
nepelte márciusban a Mond-
schein Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület, amely bár csak 2004-
ben vált egyesületté, Német Nem-
zetiségi Baráti Kórus néven 1978
óta működik. A kórus titkárával,
az egyesület elnökével, Rosen-
berger Ferencnével az alakulásról,
a jubileumról és a tervekről be-
szélgettünk.

– Ki volt az alapító, s kik voltak
azok, akik a Német Nemzetiségi
Baráti Kórusban elkezdték a ha-
gyományőrzésnek ezt a szép formá-
ját?

– A szekszárdi Klézli János volt
az alapító, tagjai pedig a Szekszárd
környéki falvakból, de főleg
Kakasdról beköltözött német ajkú
emberek, akik a kórusban énekel-
ve szerették volna megőrizni, to-
vábbadni dalaikat. Az egyesület
tagjai között ma nyugdíjas óvónők,
pedagógusok, és iskolaigazgató
éppúgy megtalálható, mint más
munkaterületről érkező, még aktív
dolgozók.

– A 30 éves jubileumi évfordulót
egy bensőséges, a múltat felidéző
esttel ünnepeltétek.

– A legrégebbi kórustagoknak
emlékplakettel mondtunk köszö-
netet a három évtizedes munkáju-
kért. Ezzel köszöntöttük a kakasdi
származású Jéhn Mihályt és felesé-
gét, Moizes Gyulánét, de az idő-
közben elhunyt Müller Mihályról
sem feledkeztünk el, a plakettet lá-
nya, Müller Katalin vette át, aki kö-
zel tíz évig volt a kórusunk karna-
gya. Nevéhez fűződik az a gyűjte-

mény, mely daloskönyvből a mai
napig építkezünk.

– A kórus karnagya, Molnár
Márta jelenleg pici lányával otthon
van, ki helyettesíti őt?

– Hauszer Beáta énektanár-kar-
nagy helyettesíti. Nagyon megható
volt, ahogy Márta és Beáta a jubi-
leumi műsor egy-egy blokkját ve-
zényelték. Nem hagyhatom ki,
hogy szinte a kezdetek óta Keller
Antal kíséri harmonikán a kórust. 

– Miként őrzi a kórus a német
nemzetiségi hagyományt?

– Kifejezetten a régi hagyomá-
nyokra építve, eredeti, gyűjtött da-
lokat adunk elő két szólamban.
Fellépéseink alkalmával azokban a
népviseletekben énekelünk, me-
lyeket a városba költözött falusi
hagyományőrzők megtartottak,
ápoltak.

– Melyek voltak az elmúlt három
évtized legsikeresebb fellépései?

– Megszámlálhatatlan kórustalál-
kozón és minősítőn szerepeltünk
és mindig arany fokozattal tértünk
haza. Legutóbb is dicséretes arany
minősítést nyertünk. Nagyon sok
baráti kórusunk van külföldön és
belföldön egyaránt, így többek kö-
zött a Bietigheim-Bissingeni kórus,
valamint a frankenthali kórus és a
speyeri tánccsoport. Az utóbbi ket-
tő a jubileumi estünkön is hallható,
illetve látható volt. Belföldi baráta-
ink, a bonyhádi, kakasdi, zombai,
teveli, gyönki, felsőgallai kórus, a
bátaszéki Hexen duó harmonika kí-
sérettel, valamint a Dienes Valéria
iskola diákjai, akik szintén velünk
ünnepeltek. A közönség nagyon
hálás volt a színes, változatos jubi-
leumi műsorért. 

– Hol próbáltok, hiszen egy kó-
rus, vagy zenekar számára ez lét-
kérdés...

– A kórus hosszú évek óta a Ba-
bits Mihály Művelődési Házban
tartja próbáit, jelenleg minden csü-
törtökön 18 és 20 óra között. Min-
denkit szeretettel várunk a próbá-
inkra, s ha valakinek megtetszik a
német dallamvilág, örömmel vesz-
szük, ha közénk áll. Nagy szüksé-
günk van az utánpótlásra. 

– Ami már csak azért is fontos
lenne, hogy Szekszárd rendezvé-
nyeinek egyik színfoltja továbbra is
megmaradhasson...

– Szeretünk fellépni a város ren-
dezvényein, így a Szent László Na-
pon, a karácsonyi, illetve szilvesz-
teri rendezvényeken, a Német Ki-
sebbségi Napon, a Pünkösdi Feszti-
válon, és kórustalálkozókon.

– Közelebbi és távolabbi terveitek?
– Június végén Bietigheim-

Bissingenbe utazunk vendégsze-
replésre, novemberre van egy meg-
hívásunk Taksonyba és Felsőgal-
lára egy kórustalálkozóra, és egy új
kórussal ismerkedünk meg
Zsámbékon.

– Próbák, fellépések, kórustalál-
kozók, sikerek, díjak. Mindezek
mögött rengeteg munka van, s ak-
kor nem beszéltünk az adminiszt-
rációról...

– Ezt a feladatot látom most el. A
kórusnak titkára, az egyesületnek
elnöke vagyok. A leánykori nevem,
Dittrich Mária mutatja származá-
somat, és azt, hogy miért tartom
fontosnak a német dalkincs, a né-
met kultúra őrzését kedves embe-
rek között, egy kiváló egyesület-
ben.

– A jubileumhoz a Szekszárdi Va-
sárnap minden munkatársa nevé-
ben gratulálok, s további sikereket
kívánok.  Sas Erzsébet 
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Sikeres
Tavaszi

Táncfesztivál
Első ízben rendezték meg a Szi-
várvány Általános Iskolában a
Tavaszi Táncfesztivált a megye
sajátos nevelési igényű tanulói
részére április 21-én.

A házigazdákon kívül Bony-
hádról, Dombóvárról, Faddról,
Iregszemcséről és Mözsről ösz-
szesen 69 egyéni és csoportos
fellépő érkezett. Szakértő zsűri
értékelte a produkcióikat jó ta-
nácsokkal segítve a nagy sikert
aratott táncosok és felkészítőik
további munkáját. A Szivárvány
Általános Iskola szeretne hagyo-
mányt teremteni a Tavaszi Tánc-
fesztivállal, és évente fellépési
lehetőséget nyújtani a tehetsé-
ges tanulóknak.  K. E.

30 éves a Mondschein Kórus 

Dallal, népviselettel a hagyományőrzésért 

ZENESAROK
MÁJUS 9-ÉN délután a belvárosi
katolikus templomban a zeneked-
velő szekszárdiakat igazi csemege
várta. A pécsi Schóber Tamás új
jazz-miséjét hallhattuk saját kóru-
sa és a Szekszárd Big Band előadá-
sában. Gráf Ádám, a Liszt Ferenc
Művészeti Iskola jazz-trombita ta-
nára készítette a zenekari hangsze-
relést. A két muzsikus kitűnő zenei
összhangja tükröződött a tételek-
ből, különleges élményt nyújtva a
közönségnek. Sajnos, ezt nem min-
denki értékelte. Már a templomajtó-
ban hallani lehetett a megjegyzése-
ket: „ezek összetévesztették a kon-
certtermet a templommal!”, vagy
„micsoda hangerő!” Templomunk
ebben az esetben – a maga kiváló
akusztikájával – koncertteremmé
„lényegült át”, mint annyi más eset-
ben, különböző művészek koncert-
jein. Épp ezért ma már az sem fur-
csa, hogy a lelkes publikum tapsol a
produkció végén. A darabban a mi-

se állandó tételeit (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus Benedictus, Agnus
Dei) helyes sorrendben, latinul, mi-
nőségi előadásban szólaltatta meg a
kórus a zenekar igényes kíséretével.
Biztos vagyok benne, hogy a fanyal-
gókkal szemben a többség nagyon
is kellemes emléket őriz erről a
nagyszerű koncertről.

MÁJUS 12-ÉN, hétfőn ugyancsak a
Béla téri templomban tartotta ha-
gyományos pünkösdi hangver-
senyét a Szekszárdi Kamarazene-
kar. Művészeti vezetőjük, Földesi
Lajos vezényletével és a Liszt Fe-
renc zeneiskola szólistáinak közre-
működésével színes műsort adtak
elő. 

Barnes: Az ifjú mester című da-
rabját Vajta Áron játszotta trombi-
tán, erőteljes, szép hangon, majd
Vivaldi: d-moll hegedűversenyének
II. tételét a szekszárdi Orbán Anita
adta elő stílusosan. Purcell:
Hornpipe és Menüett című művét
Neubauer Gabriella (fuvola) tolmá-
csolta, majd Tartini: Lento-ját mu-

tatta be Puskás Janka szekszárdi
csellista növendék. 

A folytatásban egy újabb Purcell-
darab, a „Trombitaszó és ária” kö-
vetkezett, melyet Müller Marianna
szekszárdi trombitás mind a fanfár-
szerű, mind a lágyabb hangzású ré-
szeket jól megformáltan játszotta
el. Vivaldi két gordonkára írott g-
moll versenyművének tételeit
Barcza Szilvia és Kapi Zoltán Bence
adta elő, míg Krommer: Klarinétver-
senyének I. tételét Kajtár Tamás
mutatta be kitűnő technikával, stí-
lusos, szép hangú előadásban.
A Szekszárdi Liszt Ferenc Társa-
ság május 21-én, szerdán, 17.30 óra-
kor tartja következő klubestjét a
Liszt Ferenc Művészeti Iskola nagy-
termében. Az est előadója Watzatka
Ágnes zenetörténész. A budapesti
Liszt Ferenc Emlékmúzeum mun-
katársa „Az Esztergomi mise kelet-
kezésének és bemutatásainak kö-
rülményei a legújabb kutatások tük-
rében” címmel tart előadást. A belé-
pés ingyenes, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!    Lakatos O.

