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Igazi nyári kánikula érte el hazánkat
a hét elején, a hõmérõk higanyszála
az egekig kúszott, az utcákat forró-
ság lepte el, aki tehette árnyékba hú-
zódott. A Garay téri digitális hõmérõ
csütörtökön a déli órákban 39 Cel-
sius fokot mutatott, de volt, aki a tûzõ
napon ötven fokot is mért. Az új él-
ményfürdõ megtelt strandolókkal,
mások, ha tehették, árnyékba húzód-
tak a perzselõ hõségtõl. A meteoroló-
gia szolgálat magas UV B sugárzásra
is figyelmeztetett, s arra kérték a la-
kosságot, hogy a délelõtti és kora dél-
utáni órákban ne tartózkodjon a na-
pon, aki teheti. Az országos tisztifõor-
vos a meteorológai szolgálattól kapott
elõrejelzések alapján június 18-án
12.00-tól 2012. június 21-én 24.00
óráig az ország egész területére a hõ-
ségriasztás II. fokozatát rendelte el,
amit június 20-án 00.00 órától III. fo-
kúra emelt és egyben június  22.
24.00 óráig meghosszabbított. 

A hõségriasztásról Tolna megye va-
lamennyi aktív fekvõbeteg ellátást
nyújtó intézetét és az Országos Men-
tõszolgálatot tájékoztatták, az egész-
ségügyi ellátórendszer többi résztve-
võje a Tolna Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv kistérségi intéze-
tein keresztül kapott tájékoztatást.

Az elmúlt évek hõségriasztásai al-
kalmával mind az egészségügyi szol-
gálatok, mind az önkormányzatok
számára rendelkezésre bocsátották

az Országos Környezet-egészségügyi
Intézet által készített szakmai segédle-
teket, tájékoztató anyagokat, melyek
alapján a szükséges intézkedéseiket

megtehetik. Az elõrejelzések alapján a
hétvégén gyengül a kánikula, sõt
jégesõkre is számítani lehet. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Hõségriadó
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Szekszárdon otthonra lelt a minõségi atlétika
Izgalmas nagy csaták, figyelemre méltó eredmények az OB-n

Egy ilyen szép pályának, mint a szekszár-
di, dukál egy olyan rangos verseny, mint
a hazai legjobb atlétákat összegyûjtõ Fel-
nõtt Magyar Atlétikai Bajnokság. Kell ez
a zsibongás, egy verseny, amely kicsalo-
gatja a szekszárdiakat, egy olyan esemény,
amikor mozgó lelátóra is szükség van. 

Amikor a dobó szakág ismert világ-
klasszisai, a kalapácsvetõ Pars Krisztián
és Kõvágó Zoltán, a nemzetközi szinten
névnek számító Kürthy Lajos itt verse-
nyeznek. Amikor teljes spektrumában
láthatjuk a futó szakágat, amely ugyan
sok esetben még elmarad a nemzetkö-
zi színvonaltól, de ezek a versenyek „ma-
gyar szinten” is érdekesek, s a közönség
által élvezhetõek tudnak lenni. 

(Tudósításunk a 18. oldalon) FO
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Némi enyhülést
jelentett a Garay
téri kút hûs vize
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EURES-kampány indult
NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ címmel in-
dított közös, figyelemfelhívó kam-
pányt a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálaton belül működő EURES
hálózat és az Országos Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési és Ál-
dozatvédelmi Osztálya május 25-
én. A kampány célja, hogy felhívja
a figyelmet a külföldi munkaválla-
lásban rejlő veszélyekre, informál-
ja a külföldön dolgozni szándéko-
zókat jogaikról és lehetőségeikről,
és segítse a már bajba jutott hon-
fitársainkat.

Minden külföldön munkát vállalni
szándékozót figyelmeztetnek: nem
elég a munkalehetõség, fel kell készül-
ni a napi életvitelre is. A külföldi mun-
kavállalás kezdetben inkább befekte-
tés, hiszen a járulékos költségeket (uta-
zás, lakhatás, napi megélhetés) elõre
kell finanszíroznia a munkavállalónak,
s nem árt arra a lehetõségre sem felké-
szülni, hogy esetleg rövid idõn belül
haza kell térnie, ha számításai mégsem
válnak be. 

Az EURES hálózat (Európai Foglal-
koztatási Szolgálat) a munkaügyi köz-
pontok keretein belül mûködik, Ma-
gyarországon 30 tanácsadó segíti a
munkavállalókat az adott ország élet-
és munkakörülményeire vonatkozó
információkkal (szállás- és oktatási

intézmény-keresés, adó- és társada-
lombiztosítás helyi jellemzõi stb.),
munkaközvetítéssel, nemzetközi ál-
lásbörzék szervezésével, hazai és kül-
földi munkaközvetítõk, külföldi mun-
kaadók leellenõrzésével. Az EURES
hálózat minden szolgáltatása ingye-
nes. Jó tudni, hogy a magyar jogsza-
bályok szerint a munkaközvetítõk
sem kérhetnek közvetítési díjat az ál-
láskeresõtõl.

A rendõrség célja a kampánnyal,
hogy visszaszorítsák a nemzetközi
munkaerõ-piacon sajnos egyre gyako-
ribb munka célú kizsákmányolást. An-
nak érdekében, hogy ne váljunk áldo-
zatokká, a következõket tanácsolják:

• Nagyon fontos a nyelvtudás, egyé-
ni álláskeresés esetén minimum
középszintû.

• Fel kell készülni a külföldi munka-
vállalásra: családtagoknak pontos
elérhetõséget meghagyni, rend-
szeresen jelentkezni náluk; a hiva-
talos okmányokból egy-egy máso-
latot célszerû itthon hagyni, az ere-
detit pedig soha nem szabad kiad-
ni a kezünkbõl.

• Külföldön is érdemes kapcsolato-
kat kialakítani, a kizsákmányoló
munkaadók egyik bevett eszköze
ugyanis a munkavállalók elszige-
telése.

• Vegyük fel a kapcsolatot Magyar-
ország külképviseletével.

• Ha már bajba kerültünk, keressük
meg a minden országban mûkö-
dõ áldozatvédelmi szolgálatot, il-
letve hívjuk a 112-t, az egységes
európai segélyhívó számot.

• Legyünk tisztában a jogainkkal:
minden hivatalos eljárásban jogunk
van anyanyelvünket használni.

• Utólag is jelentsük a rendõrség-
nek és az EURES-nek a bennünket
ért sérelmeket, hogy megtehessék
a szükséges intézkedéseket.

Az EURES egy új szolgáltatással igyek-
szik még közelebb kerülni az ügyfelek-
hez: elindít egy okostelefonra és tábla-
gépre optimalizált telefonos alkalma-
zást, melynek segítségével az EURES we-
boldalán (http://ec.europa.eu/eures/)
található információk a mobiltelefonon
is elérhetõvé válnak: álláskeresés, hírek,
tanácsadók elérhetõségei, úti célhoz
kapcsolódó információk stb. Az alkalma-
zás - csakúgy, mint a kampány spotja - az
EURES Hungary Facebook-oldaláról tölt-
hetõ le június végétõl.
EURES-TANÁCSADÓK TOLNA MEGYÉBEN:

Farkas László: 
7100 Szekszárd, Találka tér 4.
Tel.: 74/419-711, 
email: farkasla@lab.hu
Farkas Zsolt: 
7090 Tamási, Szabadság u. 15.
Tel.: 74/570-280, 
email: farkaszso@lab.hu

Keller Anikó igazgató

Fõzzünk 
kapszulát?

Lassan már nem
kapcsolhatjuk be
úgy a tévét, hogy ne
tolakodjanak elénk
minden percben
reklámok egy-egy
mûsor vagy film
közben.

Mielõtt elcsattanna a szerelmespár
csókja, beugrik egy hüvelytabletta, az
esti mesét egy pelenka reklámja, a ter-
mészetfilmet egy házhoz jövõ hitel
hirdetése töri meg gyakran.

Mostanában úgy tûnik, a gyógy-
szergyáraknak megy a legjobban,
õk tudnak legtöbbet költeni ter-
mékeik népszerûsítésére. Szinte
percenként bombáznak bennün-
ket azzal, hogy milyen fájdalom-
csillapítót vagy „puffadástalanítót”
nyeljünk le. Már a gyerekek sem
tabuk, nekik is kínálgatnak csep-
pet, kanalast, pirulát. Mintha egy
egészségesen fejlõdõ szervezet-
nek nem természetes táplálékokat
- zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét -
kellene inkább fogyasztania vegyi
laboratóriumokban kikísérletezett
- többnyire - szintetikus anyagok
helyett.