A Mondschein kórus idén ünnepli fennállása 30. évfordulóját



2008. MÁJUS 18. 7777É R D E K L I ?

– Nevét jól ismerik az olvasók, hi-
szen jogászként korábban fontos
beosztásokban tevékenykedett – ve-
zette például az APEH Nyomozó Hi-
vatalát –, a szőlőnek és a bornak
sokáig „csak” másodállás jutott.

– Ha már kiemelte egyik korábbi
munkakörömet, elmondom, hogy
az APEH-nél történt átszervezés-
kor nem fogadtam el a felajánlott
állást, de már korábban felkészül-
tem arra, ha szükséges lesz, tudjak
váltani. Igyekeztem mindig több lá-
bon állni, így a „boros beruházást”
már 1999-ben elkezdtük.

– A több lábon állást már a tanul-
mányai során elindította.

– Első diplomámat Dunaújváros-
ban szereztem, ahol kohász-üzem-
mérnökként végeztem. Utána kö-
vetkezett a rendőrtiszti főiskola,
majd a jogi és a közgazdasági egye-
tem. Jelenleg főállásban foglalko-
zom a borászattal, s irányítom a
Bodri-pincészet borászati ágát. A
vendéglátást pedig testvérem, Ti-
bor vezeti. Büszkén említem, hogy
2005-ben a Vállalkozók Országos
Szövetsége „Az év Tolna megyei
vállalkozójának” választotta.

– A borászat szeretete, tisztelete
szüleinek, vagy Szekszárdnak kö-
szönhető?

– Vonzódásom szüleim, illetve
génjeim hatására alakult ki, de
Szekszárd is „beleszólt” a dologba.

– Napjainkra sajnos sok szakma
felhígult. Mit tapasztal a borászat
berkein belül? Úgy értem, néha elő-
bukkannak a bokorból a magukat
borászoknak nevezők...

– Én úgy tapasztalom, hogy a bo-
rász szakma nem hígult fel, egyre
képzettebb fiatal szakemberek lép-
nek a színre, érnek el jó eredmé-
nyeket. A családi hagyományoknak
és iskoláiknak, valamint a környék
igen jó szőlőinek köszönhetően a
borászatból élő ifjak tevékenysége
elismerésre érdemes. Azért is fon-
tos, hogy minél több borász legyen
Szekszárdon, hogy együtt erősít-
sük a borturizmust, városunk hír-
neve érdekében is.

– Miként látja a helybeli borá-
szok együttműködését, és a közös
marketing alakulását?

– Egyre erősebb az együttműkö-
dés, amit például az is demonstrál,

hogy tavaly alakult meg a Szek-
szárdi Borászok Céhe, s vele együtt
magam is, mint a Szekszárdi Hegy-
község elnöke, ezt az „összjátékot”
erősítem. Közösen küzdünk a re-
mek szekszárdi borok további fel-
emelkedéséért, ismertségük erősí-
téséért. A marketinget így is sokkal
nagyobb hatásfokkal lehet végezni.
Apróságnak tűnhet, de igen jelen-
tős, hogy egymás borait is áruljuk.
Sok fontos rendezvényünk van: a
borvidék és a hegyközség közösen
szervezi a május 29-i budapesti
programot, ahol a Károlyi kertben
mutatjuk be a szekszárdi borokat,
de ugyanazon a napon lesz az el-
származottak találkozója is, amibe
a várossal összefogva természete-
sen mi is bekapcsolódtunk. A tava-
lyihoz hasonlóan idén szeptember-
ben mi is részt veszünk a főváros-
ban tartandó Bor- és Pezsgőfeszti-
válon. Ezen tavaly Szekszárdról 14
borászat vett részt, idén közös ki-
advány is készül.

– A kiadványok kapcsán nem tu-
dom szó nélkül hagyni a roppant
elegáns, a pincészetükbe csábító
Bodri Magazint, amibe bekerültek
a szekszárdi „Év borászai”,
Vesztergombi Ferenc és Takler Fe-
renc is.

– Sőt, Szekszárd borvidéki elnö-
kéről, a borvidékért sokat munkál-
kodó Heimann Zoltánról is olvas-
hatnak. A magazin, amit a kezében
tart, az első számunk, ősszel sze-
retnénk megjelentetni a másodikat.

– Több borkóstoló helyük van, sőt
vendéglátó egységet is üzemeltet-
nek.

– A Munkácsy utcai étterem csak
a rendezvények alkalmával tart
nyitva, nem régen nyitottuk meg a
Csatári torokban lévő Bor- és Ha-
lásztanyánkat, a pincészetünkben
pedig hangulatos borkóstoláson
vehetnek részt a vendégek, ahol –
mint már említettem – igény sze-
rint megmutatjuk Szekszárd más
pincészeteinek borait is. Nem
anyagi érdekből, hanem a szek-
szárdi borokért.

– Tetszik a „Bodri pincészet” fel-
iratú pólója, amelyen az O betű tal-
pas poharat formáz...

– Ilyent viselnek a családtagok és
a kollégáink is a rendezvényeken,

illetve a kóstolókon. A férfiak zöl-
det, a hölgyek bordót.

– Kérem, mutassa be a családot.
– Szívesen, de előre bocsátom,

hogy nálunk mindenki igen fontos-
nak tartja az összefogást, ami a lé-
leknek és az előrejutásnak is egy-
aránt fontos... Feleségem, Gyöngyi
is a családi vállalkozást erősíti a
vendéglátás és az adminisztráció
terén. Két lányunk van: Orsi tavaly
végzett testnevelő tanárként, és
szintén a cégünknél dolgozik.
Részt vállal az adminisztrációból,
de fő tevékenysége a marketing.
Tervezi, hogy megszerzi a felsőfo-
kú borászati szakképesítést.

– Családi nyomás eredménye-
ként?

– Egyáltalán nem, kizárólag saját
elhatározásból. Kisebb lányunk,
Zsófi 17 esztendős, s a Garay Gim-
názium harmadik osztályos diákja.
Örömünkre jól tanul, különösen a
történelem és a matematika terén
sikeres. A továbbtanulásról még
nem döntött. Igaz, szeretném, ha
majd ő is bekapcsolódna a családi
vállalkozásba, de akkor is támogat-
juk, ha másképpen határoz.

– Kit tart a mesterének? 
– Egyértelműen édesapámat, de

édesanyámtól is jó néhány dolgot
tanultam. Családunkban a szőlé-
szet és a borászat immár öt generá-
ciót ölel át. Szüleim is besegítenek
a munkákba, gyakran kijönnek a
birtokra, és szívesen gyönyörköd-
nek benne.

– Nem titok, hogy mekkora terü-
leten gazdálkodnak?

– Egyáltalán nem. Családi pincé-
szetünk meghaladja a 25 hektárt.
Faluhely-dülőben, és a szomszé-
dos Gurovicán is 11–11 hektár sző-
lőnk van. A szüleim tulajdonában
levő kisebb területeken termő sző-
lőt is mi dolgozzuk fel. A fehér faj-
ták közül a sauvignon blanc és az
olaszrizling van többségben, de
van egy kis rajnai rizling és
chardonnay is. Kékszőlőink: kadar-
ka, kékfrankos, cabernet sauvig-
non és franc, merlot, valamint egy
kis zweigelt és pinot noir. Nem a
mennyiségre, a minőségre törek-
szünk. Alapkoncepciónk egyszerű:
kiváló szőlőből kiváló bort készíte-

ni. Ennek jegyében fontos szem-
pont a terméskorlátozás. Minőségi
boraink esetében egy kilós tőkén-
kénti terhelést tervezünk, ám néha
közbeszól a természet, s ennél ke-
vesebb szőlőt szüretelhetünk.

– Mióta foglalkozik a szőlővel, a
borral?

– Szüleimmel és nagyszüleim-
mel négyéves koromban kezdtem
el rendszeresen kijárni a szőlőbe, s
amiben tudtam – az évek sorával
egyre több mindenben –, segítet-
tem nekik. Érettségi ajándékként
egy szőlőterületet kaptam nagy-
szüleimtől a Csötönyi-völgyben,
amit újra kellett telepíteni. Szíve-
sen dolgoztam a saját birtokomon,
ami arra is jó volt, hogy a bevétel-
ből kiegészítsem a zsebpénzemet.

– Egy két mondat a terveikről...
– Nem maradhat el a további

technikai fejlesztés, de a borturiz-
must erősítendő a szálláshelyeket
is szeretnénk bővíteni.

– Ezek szerint már vannak ven-
dégszobáik?

– Hamarosan hét vendégszoba
áll a turisták rendelkezésére a fel-
dolgozónál, de komolyabb szállás-
hely-bővítést is elhatároztunk. Ez
azért fontos, mert az estébe nyúló
borkóstolás után az a kényelmes,
ha nem kell kilométereket megten-
niük a szállodáig.

– Feltűnt, hogy a Halásztanyá-
jukban is lehet, sőt érdemes bort
kóstolni. Ez hogy van?

– Amikor a vendégek megrende-
lik az ételt, ám a hozzá illő bor ki-
választásában bizonytalanok, ki-
nyitunk egy-két palackot, hogy az
ízlelést követően dönthessenek.
Ezt a formát igen kedvelik a vendé-
geink.

– Rendre bekapcsolódnak az or-
szágos „Nyitott Pincék” rendez-
vénysorozatba, de bizonyos alkal-
makkor, például Szent László Na-
pon a szekszárdi borászok „tarta-
nak nyitva”. 

– Pontosan így van, s jól is mű-
ködnek ezek a programok, hiszen
a médián keresztül ezeket ajánljuk,
gondoskodva népszerűsítésükről.