A nõi hiúság különösen jó alap a
befolyásolásra, fogyibogyók, csoda-
italok, karcsúsító tabletták tömkele-
gét ajánlják jó levegõn végzett test-
mozgás és kalóriaszegény élelmisze-
rek helyett.

Mindezek között szerintem egy
mostanában feltûnt termék viszi a
prímet: a leves kapszula (!). Utalva ar-
ra a fogyókúrás módszerre, amikor
harminc napon át csak káposztale-
vest ehet a szilfid alkatra vágyó delik-
vens. A leveses módszerrel egyéb-
ként egész kellemesen szabadulhat
meg a felesleges kilóitól az ember,
elkészíteni is pofon egyszerû az ét-
ket. De most már azt mondják ne-
künk: ne  is menj a konyhába - csak
a patikába. 

Naná, hiszen ebbõl jön a profit.
Én amondó vagyok, hogy aki nem

szereti magát moletten vagy ducin
(pedig miért lenne gusztusosabb
egy csontváz mint egy telt idom?), az
bizony fõzzön egy kondér káposz-
talevest, mert arról legalább tudja,
hogy mi van benne. A kapszulákról
ez nem mondható el… 

Cser Ildikó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése 2012. június 28-ai ülé-
sén  társadalmi egyeztetésre bocsátott ren-
delet tervezetet tárgyal. A rendelet-tervezet
a város honlapján megtekinthető, és a
rendelet@szekszard.hu e-mail címre eljuttat-
hatják az ezzel kapcsolatos észrevételeiket.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzõ

FELHÍVÁS

Mit tegyünk hõhullám idején?
Tanácsok a lakosságnak

Hûtse lakását!
– Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon füg-

gönyt vagy egyéb sötétítõt. Lehetõleg éjszaka szellõztes-
sen. Csak a szükséges mértékben használja az elektro-
mos készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondi-
cionáló berendezése, ennek mûködtetése idején tartsa
csukva az ajtót és az ablakot.

– Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, lehetõség sze-
rint töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen.

–Kerülje a megterhelõ fizikai munkát, tartózkodjék árnyék-
ban a legmelegebb órákban.

– Már most gondoljon arra, hogyan hûtheti lakását a jövõ-
ben („hideg” festék, párologató, zöld növények).

– Tartsa testhõmérsékletét alacsonyan és fogyasszon sok fo-
lyadékot, elõzze meg a kiszáradást.

– Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben.
– Használjon vizes borogatást, hûtse lábát langyos vízben.
– Viseljen világos, természetes alapanyagú, bõ ruhát. Ha a nap-

ra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.
– Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja meg, míg

szomjas lesz! Ne fogyasszon alkoholos és magas cukor
tartalmú és koffein tartalmú italt!

–Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelõ-
orvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadék-
szükségletet.

– Ellenõrizze testhõmérsékletét!
– Tárolja gyógyszereit megfelelõ hõmérsékleten!
– Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved,

vagy többféle gyógyszert szed! Ha bármi szokatlan tüne-
tet észlel, azonnal forduljon orvoshoz!

FONTOS MEGJEGYZÉSEK
Figyelje a szobahõmérõt!
– Hõhullámok idején, amikor a külsõ hõmérséklet 35-39 oC

közötti, az ideális belsõ hõmérséklet 28 fok körüli, nem
javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak
rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet.
Fontos a fokozott folyadékpótlás.

– Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter vizet!
– Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A vízivás sópótlás

nélkül veszélyes lehet. Ne feledje: az alkoholos és cukros
italok vizet vonnak el a szervezetbõl, fokozzák a szomjúsá-
got, a koffein vízhajtó hatású!

– A lázas betegekre különösen oda kell figyelni. Fokozattan
ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására!

– Fontos tudni, ha a testhõmérséklet 38 fok fölé
emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett -
hõguta alakulhat ki. 40 fok felett - életveszélyes ál-
lapot.

– Ha a szobahõmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerû a
gyógyszereket hûtõben tárolni akkor is, ha ez nincs ráír-
va a dobozra.

KERÜLJÜK A MELEGET!
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187 millió forintos energetikai korszerûsítés
A szekszárdi Mérey utcai Idősek
Otthonát és a mellette lévő óvoda
épületét  felújítja a szekszárdi ön-
kormányzat. A projekt egy 85
százalékban támogatott pályá-
zatnak köszönhetően valósul
meg. A részletekről Horváth Ist-
ván polgármester csütörtökön tá-
jékoztatta a sajtó képviselőit.

A két épületen a konkrét fizikai mun-
kálatok jövõ hónap elsõ napján kez-
dõdnek, méghozzá teljes homlokzati
és tetõcserével, illetve részleges pad-
lóhõszigeteléssel. Az idõsek otthonán
valamint az óvodán is teljes nyílászá-
rócserét hajtanak végre, és a villamos
hálózatból a világítótestek cseréjére is
sor kerül. A két intézmény fûtési rend-
szerét függetlenítik egymástól, még-
hozzá a kazánok cseréjével. Ennek a
megoldásnak köszönhetõen helyisé-
genként lehet majd szabályozni a hõ-
fokot. Az energetikai korszerûsítés

manapság elengedhetetlen eleme az
alternatív energiák kihasználása. Az
óvoda tetején, önálló acélszerkezettel,
132 darab napelemet helyeznek el, így
részben biztosított lesz az épület villa-
mosenergia-ellátása. Az óvodai foglal-
koztatókban a padlóburkolatot is cse-
rélik, hõszigeteléssel és padlófûtéssel
látják el. Végezetül pedig, várhatóan
jövõ év elején, az idõsek otthonában a
jelentõs melegvíz-fogyasztás miatt 20
darab napkollektort szerelnek fel a te-
tõre.  A projekt teljes költségvetése
187 millió forint, a 85 százalékos tá-
mogatási intenzitás miatt a szekszárdi
önkormányzatnak 28 millió forint ön-
erõt kell biztosítania. Horváth István
polgármester a sajtótájékoztatón azt
mondta, hogy a számított önrész, va-
lamint a gáz, illetve villamosenergia-
fogyasztás esetében becsült megtaka-
rításokból számított megtérülési idõ
kevesebb mint 3 év.

Böröcz Máté

A novemberi és a márciusi csapadék-
hiányt megsínylették az õszi búzák il-
letve árpák. Nem jött létre kellõ mó-
don a bokrosodás a kalászosoknál, ami
rányomja mindenképpen a bélyegét
az idei várható termésre. Ami a dolgok
április végi jóra fordultával - feltételez-
ve  hogy a két-három hét múlva esedé-
kes aratás megkezdéséig nem jön köz-
be semmi rendkívüli - elérheti, meg-
közelítheti  országosan a hektáronkén-
ti négy tonnát. Persze, mifelénk Tolná-
ban, így Szekszárd és vonzáskörzeté-
ben a kiemelkedõen jó aranykorona
értékû földeken ennél jobb eredmé-
nyek várhatók. S abban is bíznak az it-
teni gazdák, családi gazdaságok, a ter-
melõszervezetek képviselõi , hogy a
minõség megint kiváló lesz. 

– Mennyiségileg egy elfogadható kö-
zepes év várható, minõség dolgában
az utolsó hetek, és az aratás alatti idõ-
járás a búzánál mindig fontos szerepet
játszanak. Még azért elég sokat alszik

kint a búza a betakarításig, várjuk meg
Medárdot, azután már valamivel oko-
sabbak leszünk ebben a kérdésben" -
zárta le a témát diplomatikusan Óvári
Gábor, az egyik világcég tanácsadó
mérnöke.  

„A szántóföld napja” elnevezésû
Szekszárd határában zajló  nagyszabá-
sú regionális rendezvényen a kísérleti
táblákon tekintettek vissza az idei bú-
zára, az elmúlt évek termesztési tapasz-
talataira, az akkori klimatikus viszo-
nyokra. „Ha folyamatosan esne, akkor
még a fuzárium felütheti a fejét, ami el-
len nem kidobott pénz védekezni, de
normál esetben már nincs különö-
sebb dolguk a búzával a termelõknek
a közelgõ betakarítás elõtt - tette hoz-
zá a szakember.

– Úgy számolunk, hogy egy tonnát
elvisz az idén az idõjárás, ám ha a talaj-
ban megtörtént a kellõ tápanyag-után-
pótlás - ez nem minden termelõnél van
így -, akkor a jobb adottságú földeken
el lehet érni, vagy meghaladni az idén
is az öt tonnát. Számításaim szerint 180 kg
nitrogénre, 90 kg foszforra, ugyaneny-
nyi káliumra van szüksége a talajnak
hektáronként, hogy egy-egy év után
arányosan pótoljuk a hiányzó tápanya-
got - szólt hozzá a témához Pájtli József
százhektáros családi gazdálkodó, majd
hozzátette: „Ha ez nincs meg, akkor
nem is lehet várni kiemelkedõ termést.
Persze a vetõmag adott földterülethez
való megfelelõ kiválasztásától is függ
egy-egy év termésének mennyisége és
minõsége” - jegyezte meg.