– Milyen bort fogyaszt a legin-
kább?

– Nyilvánvalóan valamennyit
megkóstolom, de legszívesebben a
Civilis Cuvée-t, a „mindennapok
borát” iszom, ahogyan a családom
is általában erre voksol. Persze,
egy különleges ételhez, egy külön-
leges alkalomra, különleges borra
esik a választásunk.

– Most másképpen is válasszon,
mármint nevezze meg a sorozat kö-
vetkező interjúalanyt.

– Hortai Tamásról, az Óceán
Könnyűbúvár Kiemelt Közhasznú
Sport Egyesület vezetőjéről olvas-
nék. Kérem, arról a tevékenységről
is beszélgessenek, amely révén je-
lentősen sikerült lecsökkenteniük
a pincékben a mustgáz okozta ha-
lálozások számát.  

V. Horváth Mária

Villányi János, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális
Igazgatóságának főosztályvezető-helyettese a városi bajnok-
ságban ma is kosarazik. Dr. Bodri Istvánnal a sport révén ke-
rültek kapcsolatba, mondhatni barátságba. Nem véletlen te-
hát, hogy a jelképes stafétabotot a borásznak adta át azzal a
javaslattal, hogy faggassam ki a családi vállalkozásról, ami
együtt jelenti a borászatot és a vendéglátást.

BEMUTATJUK!

„Az összefogás egyaránt fontos
a léleknek és az előrejutásnak”
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Bátaszék térségében négy páros
alagút épül az M6-os autópálya
részeként, Szekszárd és Pécs kö-
zött nyolc völgyhíd lesz, a leg-
hosszabb – 880 méteres – Sze-
bénynél létesül.

A napokban Bátaszék térségében
jártuk, ahol Rakita András (képün-
kön), a koncessziós feladatokat is
ellátó Mecsek Construktion Group -
kivitelező cég – főmérnöke kalau-
zolásával néztük meg az M6-os au-
tópálya építését. Az M6-M60 autó-

pálya épülő új szakasza a terveknek
megfelelő ütemben épül. A főmér-
nök leszögezte, hogy az átadásra
2010. március 31-én kerül sor. Ott
jártunkkor már az utolsó simításo-
kat végezték az azóta már megnyílt
látogatóközpont épületében. Az ér-
deklődő csoportok ott láthatják
majd az alagutak makettjeit, fotó-
kon, rajzokon és filmeken az épít-
kezés menetét, a szakmai csopor-
tok tervismertetést is kapnak. 

A Szekszárd–Bóly közötti sza-
kasz 48 kilométer hosszúságú, két-

szer kétsávos, osztott pályás úttest-
tel, öt csomóponttal és vészhelyze-
ti célokat szolgáló, burkolt leálló-
sávokkal készül. A szóban forgó
autópálya szakaszon négy (páros)
alagút, 55 műtárgy (hidak és völgy-
hidak), valamint három – egysze-
rű, illetve komplex – pihenőhely
épül. Az autópálya mérnökség a
bátaszéki csomópontban létesül.

Az osztrák mintára épülő négy
alagút hossza összesen három kilo-
méter. A Bátaszék elnevezésű 1331
méteres, a Geresd 399 méteres, a

Baranya 865 méter
hosszúságú, a Véménd
pedig 418 méter. Az alag-
utak kialakítását nem fú-
rópajzzsal végezték, ha-
nem kibányásztak félmil-
lió köbméter löszt. A ta-
lajt minőségi vizsgálat-
nak vetették alá, megálla-
pítandó, hogy miként le-
het – például más földdel
való keveréssel – felhasz-
nálni az építkezés során.
Az alagutakat a megfele-
lő építési és megerősítési
fázisokat követően vas-
beton héjjal borítják,
amelynek vastagsága
felül 35, alul pedig 65
centiméter. Az alagutak-

ban a megengedett haladási sebes-
ség óránként 90 kilométer lesz.

Rakita Andrástól azt is megtud-
tuk, hogy az építkezésen jelenleg
mintegy négyszázan dolgoznak:
köztük osztrákok, magyarok és né-
metek, az alagutak építését pedig
jórészt horvátok végzik. A három
műszakban dolgozók tíz-tíz nap
munka után öt-öt nap szabadságot
kapnak.

A főmérnök beszámolt arról is,
hogy az autópálya építésének meg-
kezdése előtt 30 településen mér-
ték fel az ingatlanok állapotát, de
azon a 35 településen is, amelyeket
a beszállító útvonalak érintenek.
Az ingatlanok állapotának rögzíté-
sére a várható kártérítések okán
volt szükség. V. H. M. 

Alagutak, völgyhidak az M6-oson

A Hyundai i10 – a Kia Picanto testvér-
modellje – tetszetős karosszériájával
és gazdag felszereltségével próbál
majd vásárlókat szerezni a miniautók
piacán.

Bár az i10 számos alkatrészét a Pi-
cantótól örökölte, a Hyundai formaterve-
zői olyan jó munkát végeztek, hogy ez kí-
vülről alig látszik. Teljesen új lett az autó
orra és hátulja, így már könnyen beilleszt-
hető a formaterv az 

i30-cal  elkezdett
új márkaarculatba. Hossza
3,65 méter, tengelytávja 2,38 méter,
mindkettő kategóriaelső érték, így utaste-
re a külső méretekhez képest tágas, öt
felnőttnek is kényelmes utazást biztosít.

Az i10-es modell a teljesen új négyhen-
geres benzinmotorral vagy dízel verzióval
rendelhető, akár négysebességes auto-
mata-váltóval is. Az új 1,1 literes, három
hengeres CRDi dízel 75 LE teljesítmény-

nyel és 153 Nm-es nyomatékkal kapható.
Mind az új 75 lóerős 1.2 literes benzinmo-
tor, mind pedig az 1.1 literes, a Picantóból
már ismert 64 lóerős motor maximálisan
környezetkímélő. Mind a három modell
túlteljesíti az érvényben levő emissziós el-
várásokat.

Az ötsebességes váltó karját a kö-
zépkonzolra tervezték a koreai

mérnökök, így értékes helyet
nyertek a két első ülés kö-
zött, és a kar is jobban kézre
áll. Igényesebb kivitelű az
utastér is, mint a rokon ese-
tében, sőt a kétszínű mű-
szerfal és a bézs kárpitok

mellett a légkondicionáló is a szé-
riafelszereltség része. A csúcsváltozatok
üveg panorámatetőt, bőrborítású kor-
mányt és váltókart, tetőspoilert, és dupla
DIN méretű audiorendszert kapnak.

Az új Hyundai i10-et megismerheti a
Nyitrai Autóháznál, a május 17–18-ai
nyílt hétvégén, ahol az újdonságok mel-
lett most értékes nyeremények is várják a
látogatókat.

Bemutatkozik a Hyundai i10

Fotó: Bakó Jenő
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A Szentháromság dicsérete
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének
mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen
kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan „ki értette meg az Úr
szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlege-
zett neki, hogy vissza kellene fizetnie?” Bizony, tőle, általa
és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

(Római levél 11, 33–36)

Pál apostol az egyik legnagyobb szellemi magasságba törekvő irat, a
Római levél csúcspontjához érve írja e sorokat. Az újszövetségi olvasó
úgy érezheti magát a levél eddigi fejezeteit követve, mintha egy bölcs
hegyivezető nyomában egyre magasabbra kapaszkodna egy egeket ost-
romló hely oldalán. A hegytetőre érve azonban valami különös dolog
történik: a bölcs vezető a megtett útra visszapillantva, nem önelégült
mosollyal fordul követőihez, ügyességével büszkélkedve - hanem gyer-
mek módjára borul térdre, hogy Isten áldja mindazért, amit láthatott.
Ez a néhány sor nem egy a Szentháromság titkait meghódítani akaró,
vagy épp a megfejthetetlen rejtély miatt csalódott ember hangja. Szavai
sokkal inkább hálaadással és csodálattal teltek. 

Pál hálát ad mindazért, amit Isten elmondott, s amit ő apostolként
megérthetett és továbbadhatott: hogy bár az igazságos Atya előtt
„nincs egy igaz ember, nincs egy sem” (2. fejezet), de a Fiúban eljött
hozzánk a kegyelem és „ amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt idő-
ben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért.” (5. fejezet). Sőt a
Szentélekre figyelve még annak is örvendezhetünk, hogy „akiket Isten
Lelke vezérel, azok Isten fiai” (8. fejezet). Pál csodálja, dicsőíti az Urat
a felismerésért, hogy „semmiféle teremtmény nem választhat el minket
Isten szeretetétől…” (8. fejezet vége). Bizony, Isten haláltól mentő
nagyszerű terve, üdvösséget szerző szeretete, a teljesség felé vezető ke-
gyelme minden emberi elképzelést felülmúlnak! 

A Szentháromság misztériumát csak „térden állva”, azaz a hit Pál ál-
tal is mutatott gyermeki alázatával lehet kutatni. A titkok Istennél ma-
radnak, de ajándékai a miénk. Ezért akkor vagyunk igazán bölcsek, ha
most a három nagy ünnep elmúltával, a Római levél szerzőjét követve
hálával áldjuk és dicsőítjük az Atyát, a Fiút, a Szentlelket, a Szenthá-
romság egy, igaz Istent. 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

M O Z A I K

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

Szekszárdról elszármazottak, il-
letve ismerőseik jelentkezését
várják a szervezők.