A szántóföld napján e témában is ki
lehetett cserélni a tapasztalatokat, le-
hetett látni, hogy egyes fajták között
mi a különbség, mit tudnak tenni a ma-
gyar fajtanemesítõk a piacon megjele-
nõ tömérdek külföldi vetõmaggal
szemben. Nem kell aggódni, a szegedi
és a maratonvásári fajták állják a ver-
senyt, a gazdák szívesen vásárolnak tõ-
lük, s úgy általában a magyar fajtatulaj-
donosoktól.

Az idei rendezvényre ellátogattak
Szlovákiából és Szerbiából a határ-

közeli  magyarlakta területekrõl gaz-
daküldöttségek. „Két busszal jöttünk,
általában a Bánátból és Bácskából
vannak itt nagyobb, úgy százhektá-
ros  termelõk, agrárpatika-tulajdono-
sok, akik fogékonyak minden újra -
mondta Varga István, a temerini rá-
dió szerkesztõ-riportere, aki maga is
régebb óta benne él az agráriumban,
s kezdeményezõje volt az ottani és a
Szekszárdi Kertbarátkör máig élõ
kapcsolatának.

B. Gy.

Horváth István polgármester a helyszínen tájékoztatta a sajtót

A szántóföld napja

Átlagos évre van kilátás búzából
Bácskából és a Bánátból is jöttek gazdák
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A Szociális- és Gyámhivatal 
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába „bekopog-
tató” sorozatunk következő két ré-
szében a Szociális- és Gyámhivatal
munkáját mutatjuk be. Az első
részben a Szociális Hivatal, a má-
sodik részben a Gyámhivatal fel-
adataival ismertetjük meg a ked-
ves olvasót.

A Szociális- és Gyámhivatal vezetõje 
dr. Fõfai Klára, aki 1980 óta dolgozik a
közigazgatásban, 12 éve vezetõként. Õ
mutatta be lapunknak hivatalát.

A Szociális- és Gyámhivatal 2008. de-
cember 20. óta mûködik a jelenlegi
szervezeti felépítés szerint, összesen
21 fõvel, melybõl a Szociális Hivatal-
ban 13 fõ, a Gyámhivatalban 8 fõ áll al-
kalmazásban.
– Hol találja meg az állampolgár a
Szociális és Gyámhivatalt, milyen fel-
szereltséggel és, hány fõvel mûködik?

– Szekszárdon, a Vörösmarty u. 5.
szám alatti épületben vagyunk, a sze-
mélyi és tárgyi feltételek biztosítottak,
az ügyintézõk légkondicionálóval, szá-
mítógépekkel, nyomtatókkal ellátott
irodákban dolgoznak, az épületben
portaszolgálat mûködik, a mozgáskor-
látozottak, az idõsek és a kisgyermeke-
sek az utcáról megközelíthetõ liftet is
igénybe vehetik ügyintézéseik során. 
– Kérem, szíveskedjék röviden is-
mertetni az egyes ellátásokat. 

– Idõskorúak járadéka: Azon idõs
személyek részére biztosít ellátást, akik
szolgálati idõ hiányában a nyugdíjkor-
határuk betöltése után saját jogú nyu-
gellátásra nem jogosultak, illetve ala-
csony összegû ellátással rendelkeznek. 

Aktív korúak ellátása: A hátrányos
munkaerõ piaci helyzetû személyek
és családjuk részére nyújtott ellátás.
Két típusa van, a foglalkoztatást he-
lyettesítõ támogatás (fht) valamint a
rendszeres szociális segély. Az aktív
korúak ellátására egy családban egyi-
dejûleg csak egy személy jogosult. Egy
családban egyidejûleg két személy ab-
ban az esetben jogosult az aktív korú-
ak ellátásra, ha az egyik személy fht
juttatás, míg a másik személy rend-
szeres szociális segély feltételeinek fe-
lel meg. Az ellátásra való jogosultsá-
got abban az esetben lehet megállapí-
tani, ha a családnak az egy fogyasztá-
si egységre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 90%-át
(2011-ben 25.650 Ft-ot) és vagyona
nincs. 
– Mennyi ezen ellátások havi összege?

– Az fht összege az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 80%-a jelenleg
22.800.-Ft. A rendszeres szociális se-
gély havi összege a családi jövedelem
határ összegének és a jogosult család-
ja havi összjövedelmének a különböze-
te, de maximum 42.326.-Ft. Abban az
esetben, ha a rendszeres szociális se-

gélyre jogosult családja tagjának fht-ra
való jogosultságát állapították meg, a
rendszeres szociális segély legmaga-
sabb összege 19.526.-Ft.

– Lakásfenntartási támogatás: A szo-
ciálisan rászorult személyeknek, csalá-
doknak az általuk lakott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntar-
tásával kapcsolatos rendszeres kiadá-
saik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A hozzájárulás a villanyáram-, a víz-, és
gázfogyasztás, a távhõszolgáltatás, a
csatorna használati és szemétszállítási
díjhoz, a lakbérhez, az albérleti díjhoz,
a lakás célú pénzintézeti kölcsön tör-
lesztéséhez, a közös költséghez, illetve
tüzelõanyagköltségeihez állapítható
meg. Elsõsorban természetben nyújt-
ható, ez azt jelenti, hogy a kérelmezõ ál-
tal megjelölt szolgáltatóhoz kell utalni
a megállapított támogatást. A támoga-
tás legkisebb mértéke 2.500 Ft. A tá-
mogatás megállapításának feltétele,
hogy a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövede-
lem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250 %-
át, jelenleg 71.250 Ft-ot.

– Ápolási díj: A tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellá-
tó nagykorú személy részére biztosí-
tott anyagi hozzájárulás.

Ápolási díjra az a hozzátartozó jogo-
sult, aki önmaga ellátására képtelen, ál-
landó és tartós felügyeletre szoruló, sú-
lyosan fogyatékos (életkorra tekintet
nélkül) vagy tartósan beteg 18 év alat-
ti gyermek gondozását, ápolását végzi. 

– Közgyógyellátás: A szociálisan rá-
szorult személy részére az egészségi ál-
lapot megõrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadásainak csökkentésére
közgyógyellátási igazolvány adható ki. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezõ személy jogosult a járóbe-
teg-ellátás keretében rendelhetõ
gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejé-
ig, a gyógyászati segédeszközökre, az
orvosi rehabilitáció céljából igénybe
vehetõ gyógyászati ellátásokra. 

A közgyógyellátásra jogosultság ala-
nyi jogosultak esetén 2 évre, normatív
és méltányosságból megállapított ellá-
tás esetén 1 évre kerül megállapításra. 

Az egyéni gyógyszerkeret összege a
jogosult egyéni havi rendszeres gyógy-
szerköltsége, de 2012-ben legfeljebb
havi 12.000 Ft lehet. 

– Egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultság: Igénybevételére az a sze-
mély jogosult, akinek családjában az
egy fõre jutó havi jövedelem az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 120
%-át (34.200 Ft), egyedülálló esetén a
150%-át (42.750 Ft) nem haladja meg,
és a családjának vagyona nincs. 

A szociális rászorultságról hatósági
bizonyítvány kerül kiállításra, melynek
érvényességi ideje egy év. 

– Köztemetés: A haláleset helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat
polgármestere a halálesetrõl való tudo-

másszerzést követõ 30 napon belül
gondoskodik az elhunyt személy köz-
költségen történõ eltemettetésérõl, ha
nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemet-
tetésre köteles személy, vagy az elte-
mettetésre köteles személy az eltemet-
tetésrõl nem gondoskodik.
– Ez utóbbi esetben nem szankcio-
nálható a hozzátartozó?

– A köztemetés költsége minden
esetben hagyatéki teherként az örök-
ségre bejegyzésre kerül.
– Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény: megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult?

– Gyermekétkeztetés normatív ked-
vezményének igénybevételére a böl-
csõdés, óvodás, az 1-8. évfolyamon
nappali oktatásban résztvevõ és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülõ gyermek után az intéz-
ményi térítési díj 100%-át kedvez-
ményként kell biztosítani,

– pénzbeli támogatás évi két alka-
lommal, gyermekenként 5.800 Ft,

– külön jogszabályban biztosított
egyéb kedvezmények igénybevétele
(pl: ingyenes tankönyv, ösztöndíjak).