Heimann Zoltán, a Szekszárd
Borvidék Kht. tanácsadó testületé-
nek elnöke elmondta: két rendez-
vény is lesz május 29-én Budapes-
ten. Délelőtt tízkor kezdődik a Bo-
rászok és borok Szekszárdról elne-
vezésű bemutató a Károlyi palotá-
ban, a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban. A zártkörű rendezvényen 17
szekszárdi borász ajánlja nedűit. A
rendezvényre a szakmai médiát, a
gasztronómia jeleseit, a borkeres-
kedőket és kiemelt vevőiket hívják
meg. Mintegy 100–150 résztvevőre
számítanak. „A program célja meg-
mutatni, hol tart ma az igen sikeres
szekszárdi bor” – tette hozzá
Heimann Zoltán.

Délután négy órakor kezdődik
ugyancsak az irodalmi múzeum-
ban a Szekszárdi Turisztikai Kft. és
a civil szervezetek közös rendezvé-
nye, a Szekszárd visszavár című
találkozó. Az esemény azonos a

Babits év rendezvényével. A város
jelenéről és jövőjéről Horváth Ist-
ván polgármester tájékoztatja az
érdeklődőket. Az elszármazottak-
nak, illetve a Budapesten tanulók-
nak, Szekszárd barátainak kínál-
nak lehetőséget, hogy egymással is
találkozzanak. A rendezvény célja
az is, hogy begyűjtsék Szekszárd
barátait, s a későbbiekben elérjék
őket információkkal. A műsor mel-
lett borkóstoló és sajtfalatkák vár-
ják a vendégeket. A találkozóra
2000 forint a belépő. Ezért a vendé-
gek kóstoló poharat és tartalmas
könyvajándékot kapnak.

Létezik ugyan már egy címlista,
de szeretnének létrehozni egy
olyan naprakész adatbázist, amely-
nek a segítségével a rendezvények-
ről értesíthetik egymást az elszár-
mazottak és máshol tanulók. Kérik
a volt szekszárdiakat és ismerősei-
ket, hogy elérhetőségüket írják
meg a mini48@t-online.hu e-mail
címre, vagy a www.teol.hu web-
lapra. I. I.

Elszármazottak kerestetnek
Borászok és borok az irodalmi múzeumban

„A teljes Írás Istentől ihletett ...” 
2 Tim. 3:16/a

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családtagjait, 

valamint ismerőseit
BIBLIA-KIÁLLÍTÁSUNKRA,

a Szekszárdi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Gyülekezetünk tagjai teszik közkinccsé féltve őrzött Bibliáikat. A legrégeb-
bi példányt 1804-ből való, de látható a Vulgata és a Vizsolyi Biblia hason-
más kiadása, valamint dán, angol, német, kínai, héber, görög nyelvű ki-
adások is. Közzétesszük a János 3:16 idézetet 296 nyelven. A nyomtatott
technikával előállított Bibliák mellett a modern technika vívmányait is
bemutatjuk.
Kiállításunk megnyitására 2008. május 27-én 17 órakor kerül sor: Gal-
si Árpád, az MRE Kálvin János Kiadója igazgatóhelyettesének közre-
működésével.
A kiállítás megtekinthető 2008. május 27.–június 13. között naponta 11–13 és
16–18 óra között.
A Biblia évének következő alkalmai:
Június 5.: Károli Gáspár. Előadó: dr. Szabó András, a Károli

Gáspár Református Egyetem rektor-helyettese.
Szeptember 4.: A magyar Biblia-kiadások. Előadó: Tarr Kálmán,

MRE Kálvin János Kiadójának igazgatója.
Október 2.: A szeretetszolgálat megnyilvánulása a Bibliában.

Előadó: Czibere Károly, a MRE Zsinata
Szeretetszolgálati Irodájának igazgatója.

A fenti időpontokban minden előadás a Református Gyülekezeti
Házban lesz (Bezerédj u. 3.) 18 órai kezdettel.

Kedves Alsóvárosiak!
2008. május 21-én, szerdán 17.30
órai kezdettel a Szekszárd Alsóvá-
rosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület 2007. évi közgyűlését
tartja az egyesület Szekszárd, Béla
tér 9. sz. alatti székhelyén (Plébá-
nia).

Napirendi pontok:
• A 2007 évi  pénzügyi beszámoló jó-

váhagyása, illetve a közhasznúsági
jelentés elfogadása.

• 2008. évi költségvetés ismertetése,
elfogadása.

• Az egyesület 2008 évi munkaterve.
• Egyéb teendők, programok megbe-

szélése, tagdíj befizetések, új tagfel-
vételek.

Amennyiben a 2008. május 21-én
17.30 órai közgyűlés határozatképte-
len az ismételt közgyűlés 2008. má-
jus 21-én 19 órakor kerül megtartás-
ra (Bíró László püspök úr 18 órakor
kezdődő miséje után).

Megjelenésére feltétlenül
számítunk!

V. Jubileumi Nemzetközi 
Kékfrankos Borfesztivál

2008. május 22–23.
SSZZEEKKSSZZÁÁRRDD

Vármegyeháza, díszterem
A rendezvény fővédnöke:
Gráf József FVM miniszter

A borverseny elnöke:
Harcz Zoltán FVM Budapest

2008. május 22. (csütörtök) 
10.00 óra 

V. Jubileumi Nemzetközi
Kékfrankos Borversenyének
ünnepélyes megnyitója

2008. május 23. (péntek) 
9.30 óra

Tudományos előadás sorozat a
kékfrankos szőlőfajta jegyében

12.30 óra  
V. Jubileumi Nemzetközi
Kékfrankos Borverseny Ünnepé-
lyes eredményhirdetése 

13.00 óra 
Nemzetközi Kékfrankos
Borverseny borainak kóstolója
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– Kedves Gina, sokan nem hi-
szik el, hogy lehetséges ilyen
gyorsan állami nyelvvizsgát tenni,
méghozzá előtanulmányok nél-
kül. Kérem, mondja el, hogy sike-
rült elérnie ezt a nem mindenna-
pi eredményt! 

– Valójában én sem gondol-
tam, hogy képes leszek rá. Volt
már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bi-
zony hosszú évekig gyűjtögettem a
tudást s a bátorságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsga-
időszak után, július elején egy egészen új nyelvet
kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres közép-
fokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulás-
sal, tanári segítség nélkül. Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta,
hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert,
amelynek segítségével ő néhány hónap alatt levizs-
gázott angolból. Ez felkeltette az érdeklődésemet,
és vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon. 

– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a mód-
szer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Minisz-
terelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főisko-
lán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női ké-
zilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a ma-
gyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek köny-
vespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas
akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal cél-
nyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyel-
vű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni
tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette
sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem az
anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem cél-

nyelven. Így gyorsan kialakul a beszéd-
készség, ráadásul nyelvtani hibáktól men-
tesen! A két oktatócsomag és a CD-minő-
ségű hanganyagok a középfokú nyelv-
vizsga követelményeit veszik célba. Én
szeretnék további nyelveket is ezzel a
módszerrel elsajátítani – és belőlük nyelv-
vizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhető a
Kreatív Nyelvtanulási Módszer?

– Eddig angol, német, francia, olasz,
spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag.

– Ön szerint mennyi idő szükséges a tan-
anyag elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s
gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsé-
ge egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágá-
nak, a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt
19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek
felel meg.

– Úgy tudom, Szekszárdon  lesz vásárlással
egybekötött termékbemutató.

– Igen, Szekszárdon, a Gyermekkönyvtár-
ban (Széchenyi u. 51., Ady Endre Szakközép és
Szakképző Intézet Kollégiumának földszintje)
május 19-én és 26-án (hétfőn) 16–18 óráig a tan-
anyagokat bárki megtekintheti. Azt hiszem, az én
történetem sok tanulságot rejt mindazok számára,
akiket érdekel a nyelvtanulás és esetleg kedvet
kaptak ahhoz, hogy most ők is felkészüljenek egy
nyelvvizsgára. 

– Kedves Gina, sok sikert  a további tanulás-
hoz, s még tíz nyelvvizsgát!
(A kívánság részben teljesült, a cikk megjelenése
óta újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a
Kreatív Nyelvtanulás Módszerrel, ezúttal angolból.) 

Behring Balázs 
Info: 20/9460-724

www.kreativnyelv.hu

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a főiskolás Szekeres Georginával

A légkondicionálót – legyen az
épület-, vagy autóklíma – haszná-
lók nagy része tapasztalta már,
hogy a berendezés bekapcsolása-
kor poshadt szag áramlik a készü-
lékből. Pedig ez már a végső stádi-
um, ilyenkor nagy valószínűséggel
tele van a készülék – a kellemetlen
szagokat okozó
anyagokon túl
– különböző
gomba- és bak-
té r iumtenyé-
szetekkel. Ezt
keringteti a ké-
szülék folyama-
tosan a beltér-
ben, fertőzve
az ott tartózko-
dókat.

Sokan nem tudják, hogy a ké-
szülékekben levő szűrőbetét tulaj-
donképpen csupán a berendezés
műszaki védelmét látja el. A funkci-
ója az, hogy a készülékben lévő
motor (amely a beépített ventillátort
mozgatja) a beszálló por ellen vé-
dettebb legyen. A szűrő tisztítása
tehát a levegő tisztaságára nincsen
hatással! A hagyományos karban-

tartás, tisztítás nem elegendő, fel-
tétlenül szakszerű fertőtlenítésre
van szükség. Ne fertőzze otthonát,
munkahelyét! A tisztítást, fertőtlení-
tést ajánlott évente legalább két-
szer elvégezni, de legfőképpen a
hűtési szezon kezdetén.

Miképp a légkondicionáló be-
rendezések be-
szerelése, beüze-
melése is szak-
embert kíván, így
a tisztítás, fertőt-
lenítés sem vé-
gezhető el „csi-
náld magad”
módra. Amennyi-
ben hosszú élet-
tartamú, jól és
b iz tonságosan

működő klímát szeretnénk, keres-
sük az ismert, megbízható, ener-
giatakarékos márkákat, és azokat
minden esetben szakemberekkel
szereltessük be. 

Mindezekben segítséget nyújt
Önnek is AC-KER Bt., amelyet
Szekszárdon, a Zrínyi u. 107-ben
talál. Telefon: 74/416-950, 30/
947-25-42, 30/986-72-28.

Éljünk egészséges
klímában!

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2008-ban is meghirdette plakát- és rajzpályázatát a Szekszárdon tanuló
általános és középiskolás diákok részére. Az idei kiírás Az alkohol két ar-
ca címet kapta. 
A pályázat célja az volt, hogy a fiatalok juttassák kifejezésre, hogy elhatá-
rolják magukat a káros szenvedélyektől, különös tekintettel az alkohol
életünkre gyakorolt negatív hatására, és ezzel együtt egy életigenlő vilá-
got válasszanak. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálta el. En-
nek alapján a következő eredmények születtek:
Alsó tagozat (1–4. osztály):

1. Gabi Luca Réka, 2. Takács Bálint, 3. Szabadi Csanád (mindhárman
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule).

Felső tagozat (5–8. osztály):
1. Samu Enikő (5. Számú Általános Iskola), 2. Morvai Rudolf (Comenius
Általános Iskola), 3. Horváth Nikolett (5. Számú Általános Iskola).

Középiskola (9–12. osztály):
1. Balczer Klára (Kolping Katolikus Szakképző Iskola) és Varga József
(Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola), 
2. Kriszt Katinka (Szent László Középiskola), 
3. Bencze Ingrid (Kolping Katolikus Szakképző Iskola).

A díjazottaknak és minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk. A helye-
zést elért tanulók a jutalmakat a 2008. május 29-i KEF konferencián, ün-
nepélyes keretek között vehetik át.

* * * * *
SZEKSZÁRD VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMA

VI. alkalommal rendez konferenciát,
melyre tisztelettel meghívja a téma iránt érdeklődőket.

Téma: drogkutatás (felmérés a 14–16 éves korosztály körében)
Időpont: 2008. május 29.

Helyszín: Babits Mihály művelődési ház (Szekszárd, Szent István tér 10.)

A konferencia ideje alatt a helyszínen megtekinthető egy talpra állt szen-
vedélybeteg (Szilárd) fotókiállítása, és a rajzpályázatra beérkezett mun-
kák. Kísérőrendezvényként szakkönyvvásárt szerveznek.
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ÓDON
IDŐBEN

Május 19-én 165 éve, 1843-ban
született Csapó Vilmos királyi
kamarás, Garay és Liszt emlék-
kiadásának mecénása. 

Május 20-án 190 éve, 1818-ban
született Konkoly Thege Ignác
’48-as százados, megyei telek-
könyvi bíró, aki Szekszárdon
halt meg. 110 éve, 1898-ban a
miniszter elutasította 157 sze-
gény helybeli vágyát, „az or-
szág bármely vidékén kitelepe-
désre kért földterületet”.

Május 21-én 95 éve, 1913-ban
két embert taposott meg a vá-
ros bikája, melyet egy katona
fékezett meg.

Május 22-én 90 éve, 1918-ban el-
temették az alsóvárosban
Ujfalussy Lajost, a ma is virág-
zó Szekszárdi Nyomda Rt. ősé-
nek alapítóját.

Május 23-án 125 éve, 1883-ban
a szekszárdi vasúti szárnyvo-
nal építésén 3000 munkás se-
rénykedett, „a töltések mintha
bűvszóra emelkednének ki a
földből”.

Május 24-én 105 éve, 1903-ban
kimutatták: 1880-tól a szek-
szárdiak hárommillió koronát
kaptak munkabérként és a se-
lyemgubókért.

Május 25-én 165 éve, 1843-ban
kötött házasságot Augusz An-
tal alispánunk Schwab Klárá-
val. 

Nem tudom, az 1908-ban született
Party Istvánról megemlékezik-e
majd valaki, de annyi bizonyos,
hogy szellemében ő is egy nagy
előd nyomdokain járt.

Fónagy József (1859-1913), hi-
szen róla van szó, Arany szülőváro-
sából, Nagyszalontáról indult, s
gyógyszerész lett. Másfél évtized
közszolgálat után Budapesten ka-
pott engedélyt gyógyszertár nyitá-
sára. Ebből lett a baj, mert a szo-
katlan gyorsaság miatt még a parla-
mentben is interpelláltak ez ügy-
ben. A Dianához, a vadászat isten-
nőjéhez címzett gyógyszertárat
előbb bérbe, majd végleg eladta, s
inkább névadója szolgálatába sze-
gődött. 

Gógai birtokára vonult, ahol gaz-
dálkodott is, de leginkább szenve-
délyének élt. Ifjú kora óta – hazai
és külföldi versenyeken igazolt si-
kerrel – foglakozott vadászebek
tartásával és kiképzésével, A vizsla
idomítása című könyvét 1893-tól
három kiadásban kapkodták el. A
fácán és fogoly tenyésztése, hálóval
való fogása 1906-ban a modern
vadgazdálkodást alapozta meg. A
sajtóval apósa, Gajári Ödön lap-
szerkesztő révén is jó kapcsolata
volt, de maga is a Vadászat és Állat-
világ című folyóirat főszerkesztője
és Az Újság című napilap vadászati
rovatának vezetője. Több évig mű-
ködtette saját alapítású állatkitö-
mő-intézetét. Nevét Bécsben és

Lipcsében is em-
legették a lexiko-
nok. Legendás
vendégszeretete
nyomán készült
az első Gemencet
bemutató termé-
szetfilm, amely
elgondolásaival,
beállításaival a
későbbiek méltó
elődje lett.

Vérbeli vadá-
szoknak tudják:
Bogyiszló és
Szekszárd hatá-
rán leljük Gógát, a
sokáig Pest me-

gyéhez tartozott község külterülete
ez, a Gemenc része, ahol a Borrév
is volt: bikavérrel telt hordóinkat itt
hengergették a hajókra. Ma is híres
vadászata s egykor jeles horgásza-

ta-halászata révén került Góga a
moziba. (Tudjuk, megyénkben az
első mozgófilmet a szekszárdi szü-
retről készítették az Apolló embe-
rei, akik a Közérdek 1909. évi má-
jus 22-i száma szerint egy héttel
előbb idelátogattak. Szomorú bele-
gondolnunk: a házigazda négy év
múlva, 1913. március 25-én már az
örök vadászmezőket járja…)

„Az elmúlt szombaton fényes úri
társaság gyűlt össze Fónagy József
gógai bérletén. A biberum mág-
num áldomáson kívül azonban
más érdekes oldala is volt a mulat-
ságnak, az, hogy megjelent ott a
budapesti Apolló Színház igazgató-

ja, s ördöngös fényképmasináival
vadászfelvételeket készített mozgó-
fényképszínháza számára. Így nem
sokára látni fogjuk a budapesti mo-
ziban a gógai szarvasvadászatot,

amelyhez három szelídített
szarvas állott, illetve szaladt
modellt. Volt ezenkívül sike-
rült róka- s borzvadászat, sőt
halászat is, de természetesen
már eleve összefogdosott álla-
tokkal. Különösen érdekes
lesz a halászati kép, ahol ma-
ga a vendégszerető házigazda
vonszol ki – természetesen
megfelelő segédlettel – valami
negyven kilós vergődő harcsát
a vízből. Az érdekes felvételt
lakoma s reggelig tartó tánc
követte.”

Büszkék lehetünk rá, hogy
a magyar mozgófilm-készítés
hőskorában két produkció is
itt született, de azt is érdemes

tudnunk, ezelőtt csupán az alföldi
nyúlvadászatot örökítették meg né-
mafilmen. Arról nincs hír, hogy az
állatsztárok mit szóltak a felvéte-
lekhez. Dr. Töttős Gábor

Szarvasok az erdőben (Gustave Doré metszete)

Azok az „ördöngös masinák” 
és működtetőik

Mesélő emlékeink 61.

Gemenc első szerelmese

Június elsejéig tekinthető meg a
Happy & Orange kávézóban a
szekszárdi Biszák László és a
kecskeméti B. Tóth Edit festőmű-
vészek kiállítása.

A két alkotó a közelmúltban a ta-
mási táborban dolgozott együtt, de
korábbi alkotótáborok – amelyek
közül többet is B. Tóth Edit vezetett
– is alakították barátságukat. Sőt
megkockáztatom, hogy a két festő
több képe bizonyos tekintetben ha-
sonló stílusjegyeket is visel, bár
össze nem téveszthetőek. A hason-
latosság nyilván művészi felfogá-
suknak is betudható, így érthetően
a hasonló tájak hasonló szépségei
ragadták meg mindkettőjüket. A
csendéletek és a portrék már nem
csengenek össze annyira.

A kellemes megnyitó ünnepsé-
gen sokan gyűltünk össze, és élve-
zettel hallgattuk Kubanek Miklós
tanár-újságíró különleges köszön-
tőjét. Érdekes volt, amikor a két al-
kotót – korábbi tiltakozásuk ellené-
re is – szóra bírta, arra kérve őket,
ecseteljék – ez esetben szavakkal –,
szerintük mi a művészet, illetve a
művészek feladata. Kiderült, hogy

„az élmények hatására egyedivé vá-
lik a valóság”, illetve „az igazi mű-
vészet mindig gyógyít”. Ez így igaz,
hiszen a képeket megnézve vala-
mennyien jobb hangulatnak ör-
vendhettünk, s mint tudjuk, a jó-
kedv hatása áldásos a lelkiállapot-
ra, az pedig egész lényünkre.