– óvodáztatási támogatás: Annak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ gyermeknek a szü-
lõje részére adható, aki a 3. illetve 4. éves
gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
gondoskodik gyermeke rendszeres óvo-
dába járásáról és a szülõi felügyeleti jo-
got gyakorló szülõ nyilatkozik arról,
hogy gyermekének 3 éves koráig legfel-
jebb az iskola 8. évfolyamán folytatott ta-
nulmányait fejezte be sikeresen. 

Pénzbeli támogatásként elsõ alkalom-
mal 20.000 Ft, ezt követõen alkalmanként
(augusztus, december hónap) 10.000 Ft
állapítható meg gyermekenként. 

– Rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatás: Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban kell részesíteni, helyi
rendelünk alapján azokat a gyermeke-
ket, akiknek a családja idõszakosan lét-
fenntartási gondokkal küzd, vagy lét-

fenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe kerül. A támogatás össze-
ge gyermekenként 5.000 Ft, éves szin-
ten max. 20.000 Ft-ig terjedhet. 

– Közlekedési tanulóbérlet támoga-
tás: Az önkormányzat közigazgatási te-
rületén mûködõ általános iskolák tan-
köteles korú tanulói, valamint fogyaté-
kosok nappali intézményébe járó tan-
köteles korú gondozottak szociális rá-
szorultságuk alapján az intézmény he-
lyi tömegközlekedési eszközzel való
megközelítéséhez közlekedési tanuló-
bérlet támogatást igényelhetnek. 

– Átmeneti segély: Helyi rendele-
tünk értelmében azok a létfenntartást
veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzet-
be került, valamint idõszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küz-
dõ személyek, akik önmaguk illetve
családjuk létfenntartásáról más mó-
don nem tudnak gondoskodni, alkal-
manként 5.000 Ft értékben - elsõsor-
ban természetben nyújtott - ellátás-
ként vásárlási utalványban részesül-
hetnek. Az átmeneti segély összege
családonként évente 20.000 Ft-ig ter-
jedhet. 
– A szociális feladatok ellátása
rendkívüli empatikus kézséget igé-
nyel, ehhez hozzájön még a nagy
mennyiségû ügyirat, valamint a
nagy számú és különbözõ élethely-
zetben lévõ ügyfelek megoldásra
váró problémái…Hogy birkózik
meg mindezzel a hivatal?

- Az ügyfelek zöme alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezik, gyakran
írástudatlan, nehezen érti meg az
egyes ellátási típusokra vonatkozó eljá-
rási szabályokat, az adható támogatá-
sok mértékével elégedetlen, az ügyin-
tézõt hibáztatja azért is, amiért egy-egy
kérelemhez a jogszabályokban elõírt
igazolásokat be kell csatolnia. 

Ügyintézõink igyekeznek ezen ese-
teket megfelelõen kezelni, de gyakran
van szükség a biztonsági õr határozott
fellépésére is.

Tovább nehezítik munkánkat az
egyes rendeletekben az ágazatra rótt
átmeneti feladatok: például korábban a
távhõ-támogatást, a vizitdíj visszatérí-
tést, az egészségügyi járulék befizeté-
séhez szükséges jövedelemigazoláso-
kat, az intézmények térítési díjaihoz
jövedelemigazolásokat is hivatalunk
adta ki. Ezen plusz feladatokat csak a
munkakörök átcsoportosításával tud-
juk megoldani. Sajnálatos módon elõre
nem tervezhetõk, hogy egy-egy évben
milyen hatásköröket kell még ellát-
nunk olyannyira, hogy gyakran a jog-
szabály megjelenését követõ napon
már alkalmazni kell az adott feladatot.

Elmondható azonban, hogy a nehéz-
ségek ellenére is stabil az ügyintézõi
létszám évek óta, a szakma iránti elhi-
vatottsággal és kellõ szociális érzékeny-
séggel rendelkezõ munkatársak dol-
goznak a szociális ágazatban. 

Sas Erzsébet

VÁROSHÁZI                  KOPOGTATÓ

Dr. Fõfai Klára
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Több száz érdeklődő, kiváló zene,
ízletes borok - három napos volt
idén az immáron V. Borok és Húrok
Fesztivál. 

A korábban egy napos Borok és Húrok
Fesztivál idén már csütörtökön elkez-
dõdött. Az elsõ napon a flamenco rit-
musa töltötte be a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum könyvtártermét. Ide vár-
ták azokat az érdeklõdõket, akik szere-
tik a gitármuzsikát, különösképpen
pedig a flamencot. Homonnai Varga
András kolozsvári gitármûvész bûvöl-
te a húrokat és mutatta be a közönség-
nek, milyen is a flamenco. A stílus ked-
velõinek másnap sem kellett nélkülöz-
niük azt, hiszen a fesztivált szervezõ
Szekszárdi Gitárkvartett próbatermé-
ben bárki elsajátíthatta az alapokat.
Szintén a kolozsvári gitármûvész ve-

zényletével egész pénteken zajlott a fla-
menco oktatás. 

Szombaton aztán - hasonlóan az egy
esztendõvel korábbi programhoz - is-
mét kerékpárra ültem és  a kora délutá-
ni forró szellõ kíséretében megérkez-
tem az V. Borok és Húrok Fesztivál
helyszínére, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum elé. A programsorozat csúcs-
napját - amely egyben az utolsó is volt
- Horváth István, Szekszárd polgármes-
tere nyitotta meg, majd elsõként a
Szekszárdi Gitárkvartett lépett szín-
padra, zenével és verssel, õket a Double
Trouble Acoustic Duo és Barátai nevû
formáció követte. A zenekart pécsi és
szekszárdi zenészek alkotják, ír, skót
népzenét és akusztikus feldolgozáso-
kat játszottak. A húrokat idõközben -
mondhatni - borokhoz hangolták a
szervezõk: szekszárdi borászok kínál-

ták legkiválóbb boraikat a koncertek
közötti szünetben. A rendezvényen fel-
lépett még Vladimir Todorovic együt-
tese Szerbiából: tradicionális balkán
zenével ismertették meg a több száz

fõs közönséget. Az V. Borok és Húrok
Fesztivált a budapesti Mydros görög
nép- és tánczenét játszó együttes kon-
certje zárta, majd kezdetét vette a Mú-
zeumok Éjszakája. Wessely Judit

Borok és húrok

bûvölete

Borok és húrok

bûvölete

A színpadon a Szekszárdi Gitárkvartett

Finom szekszárdi borokat 

is kóstolhattunk
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Gyönyörû vasárnap reggel. Fátyo-
los napsütés, virágillatba szövõdõ friss
kávégõz. Mennyei ébredés.

Csend. Kívül-belül.
Nyolc óra hat perckor felbõg a gya-

lugép. 
Nem vagyok a gépek szakértõje, de

gondolom, az lehet. Húsz másodperc si-
pítás valami eszelõs magas hangon, tíz
másodperc dörzsölõ bõgés, újra sipítás.
Valahonnét két utcával lejjebbrõl jöhet
szép, egyenletes üvöltéssel terítve az éb-
redezõ környéket. Ez most már többe-
dik hétvégénken van így, ismerõs impul-
zus. Behúzódom a lakásba, de a nyitott
ablak persze hozza a köszörûhangot.

Sipítás, bõgés, sipítás. Két perce ül-
dögélek a vasárnapi csendben, de már

zúg a fejem, sípol a fülem. Sipítás, bõ-
gés, sipítás. Nem tudom, hogy az ink-
vizítorok ismerték-e az elektromos
gyalugépet, de hogy alkalmazták, az
biztos. Sipítás, bõgés, sipítás.

A délutáni sziesztának ma is lõttek.
Ismerõsöm jut eszembe, aki tóparti vi-
tyillóját húsz év után azért adta el,
mert a szomszédja vásárolt egy sarok-
csiszolót. Egy darabig elvolt a köszörü-
lés zajával, mondván, majd csak felépül
a ház, de aztán rájött, hogy a szomszéd,
ha nem volt más, minden cél nélkül
nyiszatolt egy tetszõleges darab vasat.
Csak a flexelésért. A tóparton.

Sipítás, bõgés, sipítás.

Latolgatom, hogy ez az ipari szintû
zaj vajon hány jogszabályt sért egyszer-
re. Nemrég hallottam, hogy valahol
rendelet korlátozza a hétvégi gépbõ-
getést. „Milyen elegáns dolog” - gon-
dolom, aztán rájövök: nagyjából olyan
ez, mintha a bálterembe lépõket tábla
fogadná: „Szellenteni tilos!” Na, nem.
Felnõttek vagyunk. Gyerekszobából
evidens dolgokat tényleg ne a jog old-
jon meg.

Sípolás, bõgés, sipítás.
Nyilván mindenki épít, minden-

ki felújít, mindenki nyírja a füvet -
a zajt elszenvedõ maga is zajkeltõ
lesz elõbb-utóbb elkerülhetetlenül.

Van, ami máskor és másképp meg-
oldhatatlan. Olyankor mûködik is a
szomszédi szolidaritás, hiszen ha
már segíteni nem tudok a mellet-
tem lakónak, akkor a türelmemmel
igyekszem közremûködni: valami-
képp meg kell oldania baját -
amiképp majd nekem is az enyé-
met. De ez a színvonal, ez az ipari
méretû köszörülés valami egészen
más. Ez mást üzen. Valami ilyesfé-
lét: „a kerítésemen belül pedig azt
csinálok, amit akarok, és addig,
amíg nekem tetszik”.

Ez igaz. De azért tessék néha a táb-
lára is gondolni. Arra, ott a bálterem
bejáratánál.

Orbán György

Jogunk a csendhez

Vakok és gyengén látók
figyelmébe!

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  aa  TTiisszztteelltt  SSoorrssttáárrssaakkaatt,,
hhooggyy  vváárrhhaattóóaann  llááttáásssséérrüülltteekk  iiss  iiggéénnyyeell--
hheettnneekk  ggééppkkooccssiisszzeerrzzééssii  ttáámmooggaattáásstt,,  bbee--
lleeéérrttvvee  aa  vvaakk  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzüülleeiitt  iiss..  EEzzúúttoonn
ffeellmméérréésstt  vvééggzzüünnkk,,  hháánnyyaann  vveennnnéékk  iiggéénnyy--
bbee  aa  ggééppjjáárrmműűsszzeerrzzééssii  ttáámmooggaattáásstt..  SSzzíí--
vveesskkeeddjjeenneekk  sszzeemmééllyyeesseenn  vvaaggyy  ee--
mmaaiillbbeenn  jjeelleezznnii,,  hhaa  iiggéénnyyeellnnéékk  aa  ttáámmooggaa--
ttáásstt,,  lleeggkkééssőőbbbb  22001122..  jjúúnniiuuss  2288--iigg!!  AAzz
öösssszzeessííttéésstt  jjúúnniiuuss  3300--iigg  aa  mmiinniisszzttéérriiuumm--
hhoozz  eell  kkeellll  kküüllddeennüünnkk..  RRéésszzlleetteess  ttáájjéékkoozz--
ttaattáásstt  aazz  iiggéénnyyffeellmméérrééss  öösssszzeessííttéésséétt  kköö--
vveettőőeenn  ttuudduunnkk  aaddnnii..  HHaasszznnáálltt  ggééppkkooccssii--
hhoozz  660000  eezzeerr  FFtt,,  úújj  ggééppkkooccssiihhoozz  990000  eezzeerr  FFtt
jjeelleennlleegg  aa  ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee..

∗∗∗
SSzzeepptteemmbbeerrbbeenn  kkeeddvveezzmméénnyyeess  áárroonn

sszzeerrvveezzüünnkk  kkiirráánndduulláásstt  TTaammáássiibbaa..  
VVáárrjjuukk  aa  jjeelleennttkkeezzéésseekkeett..

∗∗∗
LLááttáásssséérrüülltt  ggyyeerreekkeekknneekk  ééss  ffiiaattaallookknnaakk  33

nnaappooss  ttaalláállkkoozzóótt  sszzeerreettnnéénnkk  ttaarrttaannii
DDoommbboorriibbaann..  VVáárrjjuukk  aazz  éérrddeekkllőőddőőkk  

jjeelleennttkkeezzéésséétt..
∗∗∗

JJúúnniiuuss  2277..--éénn,,  sszzeerrddáánn  iinnggyyeenneess  rruuhhaaoosszz--
ttáásstt  ttaarrttuunnkk,,  99--1144  óórrááiigg  iirrooddaahháázzuunnkkbbaann..  

∗∗∗
VVáárrhhaattóóaann  hhaammaarroossaann  iinndduullóó  mmaasssszzőőrr--

ttaannffoollyyaammrraa  vváárruunnkk  jjeelleennttkkeezzőőkkeett!!

Nyugdíjasok figyelmébe

Értesítjük az ONYPE tagjait, hogy júli-
us 1-tõl augusztus végéig nyári szüne-
tet tartunk. Augusztus utolsó péntek-
jén, aug. 31-én találkozunk ismét. Min-
den kedves tagunknak szép nyarat és
kellemes pihenést kívánunk.

∗∗∗
A szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Alapszervezete
június 25-én, hétfõn reggel 6 órától
akciós, kedvezõ áron füstöltáru árusí-
tást tart a készlet erejéig. Ezzel együtt
száraztészta, étolaj, ételízesítõ, õrölt
paprika értékesítés is lesz a Hunyadi u.
4. sz. alatt. Ugyanekkor az elmaradt
tagdíjakat is rendezni lehet.

Évről évre egyre több diák dönt
úgy, hogy a szünidőt - vagy annak
egy részét - munkával tölti, ezért
ismét aktuális a diákok foglalkoz-
tatási szabályainak áttekintése. 

Általános szabály, hogy munkaviszonyt
munkavállalóként önállóan az létesít-
het, aki 16. életévét betöltötte. Kivétel:
általános iskolában, szakiskolában, kö-
zépiskolában nappali rendszerû kép-
zésben részesülõ tanuló a 15. élet-
évének betöltését követõen is létesít-
het munkaviszonyt az iskolai szünet
alatt. A 16 éven aluli fiatalkorú munka-
viszonyának létesítéséhez a munkálta-
tónak be kell szereznie a törvényes
képviselõ (szülõ, gondnok, gyám) írás-
beli hozzájárulását. 

Diák munkaviszonyban, megbízási
jogviszonyban és egyszerûsített fog-
lalkoztatás keretében is foglalkoztat-
ható. Bármelyik jogviszonyban is fog-
lalkoztatják a diákot, adóazonosító jel
hiányában a kifizetésre nem kerülhet

sor. Ha a tanuló nem rendelkezik adó-
azonosító jellel, akkor azt az adóhiva-
taltól lehet igényelni 12T34 sz. nyom-
tatványon.

Munkaviszony keretében foglalkoz-
tatott diák bérjövedelme ugyanúgy
bérjövedelemnek tekintendõ, mint
bármely más munkavállaló esetében.
Következésképpen a munkáltató az ál-
talános szabályok szerint köteles levon-
ni és megfizetni a személyi jövedelem-
adó-elõleget. 

A munkaviszonytól el kell határol-
ni a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyokat. Ide tartozik többek
közt a díjazás ellenében megbízási
szerzõdés keretében végzett munka.
A megbízási szerzõdés alapján kapott
díjazás önálló tevékenységbõl szárma-
zó jövedelem. A kifizetõnek a diák nyi-
latkozata alapján adóelõleget kell le-
vonnia, illetve ha a jövedelem nem éri
el a minimálbér 30%-át 27% EHO-t
kell fizetni, ha pedig meghaladja a jö-
vedelem a minimálbér 30%-át, járu-

lékfizetési kötelezettsége lesz a foglal-
koztatónak.

A diákmunka további formája le-
het még az egyszerûsített foglalkozta-
tás is. Egyszerûsített módon létesít-
hetõ munkaviszony: mezõgazdasági,
továbbá turisztikai idénymunkára, ill.
alkalmi munkára bármely munkálta-
tónál.

A diáknak az adóévet követõen a jö-
vedelmét be kell vallania, tehát önadó-
zó lesz. A 2012. évrõl a 1253-as számú
személyi jövedelemadó bevallást kell
benyújtani 2013. május 20-áig a kifize-
tett jövedelemrõl szóló igazolás(ok)
alapján.

Amennyiben az elhangzottakkal
kapcsolatban kérdésük merülne fel, to-
vábbi tájékoztatás céljából fordulhat-
nak ügyfélszolgálatainkhoz, illetve ér-
deklõdhetnek a 06-40-42-42-42-es te-
lefonszámon. 

Mózsik Szilvia sajtóreferens,
NAV Tolna Megyei 
Adóigazgatósága

Diákmunka

A nyári munkavégzés szabályai

A fiatalok körében az egyik legnépszerûbb nyárimunka a szórólapozás
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Egy szép nap a versek társaságában
Ilyen még sose volt! Sosevolt
Versnapot rendezett a szekszárdi
Csizmazia Alapítvány a jövő ígé-
retes gyermekeiért a 7-10. osztá-
lyosok és ezzel párhuzamosan
Fedorka versnapot a 3-6. osztá-
lyosok számára azzal a céllal,
hogy a ma élő költőkre, azok
munkásságára irányítsa a fiata-
lok figyelmét. 

Ahogy Csillagné Szánthó Polixéna, az
önkormányzat humán bizottságának el-
nöke a június 8-i második fordulót meg-
nyitó beszédében elmondta: május vé-
gén már nem szoktak a gyerekek vers-
mondó versenyre pályázni. A megyei
múzeum elõtti téren végigpillantva
meglepetést jelentett, hogy erre a vers-
napra mégis igen sokan jelentkeztek.