A megnyitón ugyancsak remek
hatással volt a mosolygó, olykor
kuncogó közönségre egy székely
népmese, amit Sebestyén István
mesemondótól hallhattunk. Érde-
mes hát megnézni a tárlatot, ahon-
nan bizonyosan kellemes élmé-
nyekkel távoznak. V. H. M.

Tájak, csendéletek, portrék
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LABDARÚGÁS. Máté Csabát, a
Szekszárdi UFC elnökét választotta pá-
lyaedzőjének Erwin Koeman a magyar
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitá-
nya. A nyolc évig Belgiumban légióskodó
fiatal szakemberrel készült interjúnkat jö-
vő heti számunkban olvashatják.

LABDARÚGÁS. Megerősítette közép-
mezőnybeli helyezését a Szekszárdi UFC
együttese a labdarúgó NB III. 28. forduló-
jában. A csapat Csende Imre góljával ha-
zai környezetben 1-0-ra győzte le a hato-
dik Marcalit. A csapat 42 ponttal a 8. he-
lyen áll a Dráva-csoportban.

KOSÁRLABDA. Közel volt a bravúr-
hoz, végül mégis kikapott hazai pályán az

Atomerőmű-KSC Szekszárd együttese a
Zala-Volán gárdájától (57-63) a női kosár-
labda NB I 5–8. helyeiért rendezett ráját-
szás második mérkőzésén. A  KSC a he-
tedik helyért folytatja a Foton-Győr ellen,
az első mérkőzést a Rába-parti városban
rendezik.

KÉZILABDA. Az 1995-ös születésűek
országos bajnokságának szekszárdi dön-
tőjében a lányoknál a csoportjában az
FTC és Debrecen mögött a 3. helyen
végzett szekszárdiak a helyosztókon két
győzelmet aratva végül ötödikként zártak.
A Gárdony DSE Győrt 19-11-re, a Tatabá-
nya Dózsa DSE-ét 18-11-re verte a Rácz
József és Horváth Szimonetta dirigálta

UKSE. A torna legjobb kapusának a '96-
os születésű szekszárdi Tancz Kingát vá-
lasztották.

IJÁSZAT. A hazai terepíjász Grand
Prix-sorozat első állomásán, Mátraszelén
az Alisca Nyilai Íjászegyesület versenyzői
három dobogós, és egy ötödik helyet
szereztek. A háromdimenziós kategóriá-
ban ifj. Bóka László arany-, Berényi Ba-
lázs – pályafutása legjobb eredményét
produkálva – ezüstérmet szerzett, míg id.
Bóka László ötödik lett. A Barebow kate-
góriában Péterbencze István a második
helyen végzett.

NŐI FOCI. Május 24-25-én a női lab-
darúgó diákolimpiai országos döntőjének
házigazdája lesz Szekszárd. A 17-18 éve-
sek rangos megmérettetésén 18 megyei
győztes találkozik, csak Nógrád és

Csongrád nem képviselteti magát. Tolná-
ból  két csapat is ott lesz a mezőnyben: a
győztes I. Béla Gimnázium mellett „beug-
róként” a megyei döntőn második tolnai
Sztárai Gimnázium lányai is bizonyíthatják
rátermettségüket.

OLIMPIA. A megyei önkormányzat ifjú-
sági és sportbizottsága megnevezte azt a
tehetséges, de már igen eredményes
utánpótláskorú sportolót, aki a Megyei
Önkormányzatok Szövetsége és Tolna
megye költségén nézőként részt vehet a
pekingi olimpián. A bizottság döntése
alapján Dejcző Balázs utazhat Kínába. Az
Atomerőmű SE 20 éves kenusa 2001
óta tíz országos bajnoki címet nyert a kü-
lönböző korosztályokban, válogatottként
pedig C-1 500 méteren 2004-ben
Plovdivban 4., két évvel később Athén-
ban pedig a hatodik helyen végzett.

Hogy kit jelölnek majd a szakem-
berek, a szurkolók az év csapatá-
nak a majdani szavazáskor, azt
az eredményekben mindig gaz-
dag magyar sportban május ele-
jén még nagyon nehéz megtip-
pelni – különösen az olimpia évé-
ben. Élünk azonban a gyanúper-
rel: a divízió I-es világbajnoksá-
gon aranyérmes, a világcsoport-
ba feljutott jégkorongozóink oda
férnek majd a dobogóra év végén.

Még a „nem jeges városokban”,
így Szekszárdon is népszerű ez a
társulat, amelyből ketten, a nevé-
nek megfelelő kvalitású kapuvé-
dő, Szuper Levente, és az elnyűhe-
tetlen nagy öreg, a sportági szim-
bólummá vált Kangyal Balázs elfo-
gadta a II. Domaine Gróf Zichy ut-
cai futófesztivál szervezőinek meg-
hívását. A minden szituációban
csupa mosoly Levi ismerkedni jött
a tolnai megyeszékhellyel, annak
borturizmusával, így barátnője tár-
saságában – az Eszterbauer-pince
vendégszeretetét élvezve – Szek-
szárdon töltötte az éjszakát. Előtte
azonban Kangyal Balázzsal szíve-
sen válaszoltak lapunk kérdéseire.

– Kezdjük egy, a méretes köz-
hellyel: miért éppen most sikerült
átlépni ezt a küszöböt?

– A magyar bajnokság meghatá-
rozó csapata, az Alba Volán, amely
sok válogatott játékost ad, megmé-
rettethette magát a nívósabb oszt-
rák bajnokságban – mondja Kan-
gyal Balázs. – Ez az egyik fontos té-
nyező, de a másik is ezzel függ ösz-
sze: a keretből egyre többen szer-
ződtek jó színvonalú, külföldi baj-
nokságokba. A korábbi évekkel el-
lentétben így most nem jelentett
gondot, hogy végig a valós tudá-
sunknak megfelelően teljesítsünk.
Egy hét alatt öt meccset játszot-
tunk, mentális és fizikális rövidzár-

latok nélkül, s a hajrákkal sem volt
gond. Egyértelműen kijött, hogy a
divízió I-ben mi vagyunk a legjob-
bak. Ha újra kellene játszanunk ezt
a tornát, nagy valószínűséggel
ugyanez az eredmény születne.

Mint egy nagy család
– Valahol az is számíthatott,

hogy ti lassan már több mint egy
évtizede együtt vagytok jóban,
rosszban. Érvényesül az egy min-
denkiért, mindenki egyért elve.

– Mindenki tud a másikról min-
dent, még a magánügyekre is van
rálátása a csapattársaknak. Azt hi-
szem, ez más csapatoknál ritka. Ez
az a kohézió, ami pluszt jelenthe-
tett, és majd jelent is bárki-
vel szemben.

– Már most mindenki a jövő évi
A-csoportos világbajnokságról be-
szél, olykor túlzott elvárásokat éb-
resztve. Most, a felhőtlen ünneplés
közepette is helyére kéne tenni a
dolgokat, nehogy aztán tragédia-
ként éljünk meg majd egy-két igen
méretes zakót...

– Ez így van! Amikor arra gondo-
lunk, hogy jön Oroszország, Kana-
da, Csehország, Svédország, akkor

minden erényünket,
pozitívumunkat egye-
sítve is a jamaicai
bobcsapat szerepében
tetszelgünk, akik a
maguk ötvenfokos for-
róságából, görkocsi-
jukkal megérkeznek a
téli olimpiára. A tisztes
helytállásért is száz
százalékot kell majd
nyújtanunk. Azért azt
jó tudni, hogy akad
(lehet) három-négy
olyan nemzet, amely
ellen lehet keresniva-
lónk, így nem tűnik

eleve reménytelennek a bent-
maradás.

– Kikkel vehetjük fel a versenyt?
– Ha minden jól megy, akkor a

franciákkal, a szlovénekkel és az
osztrákokkal, de az olasz váloga-
tott ellen sem kell majd feltett kéz-
zel a pályára lépni – veti közbe Szu-
per Levente.

– Balázs, több évtizede megalku-
vás nélkül, példamutatóan játszol
a különböző hazai élcsapatokban.
Mikor is kezdted?

– Hűha! Már 1977-ben utánpót-
láskorú igazolt játékos voltam.

Felemelő érzések
– Nem bánod, hogy kimaradt a

külföld számodra, amivel anyagi
értelemben megalapozhattad volna
a jövődet. Persze a „te idődben” leg-
feljebb disszidálni lehetett. (Fur-
csán néz a kemény bekk, látszik
rajta, hogy az ő értékrendjében a
pénz más helyet foglal el, mint a
magyar emberek többségénél.)

– Már megbocsásson, de nekem
ilyen eszembe se jutott. Soha nem
vágytam többre, mint amit a sors
megadott. A jégkorong számomra
olyasvalami, mint a szerelem. Soha

nem vetődött fel bennem, hogy
amit érte kapok, az sok, vagy ke-
vés. A fociban vagy a kosárlabdá-
ban jobban lehet keresni, de ez en-
gem egy cseppet sem zavar. Meg-
mutattuk a magyar embereknek,
hogy lehet erőn felül teljesíteni, s
ebből a szegényes hátterű magyar
sportági viszonyokból is ki tudtunk
emelkedni. Ezért tudnak őszintén,
önfeledten ünnepelni bennünket
országszerte. Nagy élmény volt a
napokban, amikor nehéz sorsú em-
bereknek tudtunk mosolyt vará-
zsolni az arcára, akik talán a mi
példánkból meríthetnek erőt saját
sorsuk megváltoztatásához is. Ezt
látva roppant boldog voltam, no és
annak tudatától, hogy mégis csak
elértem az álmom: jövőre A-cso-
portos vébén szerepelhetek!

– Levente, veled kapcsolatosan
folyamatosan az NHL-t emlegetik,
aminek előiskolájában részt vettél
már évtizedes külföldi pályafutá-
sod során. A vébén figyelemre mél-
tó teljesítményt nyújtottál...

– Jól érzem magam Olaszország-
ban, a Milan Vipers csapatánál. Ha
esetleg összejön az NHL, nem le-
szek ellene, de már nem ezzel ke-
lek és fekszek. A mostani vb-ara-
nyamat nem cserélném el egy
észak-amerikai profi szerződésre.
Azt, hogy a magyar embereknek
ilyen örömet tudtunk okozni, hogy
a dobogó tetején, majd idehaza a
himnuszt hallhattam – ez tényleg
nem forintosítható.

– A szekszárdi futófesztivál 2009-
es versenyére össze tudna állni egy
hokisokból álló váltó?

– Ha jövőre is hívnak bennün-
ket, az azt jelenti, hogy a várako-
zásnak megfelelően szerepeltünk
az A-csoportos vb-n, vagyis bent-
maradtunk a világelitben. A távfu-
tás távol ugyan áll tőlem, de ebben
az esetben még egy maraton-váltó
megszervezésébe is belekezdenék.
Magánemberként hamarosan visz-
szatérek Szekszárdra, mert mara-
dandó élményekkel, kapcsolatok-
kal távozom.  B. Gy.

S P O R T
Szekszárdig is elért a hokis varázs

Szuper Levente és Kangyal Balázs: „Ez az érzés pénzben nem mérhető”

Visszapillantó tükör

Szuper Levente Kangyal Balázs
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A rejtvény megfejtését 2008. május 27-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az május 4-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Babits Mihály: Jónás könyve. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fehér Jánosné, Tartsay ltp. 28. II/14. és Gálffy Dezső,
Kadarka ltp. 11. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„Bájoló lágy trillák,
tarka képzetek”

Elképzelem Vajda Jánost a „Nádas ta-
von” (a Velencei-tavon) ringatózva a csó-
nakjában, amint éppen arra gondol: „Föl-
di létem és halálom, csak mese, csalódás,
álom.” Vajon eszébe jutott-e neki kissé
később Csokonai Vitéz Mihály, aki egy
megfáradt pillanatában így sóhajtott: „Az
is bolond, aki poétává lesz Magyarorszá-
gon.” Szerintem, ha eszébe is jutott Cso-
konai Vajdának, más, sokkalta szebb dol-
gok jutottak neki az eszébe róla azon az
akkoriban még százszor szebb és tisz-
tább gyönyörű nádas tavon ringatózva.

Azt hiszem, ennyi bőven elég a mellé-
beszélésből, aki nem bírja a kiképzést, je-
lentkezzen a gyengélkedőre, hátha lesz
olyan szerencséje, hogy leszerelik, de ez
a dolog csak akkor sikerülhet, ha rettene-
tesen erős szervezettel/idegrendszerrel
rendelkezik az illető.

Ami pedig a búcsúzást illeti, hát ahhoz
nagyon határozottnak és erősnek kell
lenni az embernek, semmi érzelgősség,
mert az nagyon le tudja rontani az embe-
ri érzések értékét: „Így hát Jancsi lelkem
eridj, ha menned kell, a jóisten legyen
minden lépéseddel.” Ennél szebben,
őszinte szeretettel és méltóságteljesebben
egy szerelmes nő nem tud elválni attól,
akit igazán szeret, de más választási lehe-
tősége nincs.

Nem szaporítom tovább fölöslegesen a
szót (nincs hozzá médiamanageri vég-
zettségem), mert hiába húzom, halasz-
tom a dolgot végül is Csokonai Vitéz
Mihály helyett (sajnos) nekem kell be-
fejeznem a címben elkezdett búcsúzó
szavakat: „Kedv, remények, Lillák, Isten
véletek.”

Bálint György Lajos

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

INTENZÍV NYÁRI
NYELVTANULÁS

MINICSOPORTOKBAN
ANGOL 

SPANYOL
FRANCIA

OLASZ
NÉMET

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

KÜLFÖLDIEK tanyájának, szőlőjének
gondozását, nyelvtudással, szőlész-bo-
rász vállalja. Tel.: 70/553-17-38

P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 15–21. 17.30 és 20 órakor 

TOTÁL TURBÓ (12)

Május 22–28. 17.30, csütörtöktől 
vasárnapig 15.30 órakor is  
LEPATTINTVA (16) 
20 órakor
21– LAS VEGAS OSTROMA (16)

KISTEREM
Május 15–21. 

17 órakor MEGY A GŐZÖS (12)
19 órakor ÚT A VADONBA (12) 

Május 22–28. 
17 órakor AZ ELLENSÉGEM

ELLENSÉGE (12)
19 órakor NYUGALOM (12)

Május 25-én, vasárnap
GYERMEKNAPI FILMVETÍTÉS 
10.30 órakor FRANKLIN, A TEKNŐS
12.30 és 14 órakor BŰBÁJ
Mindkét filmre a belépés díjtalan!

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
20. 8 és 1/2  R.: Frederico Fellini
22. A papa szolgálati útra megy 

R.: Emil Kusturica
27. Júlia és a szellemek 

R.: Frederico Fellini
ROCKKLUB 
23. Rainbow
JAZZKLUB 
21. Cab Calloway
28. Cannonball Adderley
KOMOLYZENEI KLUB 15–20 óráig 
22. Bach
KONCERTEK
24. Chaos of Disorder
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

PARÁZSLÓ ALAPÍTVÁNY 
Szeretettel várunk a következő 

előadásunkra, melynek előadója:
Hankó Ildikó és Kiszely István.

Témája: Magyar királysírok sorsa
Időpont: 2008. május 13. (kedd) 17 óra

Helyszín: Katolikus Közösségi Ház
(Szekszárd, Béla tér 9.)

Május 19-én, hétfőn 19 órakor
RENDKÍVÜLI LÉLEKÉPÍTŐ 

Magyar Piéta – 
az Öszödi köztársaság  
címmel Siposhegyi Péter drámája
Keresztes Krizosztom meggyilkolt
szerzetes életéről. A délvidéki
Magyarkanizsai Udvari Kamara-
színház előadása – Jegy: 1800 Ft

Május 22-től június 15-ig
a márványteremben 

Tolna megyei 
gyermekrajz-kiállítás
A kiállítás megtekinthető: naponta
10–18 óráig

MEGHÍVÓ
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
tisztelettel meghívja a város

lakosságát
A MAGYAR HŐSÖK
EMLÉKÜNNEPÉRE

2008. május 25-én (vasárnap) 9 órára
ÜNNEPI PROGRAM

Az I. és II. világháborús emlékműnél
a Szent István téren

8.45 órakor: Térzene az Ifjúsági
Fúvószenekar előadásában

9 órakor: A Magyar Honvédség fel-
hívójele – Himnusz – Vers – Ünnepi
beszéd – Dalbetét – Keresztény egy-

házak áldása – Koszorúzás és
gyertyagyújtás az I. és II.

világháborús emlékműnél – Szózat –
A Magyar Honvédség Takarodójele

Május 26., hétfő 16.30 órakor
BESZÉLŐ KÉPEK
a Dunatáj Fotókör (Kalocsa) 
kiállítása a üvegteremben 
A tárlatot megnyitja Tamás Eszter
művészettörténész
Megtekinthető június 15-ig hétköz-
napokon 10–18, szombaton 14 óráig. 

MŰVÉSZETEK HÁZA
Május 23-án, pénteken 17 órakor   

Weintrager Adolf festőművész
kiállításának megnyitója

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogó-beszámítás lehetséges.

Tel.: 30/267-98-91

UR OLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

Helye:
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
20/218-31-37 vagy 

70/524-43-34

2008. május 20. (kedd)
A Városi Sport- és
Szabadidőközpontban: 
23.55 óra 
Ünnepélyes megnyitó

2008. május 21. (szerda)
0.00 órától a Sport- és
Szabadidőközpontban
15 perces intervallumokban:

• kispályás labdarúgó 
női, férfi villámtorna

• kosárlabda villámtorna
• asztalitenisz (résztvevő ütőt és

labdát hozzon magával)

0.00 órától a városi  kivilágí-
tott teniszpályákon

•éjszakai teniszezési
lehetőség (résztvevő ütőt és
labdát hozzon magával)

8 órától a városi sportpályán 
• iskolák közötti 

labdarúgótorna  

• labdával ügyességi verse-
nyek (szlalomozás stb.)

• 7-es, 11-es rúgások, deká-
zás, fejelés, célba rúgás 

• kispályás labdarúgótorna

17–20 óráig
• utcai kosárlabda

6–19 óráig
Városi uszoda ingyenesen
igénybe vehető

• egyének, csoportok
úszómesterek segítségével 

8–18 óráig óvodákban 
• gyermekprogramok 

8 órától iskolákban 
• tanulók részére különböző

ügyességi programok

17.00 órától I. Béla
Gimnázium sportpályán
Rózsa Ferenc Középiskolai
Kollégium szervezésében

• Capoeira aerobik

2008. évben csatlakozik
helyi rendezvények szervezésével

a szekszárdi McDonald’s

PROMÉTEUSZ PARK
PROGRAMJAI 

2008. május 21. (szerda),
10–16 óráig 
Gemenc Természetvédelmi és
Sportegyesület szervezésével
és Babits Mihály Művelődési
Ház és Művészetek Háza
közreműködésével:

• Gumicsónak 
• Tandemkerékpár 
• Ügyességi pálya:

– vakvezetés
– sziámi futás

• Bójakereső váltófutás
• Szalagvezetés pálya
• Drótkötélpálya
• Ügyességi kötélhúzás 

(„savas tó”)

Fehérlófia Sportegyesület
szervezésében:

• Parktájfutás

XVII. McDonald’s KIHÍVÁS NAPJA
SPORTPROGRAM SZEKSZÁRD
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Pályázati felhívás

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Sport-, Ifjúsági- és Civil Szervezetek Bizottsága,
valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság (a
továbbiakban bizottságok) pályázatot hirdetnek
a non-profit szervezetek számára kiírt pályá-
zati keret címmel 2008. évre vonatkozóan.