Valóban, az elsõ fordulóra szerte az
országból, Nyíregyházától Pécsig száz-
nál is többen neveztek egy-egy video-
felvétellel, amelyen egy kortárs költõ va-
lamely versét adják elõ. Ezek alapján vá-
lasztották ki a Fedorka Versnap eseté-
ben azt a 25, a Sosevolt Versnapra pe-
dig azt a 19 versmondót, aki a 2. fordu-
lóba jutott, és a népes közönség mellett
a Magyar Versmondók Egyesületétõl ér-
kezett rangos zsûri elõtt szavalhatta el
nemcsak a felvételen már bemutatott
kötelezõen egy kortárs költõtõl, de egy
szabadon választott verset is. 

Az idõsebb korosztályt a múzeum
népvándorlás kori kiállításának ter-
mében Kiss László alapító, elnök és
Lutter Imre ügyvezetõ elnök értékel-
te, a fiatalabbakat pedig Wiegmann
Alfréd, versszínházért felelõs alelnök
és Szennik Éva, kommunikációs alel-
nök, a balatonszemesi versmûvészeti
táborok tanára és szervezõje. 

Várakozáson felül teljesítettek a
gyerekek már délelõtt a kötelezõ ver-

sek elõadásakor - mondta
Csizmazia Ferencné fõ-
szervezõ, a Garay általá-
nos iskola drámatanára -
legtöbben itt jobban
mondták el a verset,
mint a DVD-felvételen.
Olyan is akadt persze,
akit visszafogott, amikor
közönség elõtt kellett
szerepelnie. A fõszerve-
zõ a Fedorkán délelõtt el-
hangzott, zömmel vidám
versek után a délutáni
szabadon választott költe-
ményekre várva elmond-
ta, hogy aki jól választott,
az egy komoly és egy hu-
moros verssel érkezett a
versenyre. A legtöbben
valóban így tettek. A vers-
nap hat legnépszerûbb,
azaz két elõadótól is el-
hangzott költeménye kö-
zött éppúgy megtaláljuk
Kányádi Sándor A tenger
címû mûvét, mint  a
majdnem a legkedvel-
tebb szerzõtõl, Lackfi Já-

nostól a Dorottya legyõzi a hisztit. A
Fedorkán a nemek csaknem azonos
létszámára utal az is, hogy Lackfitól a
Lányok dalát és a Fiúk dalát is éppen
ugyanannyiszor két-két lánytól illetve
fiútól hallhattuk. A versnapok leg-
népszerûbb költõjétõl Varró Dániel-
tõl a Tanács a televíziózással kapcso-
latban (Roald Dahl Television c. ver-
sének magyar fordítása) pedig ép-
pen úgy közel állt egy lány versmon-
dóhoz és a Sosevolt Versnapon sze-
replõ egyetlen fiúhoz.

Jó egy napot versek társaságában
tölteni kezdte a versnapot záró szava-
it Wiegmann Alfréd. Senki sem vár-
ta, hogy vége legyen ennek a jó han-
gulatú, kézmûveskedéssel, közös
ebéddel, Hauser Beáta énekmûvész
és tanítványainak koncertjével színe-
sített versmondó napnak. Nagyszerû
volt a színvonal országos összeha-
sonlításban is. 

Csizmazia Ferencné, Mónika az
eredményhirdetés elõtt elmondta:
úgy tervezik, hogy a következõ évben
kétnaposra bõvítik ezt az eseményt,
és Domboriban rendezik meg.

Kovács Etelka

Tízéves múltra tekint vissza a
partnerkapcsolat, amely  baráti
kapcsolattá nőtte ki magát.

A német és magyar fiatalok találkozá-
sára évente kerül sor. Május végén ér-
kezett Tauberbischofsheimból az a di-
ákcsoport, amelyet a Nyitott Világ Ala-
pítvány látott vendégül, viszonozva a
tavalyi szívélyes fogadtatást, melynek
során a magyar diákok Berlinbe is el-
jutottak. 

Itthon „magyaros” program várta a
német fiatalokat, akik lovagolni tanul-
tak és a magyar néptánccal is megis-
merkedtek. Kosárlabdameccsen mér-
ték össze erejüket a magyar fiatalok-
kal és természetesen megkóstolhat-
ták a finom szekszárdi borokat is.

A Polgármesteri Hivatalban
Csillagné Szánthó Polixéna fogadta a

vendégeket, akik részletes tájékozta-
tást hallottak Szekszárd  történelmé-
rõl, kultúrájáról, iparáról és mezõgaz-
daságáról.

A programból ezúttal sem hiányoz-
hatott az atomerõmû- látogatás, de a
Balaton vizét is kipróbálhatták, az idõ-
járás a fürdésnek és hajókázásnak is
kedvezett.

Nagy élményben és megtisztelte-
tésben volt részük a német fiatalok-
nak, mert  az elsõk között próbálhat-
ták ki Szekszárd új fürdõjét a megnyi-
tás napján. 

A program összeállításában és kivi-
telezésében nagy szerepet vállaltak
azok a magyar diákok és szüleik, akik-
nek ezen a kapcsolaton keresztül le-
hetõségük nyílott egy másik kultúra
megismerésére és a német nyelv gya-
korlására.

Német vendég fiatalok a Nyitott Világ Alapítványnál

Magyar vendéglátóikkal a szekszárdi városháza elõtt

Minden versenyzõ oklevelet és aján-
dékkönyvet kapott. Minden díjazott
plakettet és könyvcsomagot vehetett
át, valamint kedvezményben részesül
a Fedorka Versnap esetében a
balatonszemesi gyermekversmondó
tábor, a Sosevolt Versnap jutalmaként
pedig a neszmélyi versmûvészeti sze-
minárium díjából.
3-4. osztályosok:

(1.) Fedorka-díj (6000 Ft kedvez-
mény): Csizmazia Dóra (2.) Fedorka
Nívódíj (5000 Ft kedv.): Katona Zsófia

Eszter (3.) Fedorka Különdíj: Herbert
András Ákos (4000 Ft kedv.) a zsûri dí-
ja (3000 Ft): Szõke József Bence.
5-6. osztályosok:

(1.) Fedorka-díj (6000 Ft kedvezmény
a neszmélyi tábor díjából): Ujvári Bors
Benedek (2.) Fedorka Nívódíj (5000
Ft kedv. Balatonszemes): Miller Oliver
Tibor (3.) Fedorka Különdíj (4000 Ft
kedv. Bsz.) Váncsa András, a zsûri dí-
ja (3000) Kalmár Elõd.
7-8. osztályosok:

(1.) Sosevolt-díj (6000 Ft kedvez-

mény): Kulcsár Csenge Kata (2.)
Sosevolt Nívódíj (5000 Ft kedv.):
Bagdány Szilvia (3.) Sosevolt Különdíj:
Szépfalusi Richárd Jenõ (4000 Ft
kedv.) a zsûri díja (3000 Ft): Milkovics
Johanna.
9-10. osztályosok:

(1.)Sosevolt-díj (6000 Ft kedvez-
mény): Martina Fanni (2.) Sosevolt Ní-
vódíj (5000 Ft kedv.): Pusztai Petra
(3.) Sosevolt Különdíj: Józsa-Dénes
Hanna (4000 Ft kedv.) a zsûri díja
(3000 Ft): Tóth Enikõ Nikoletta.

A zsűri hosszas tanácskozás után a következő díjakat osztotta ki:

Hauser Beáta is énekelt 

a „Sosevolt versnap” résztvevõinek
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Az Ifjú DBU sikerei
Az EU-s WC esete

Az Európai Unió alapértékeit alkal-
mazta egy hétköznapi helyszínre a
Magyarországi Német Színház (DBU)
gyermekszínjátszó csoportja  Lotz
Kata és Alexandra-Britta Varan ve-
zetésével. Az EU-s WC esete (Der EU-
Klo Fall) című abszurd tragikomédia
két fesztiválon is díjat nyert április-
ban. Szekszárdon június 5-én mutat-
ta be az Ifjú DBU az előadást olyan
nagy sikerrel, hogy a közönség kéré-
sére 11-én újra eljátszották.