Felosztható keret: 7 000 eFt
Pályázat célja:
A szervezetek 2008. évi működésének támoga-
tása, mind eszköz és infrastruktúra, mind hu-
mánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a
szervezet fejlődését, működését.

Pályázók köre:
• A szekszárdi székhelyű civil szervezetek,

amelyek a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központban regisztráltak, valamint az ala-
pítványok közalapítványok, közhasznú tár-
saságok, egyházak, amelyeket: 
– a Tolna Megyei Bíróság, egyházak esetén

az illetékes bíróság a felhívás megjelenése
előtt legalább egy éve jogerősen nyilván-
tartásba vett és az alapító okiratuknak, il-
letve az alapszabályuknak megfelelően
ténylegesen működnek

– tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki
– köztartozásuk nincs, csődeljárás nem fo-

lyik ellenük
Nem nyújthatnak be pályázatot:

• Köztestületek
• Tanácsok
• Pártok
• Munkaadói és munkavállalói érdekképvise-

leti szervezetek

A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2008. január 1. és 2008.
december 31. között keletkező működési, és
ugyanezen időszakban a működéshez kapcso-
lódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve progra-

mok, rendezvények költségeihez nyújt vissza
nem térítendő támogatást.
A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó
számlák számolhatók el, melyek pénzügyi telje-
sítésének az elszámolási időszak végéig meg
kell történnie.
A támogatás önmagában nem lehet a működés
kizárólagos forrása (a szervezetnek legalább
30%-os önrésszel – melybe beszámítható a ter-
mészetbeni hozzájárulás – vagy egyéb forrással
kell rendelkeznie)

A benyújtás módja:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a bizottsá-
gok által erre a pályázati célra kiadott pályázati
adatlapon nyújtható be, amely sem tartalmá-
ban, sem formájában nem változtatható. A pá-
lyázati dokumentációt a kiírásnak megfelelően
hiánytalanul (a pályázati formanyomtatvány
minden kérdésére választ adva), és az egyéb
előírt dokumentumok becsatolásával kell be-
nyújtani. 
A formailag hibás, nem megfelelő pályázatok
nem kerülnek automatikusan elutasításra. A bi-
zottságok az értesítéstől számított 10 napos hi-
ánypótlási határidőt biztosítanak.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről

szóló 30 napnál nem régebbi kivonat.
2. Az előző évről szóló számviteli beszámoló

egyszerű fénymásolata. A számviteli beszá-
moló kötelező tartalma: 2007. évi mérleg és
eredmény-levezetés, kiegészítő melléklet. 

Beadási határidő: 2008. július 31.

A beadás helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Sport-, Ifjúsági- és Civil Szervezetek Bizottságá-
nak, valamint a Művelődési és Oktatási Bizott-
ságnak címezve a Polgármesteri Hivatal Műve-
lődési és Sport Osztálya:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bírálati szempontok:
• A szervezet hatékonysága, célja (önsegítés,

kölcsönös segítés, közjó szolgálat, közössé-
gi érdekvédelem, közérdek) 

• A szervezet előző évi társadalmi aktivitása
és 2008. évi tervei

• Együttműködés más szervezetekkel, intéz-
ményekkel 

• A szervezet az előző két évben az önkor-
mányzattól kapott pénzbeli támogatással
megfelelően elszámolt

• Az igényelt támogatás összhangban áll a
megfogalmazott szükségletekkel

• A szervezet egyéb támogatói köre
A pályázati adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról, illetve átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
A beérkezett pályázatok támogatásáról a pályá-
zati határidő elteltét követő 90 napon belül a
Sport-, Ifjúsági- és Civil Szervezetek Bizottság,
valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság
dönt.
Alapítványok, közalapítványok esetében a jog-
szabály a döntési jogosultságot a Közgyűlés ha-
táskörébe rendeli, ezért esetükben – a bizottság
javaslatára – a Közgyűlés hozza meg a döntést.
A pályázatokat értékelő bizottság munkájában
tanácskozási joggal részt vesz a Szekszárdi Civil
Kerekasztal képviselője.
A bizottságok a támogatás felhasználásáról leg-
később 2009. január 31-ig elszámolást kérnek,
amelynek feltételeiről a nyertes pályázókkal a
támogatás átutalását megelőzően Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést
köt.
A bizottságok visszavonják a támogatást,
amennyiben az nem a pályázatban leírt célokra
fordítódik, illetőleg akkor, ha a pályázó a jelzett
határidőig nem számol el.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Sport-, Ifjúsági- és Civil Szervezetek Bizottsága

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága

Pályázati felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága
értesíti Szekszárd város polgárait, intézményeit
és civil közösségeit, hogy a 2008. évi költségve-
tésben a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága által elkülönített 

Ifjúsági kereten 3000 eFt

a pályázható támogatási célú előirányzat. 

Az Ifjúsági Keretre

az alábbi célok valamelyikének megvalósításá-
ra lehet pályázni:

1. A fiatalok egészséges életmódra nevelése, a
kiemelt kockázati tényezők felismerése, illet-
ve hatásuk elleni küzdelemben (alkohol,
drog, mentálhigiénés megelőző munka) való
aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és beilleszke-
dés nehézségeivel küzdőknek (álláskereső,
átképző, klubok, illetve információs szolgál-
tatások).

3. A különböző szintű önkormányzati munká-
ba történő eredményes bekapcsolódás kész-

ségének kibontakoztatása (pl.: diák, ifjúsági,
nemzetiségi önkormányzatok).

4. A városban élő fiatalok és szervezeteik nem-
zetközi kapcsolatainak építése és bővítése.

5. A város számára fontos ismeretek elsajátítá-
sa, illetve ezeknek az ismereteknek a város
érdekében való mozgósítása. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsá-
ga a keretből támogatni kívánja azon kezdemé-
nyezéseket is, amelyek a szekszárdi ifjúságot
segítő kortárs, illetve felnőtt segítők felkészíté-
sét, képzését, továbbképzését, hatékonyságuk
növelését valósítják meg. 

A keret önmagában nem lehet a felsorolt tevé-
kenységekhez szükséges pénzeszközök kizáró-
lagos forrása. 

Pályázni csak a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. A más formában beadott pályázatot a bi-
zottság nem tárgyalja. 

Önkormányzati támogatásban csak az részesül-
het, akinek nincs köztartozása, illetve az ön-
kormányzattól korábban kapott támogatás fel-
használásáról elszámolt, az önkormányzat felé
egyéb tartozása nincs, valamint azok a szek-
szárdi székhelyű civil szervezetek, önszervező-
dő közösségek, amelyeket a Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központ nyilvántartásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató ajánlások mel-
lékelhetők. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsá-
ga döntése előtt kérheti az Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzat véleményét. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsá-
ga fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályá-
zótól visszavonja a támogatást, amennyiben azt
nem a pályázatban leírt célokra használja fel, il-
letőleg a támogatással nem számol el. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsá-
ga a pályázaton nyert összeg felhasználásáról a
rendezvényt, illetve felhasználást követő 1 hó-
napon belül kér elszámolást, amelynek feltét-
eleiről a nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata szerződést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága címére (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) 2008. június 6-ig kérjük eljuttatni,
a pályázatokról a bizottság 2008. június 30-ig
dönt.

A pályázati adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról, illetve átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága
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EGYPERCES KRIMI

A mobil az asztalról
más zsebébe „vándorol”

Iskolai öltözőkből, osztálytermekből, diszkóból, kocsmából, s ki tud-
ja még honnan, ezrével tűnnek el a mobiltelefonok, mondta dr. Réti
László alezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának
vezetője. Hozzátette, hogy az efféle alkalmi lopásokban komoly szerep
jut a sértetti közrehatásnak is. Hiszen jól tudjuk, hogy oly gyakran az al-
kalom szüli a tolvajt.

Szóval, naponta érkeznek a bejelentések a rendőrségre, hogy „ellop-
ták a mobilomat”. Hogy hol? A sértett fiatalok nagyrészt az imént felso-
roltak egyikét jelölik meg. A „milyen körülmények között-re” pedig ál-
talában az a válasz, a tornaterem öltözőjében, vagy az osztályteremben
hagyták, illetve a szórakozóhelyen kitették az asztalra, ahonnan lábuk
kélt a kis maroktelefonoknak, illetve az MP3- és MP4-lejátszóknak.

A használt telefonok általában alig érnek 20 ezer forintot, tehát a tol-
vajok ellen szabálysértési eljárás indul. De vajon mit kezdenek ezekkel
a kütyükkel az elbitorlók? Tulajdonképpen nem sokat, hiszen amennyi-
ben üzembe helyezik azokat, az imei szám alapján vissza lehet keresni
a tulajdonost, illetve a használót. S akkor a rendőrség simán elkapja a
tettest.

Vajon kik ők? Elsősorban fiúk, vagy ugyanolyan számban lányok is?
Réti doktor e felvetésre határozottan közölte, a bűnözésben a lányok és
a fiúk között abszolút „egyenjogúság” van.  – hm –