A színpadon feszült a légkör, a nézõk
számára mégis igen mulatságos az
újabb és újabb rendreutasítás. Ebben
a nõi WC-ben ugyanis az Unió alapér-
tékeit: az emberi méltóságot, a szabad-
ságot, a demokráciát, az egyenlõséget,
a jogállamiságot és az emberi jogok
tiszteletét szem elõtt tartva, a zavarta-
lan ürítés érdekében tilos nemcsak do-
hányozni, telefonálni, de ruhát próbál-
ni, szépítkezni, vagy éppen szükség
esetén - hányni, és még sorolhatnánk,
mi mindent, ami sokak számára termé-
szetes ilyen helyen. Egy fess férfi,
Heino Heinz azonban használhatja a
nõi mosdót a rendre szigorúan ügyelõ
WC-s néni, Ilse Orban engedélyével. A
férfi illemhely ugyanis az elsõ napon
zárva van. Heino aztán a következõ na-

pokon is újra szükségét érzi, hogy visz-
szatérjen ide. A parkolási díjat behajta-
ni igyekvõ rendõrnõ pedig ismételten
itt igyekszik „sarokba szorítani” a nem
fizetõket. A két szál egy drámai végki-
fejletben összeér a történet 3. napjá-
nak végén, április 13-án.

Az Ifjú DBU elõször április 13-án,
pénteken, egy számukra egyáltalán
nem szerencsétlen napon mutatta be
a darabot Budapesten, a német nyelvû

gimnáziumok színházi napján. Itt egy
tévéfelvételt nyertek, amit május 28-án
készítettek el Pécsett. Az MTV Unser
Bildschirm címû mûsorában mutatják
majd be valamikor a nyáron. Április
20-án Rakamazon az idegen nyelvi drá-
mafesztiválon adta elõ a DBU 12 ifjú
színjátszója Az EU-s WC esetét. A 15, a
német mellett angol, olasz és francia
nyelven játszó csoport közül a szek-
szárdi elõadás nyerte el a legjobb for-

gatókönyv díját. Már a cselekmény
helyszínét sem volt könnyû megválasz-
tani  az -  idén 11 lányból és 1 fiúból ál-
ló - csapat számára - ahogy Lotz Kata la-
punknak elmondta. Hiszen olyan he-
lyet kellett keresniük, ahol jellemzõen
nõk fordulnak meg.

Nemcsak a cselekményt találták ki
maguk a DBU ifjú színjátszói, de a tel-
jes elõadást a 10-15 éves, zömmel nyol-
cadikos színjátszók hozták létre Lotz
Kata és Alexandra-Britta Varan segítsé-
gével. Az egyszerû díszletet is maguk
készítették, a hiányzó díszletelemeket
pedig kifejezõ mozgással pótolták.
Összesen ötször adták elõ Az EU-s WC
esetét. Lotz Kata szerint ez ebben az
életkorban sok. Viszont a Dienes Valé-
ria Általános Iskolában tanuló, vagy ott
végzett gyerekek a színpadon megélt
helyzetekbõl sokkal többet tanulnak,
jobban rögzül bennük a nyelv, mintha
csak könyvbõl olvasnák. Ezzel együtt
átélik azt, hogy német nyelven is
ugyanazzal az érzelmi töltettel mond-
ják a szavakat, mint ahogy az anya-
nyelvükön. Így bátrabban beszélnek
idegen nyelven. Akik már több éve jár-
nak a színjátszó csoportba, azoknak
érezhetõen fejlõdött a nyelvtudásuk
- mondta Lotz Kata.

Kovács Etelka

A diákok német nyelvtudását is fejlesztik a színpadon megélt helyzetek

„Ne váljon áldozattá!”
Modellértékû közbiztonsági együttmûködés Tolna megyében

Az áldozattá válás megelőzésére és
az áldozatsegítés komplex modell-
jének kiépítésére és működtetésé-
re pályázatot nyújtott be a Tolna
Megyei Kormányhivatal az Új Szé-
chenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rend-
szerébe, együttműködve a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitánysággal.

A pályázatot a Humán Erõforrások
Programok Irányító Hatósága
146.761.271 Ft összegû támogatásban
részesítette. 2012. június 21-én került
sor a konzorciumi megállapodás alá-
írására, amelyet Tóth Ferenc kormány-
megbízott és dr. Soczó László rendõr
dandártábornok, megyei rendõrfõka-
pitány látott el kézjegyével.

A Társadalmi Bûnmegelõzés Nemze-
ti Stratégiájának adatai szerint Magyar-
országon évente átlagosan 300 ezer sze-
mély válik bûncselekmény áldozatává.
90 %-uk ellen vagyon elleni bûncselek-
ményt követnek el. Az áldozattá válás
veszélye eltérõ az egyes életkori, szociá-
lis, illetve foglalkozási csoportokban. Az
alkohol és a drog hatása alatt álló szemé-
lyek ellen elkövetett bûncselekmények
ugyancsak az átlagnál nagyobb gyakori-
sággal következnek be.

Országos viszonylatban 2010-ben az
ismertté vált természetes személy sér-
tettek 2,47%-át alkották az össznépes-
ségnek, ami az elõzõ év adataihoz vi-
szonyítva alig változott. Viszont a kor-
csoport szerinti bontást vizsgálva meg-
állapíthatjuk, hogy mérséklõdés csak a
csecsemõkorú áldozatoknál tapasztal-
ható. Jelentõsen emelkedett a gyer-
mekkorúak (+30,4%), a fiatalkorúak
(+23,8%), a fiatal felnõttek (+25, 8%),
valamint a 60 év felettiek (+27, 3%) ál-
dozattá válása. 

A Tolna megyében elkövetett bûn-
cselekmények száma viszonylagos ál-
landóságot mutat, a különféle bûncse-
lekménytípusokat megvizsgálva szin-
tén viszonylagos álladóság a jellemzõ.
Mindemellett az is igaz, hogy az utób-
bi években egyes bûncselekmény-altí-
pusok (pl. trükkös lopások) megsza-
porodtak. Hosszú évek óta folyamato-
san „sláger” a készpénzlopás. Ehhez
kapcsolódik járulékos cselekményként
az iratlopás is. Kiemelkedõ még a mo-
biltelefonok elvesztése, ellopása.

A projekt elsõdleges célja, hogy egy
olyan együttmûködési rendszer épül-
jön ki, amely az elsõdleges célcsoport
(az ifjúsági korosztály - 14-29 év között,
a halmozottan hátrányos helyzetûek,

nõk és a cigányok) önvédelmi képessé-
gének fejlesztése által elõsegíti áldozat-
tá válásuk megelõzését, és a már bûn-
cselekmény áldozatává vált személyek
sérelmeinek minél hatékonyabb keze-
lését. A pályázat megvalósításával létre-
jövõ intézményközi együttmûködéssel
célunk az is, hogy minél több áldozat
hozzájusson a meglévõ áldozatsegítõ
szolgáltatásokhoz, a megyei elérési mu-
tató legalább az országos átlagot elérje,
de jó esetben azt meg is haladja. Az el-
sõdleges célunk elérését a másodlagos

célcsoport - azaz a területen dolgozó
szakemberek - képzésével és a lakosság
tájékoztatásával kívánjuk elõsegíteni.

A pályázat megvalósításában 10
bûnmegelõzési - romaösszekötõ - ál-
dozatsegítõ munkatárs kerül alkalma-
zásra a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Igazságügyi Szolgálata és a Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitányság szak-
mai irányításával. A munkatársak ré-
szére a városi rendõrkapitányságok
biztosítanak megfelelõen felszerelt
helyiségeket. (Sajtóközlemény)

A megállapodást Tóth Ferenc kormánymegbízott és 
dr. Soczó László megyei rendõrfõkapitány írta alá
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Alma és a fája

Környei Miklós és barátai a Német Színházban
Szekszárdon ritkán kóstolha-
tó zenei csemegével ajándé-
kozta meg a közönséget há-
rom fiatal tehetség - Környei
Miklós, Razvaljajeva Anasztázia
és Pregun Tamás - a Német
Színházban június 8-án 
megtartott koncertjükön.

A zeneakadémián megismerkedett
három jó barát ugyanis hárfa-, gitár-
és zongoradarabokból állított össze
egy másfél órás mûsort, amelyben -
talán mondhatjuk így, a hárfa volt a
díszvendég. Szekszárdon ugyanis
nincs hárfamûvész és a zeneiskolá-
ban sem oktatják ezt a hangszert. 

A koncert közönségét elõször a
szekszárdi születésû Környei Miklós
köszöntötte közvetlen hangú, szelle-
mes bevezetõvel, majd John Dow-
land: Fantázia címû lendületes mûvé-
vel, és Mertz: Elégia címû számával in-
dított. S miközben  mély átéléssel, vir-
tuóz módon bûvölte a gitárhúrokat,
láthattuk: nem esett messze az alma a
fájától, s bizonyára büszkén hallgatta

õt a teremben helyet foglaló gitárta-
nár édesapja. 

„Az A-dúr a szerelem hangneme, s
ez a gitárnak legjobban álló hangnem”
- tudhattuk meg ezután Miklóstól, aki
minden mûrõl szólt pár érdekes mon-
datot, majd meghallgathattuk Giu-
liani: 1. Concertoját, zongorán kísért:
Pregun Tamás. Nemcsak a két hang-
szer volt harmóniában, láthatóan tö-
kéletes összhang volt a két muzsikus
között is, s Tamás játéka nem is kísé-
ret volt csupán…

A produkciót óriási vastapssal ju-
talmazta a publikum, majd - még a
szünet elõtt - felcsendült Alberto Gi-

nastera Szonátájának 2 tétele, a
Scherzo és a Finale. Nem szakember-
ként a krónikás azt írhatja errõl: ke-
vésbé dallamos, viszont egészen kü-
lönleges, változatos erejû, ritmikájú
és tempójú darabot hallhattunk, s

Miklós nemcsak pengette, hanem
olykor tépve  pengette meg a húro-
kat, vagy ütögette  õket illetve magát
a gitár testét. Fergeteges vastaps kö-
vette ezt a számot is. Ezután a szintén
rokonszenves Razvaljajeva Anasztá-
zia lépett színpadra, aki elõször járt
most Szekszárdon. Nyitásként Hin-
demith: Hárfa szonátájának 1. tételét
adta elõ, majd be is mutatta szépsé-
ges hangszerét. Elmondta, hogy a
megannyi húr megpengetése mellett
7 pedál mûködtetése is része a hárfa-
játéknak.

Ezután Rameau: Az infánsnõ illetve
az Egyiptomi lány, Spohr: Variációk
egy opera témájára, majd Walter-
Kühne: Fantázia az Anyegin címû ope-
ra témáira címû darabokat hallhattuk
Anasztáziától, s a méltó elismerés itt is
hosszú vastaps volt.

Végül egy XX. századi spanyol ze-
neszerzõ, Montsalvatge: Fantázia cí-
mû mûvét adta elõ duóban Miklós és
Anasztázia. A modern darab kevésbé
vájt fülû hallgató számára talán nem
annyira élvezetes, mint a dallamo-
sabb melódiák, de technikai megol-
dásai, ritmusváltásai, és a fiatalok
összjátéka révén  nagyszerû koroná-
ja lehetett (volna) a koncertnek. A
közönség vastapsa azonban kiköve-
telt egy ráadást is, amit õk szívesen
teljesítettek.

A koncert után, már a színfalak mö-
gött lapunk kérdésére a fiatalok - Mik-
lósnak CD-je is jelent már meg - el-
mondták: Miklós tavaly diplomázott a
zeneakadémián, Tamás idén végzett,
Anasztázia pedig a zeneakadémia dok-
tori iskolájának elsõ éves hallgatója.
Miklós 5, Násztya 7, Tamás 11 éves ko-
ra óta játszik hangszeren, s nemcsak
Miklós hozta otthonról vérében a 

zenét, Anasztázia is, hiszen édesanyja
szintén hárfamûvész. 

Tehetségüket és odaadásukat látva
biztosak lehetünk abban, hogy sokat
hallunk még felõlük.

Cser Ildikó

Szekszárdon a városközponthoz közel, csendes, 
elit környezetben két család együttélésére is alkalmas családi ház

kerttel, garázzsal eladó. Telefon: 06-20/9467-111.

APRÓHIRDETÉS

A három jóbarát közös

produkciója is nagy siker volt

Környei Miklós Razvaljajeva Anasztázia
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A történelmi Magyarország utolsó
napjairól szól az az igen kiválóan
színre vitt délvidéki darab, amely
az „1918 Őszirózsák - Zuhanó re-
pülés” címet kapta.

A Garay János Gimnázium díszterme a
június 14-i elõadás hírére szinte teljesen
megtelt, hiszen olyan, nem mindennapi
produkcióról van szó, amely a magyar-
ság valódi, 1918-as történelmét mutatja
be ahhoz a sokáig „hivatalos” verzióhoz
képest, amely évtizedekig Károlyi Mi-
hály és a Tanácsköztársaság jelentõségét
hangoztatta a történelemkönyvekben.

Dr. Tóth Csaba Attila, a szekszárdi elõ-
adás szervezõje a helyszínen elmondta:
a Délvidéki Magyar Kanizsai Udvari Ka-
maraszínház olyan missziót követ,
amelyre az anyaországban igen kevesen
vállalkoznak: nevezetesen, hogy megmá-
sított történelmünket tényszerûen be-
mutassák, részleteit színre vigyék.

A 2002-ben, a vajdasági Magyar-
kanizsán alakult színház rendezõjének,
Andrási Attilának nem ez az elsõ, tényfel-
táró jellegû darabja. A jelenetekben ny-
olc szereplõvel, minimális díszlettel, igen
hatásosan megoldva, jelenetenként fo-
lyamatosan más-más szerepbe bújva, hol
katonatisztként, hol munkásként játsz-
szák el a színmûvészek - egyszer pozitív,
másszor negatív „bõrbe bújva” - az egyes
karaktereket. A tavaly november 10-én,
a Duna Palotában bemutatott darab cse-
lekménye 1918. október 28-án az észak-

pesti lõszergyárban indul, ahol a mun-
kások repülõ alkatrészeket gyártanak
az elsõ világháború végnapjaiban. A
vörös õszirózsás forradalmat (1918. ok-
tóber 30-31) megelõzõ napokban és
Károlyi Mihály kinevezése elõtti órák-
ban játszódó jelenetekben térben „el-
repülünk” az olasz frontra, de „vissza-
csatolva” megtapasztalhatjuk azt is, mi-
lyen káosz uralkodik ugyanekkor mo-
rálisan a pesti fegyvergyárban, ahol
egyre lazulóbb fegyelemmel, bomló
renddel találkozhatunk, döntõen a
kommunista propaganda erõsödõ be-
folyása miatt. Szemünk elé tárul, mi-
lyen botrányosan veszi át a hadügymi-

nisztérium irányítását Uzsoki báró
Szurmay Sándortól Károlyi Mihály elsõ
hadügyminisztere, a kommunista Lin-
der Béla, akinek elsõ dolga volt kijelen-
teni a szerbek, románok, tótok a 

Magyar Királysággal szembeni, nyil-
vánvaló területi igényei közepette,
hogy: „Soha többé nem akarok katonát
látni!”), majd szélnek eresztette a fegy-
veres erõket. De „Thália tehetséges dél-
vidéki papjai” azt is színre vitték,
hogyan állnak át tisztek percek alatt -
elõléptetés reményében - a kommunis-
ták oldalára. A történet Kolozsváron, ka-
rácsonykor ér véget, amikor a Székely
Hadosztály elhagyja a kincses várost.

„Nem leszek magyar földön idegen
nemzetnek fia!” - zárta egy székely fiú (Kál-
ló Béla színmûvész) az utolsó jelenetet e
megható gondolattal, amelyet követõen a
közönség percekig állva, vastapssal jutal-
mazta a nem mindennapi darabot. 

Az est egyik tanulsága: nemzetünk-
nek ténylegesen szüksége van ilyen és
ehhez hasonló, a valóságot kinyilatkoz-
tató darabokra, hiszen jövõnk építésé-
hez elengedhetetlen, hogy múltunkat
méltóképpen megismerjük. Szerep-
lõk: Bicskei Flóra, Szalay Petra, Bicskei
István, Dóczy Péter, Kálló Béla, Incze
József, Molnár Zoltán, Varga Tamás,
rendezõ: Andrási Attila. Gy. L.

1918 Õszirózsák - Zuhanó repülés
Percekig tapsolt a szekszárdi közönség a délvidéki színészeknek

Sikeresen zárták az idei tanévet 
a PTE Illyés Gyula Kar Gyakorlóis-
kolája Alapfokú Művészeti Iskolá-
jánaknövendékei. A képzőművé-
szeti és a táncművészeti tagozat
tanulói egyaránt jól szerepeltek
idén. Ez utóbbi tagozat minden év
végén koncertvizsgával koronázza
meg az esztendőt. 

Mintegy 300 tanulója van a szekszárdi
gyakorló iskola mûvészeti iskolájának.
Ez a szám is jelzi az intézmény sikerét.
Emellett elmondható, hogy az iskola
diákjai az országos versenyeken ki-
emelkedõen szerepelnek. A táncmû-
vészeti tagozat vezetõje, Valkainé
Daczó Eszter szerint ehhez szükség
van arra, hogy a tanulók elsajátítsanak
egyfajta értékrendet, amelyet a tago-
zat vezetõjével együtt két további ok-
tató, Táborfi-Rónai Nóra és Valkai Csa-
ba Csanád is igyekszik átadni a diákok-
nak. Enélkül nincs siker. És persze az
sem árt, ha a tanuló tehetséges. Nos,
úgy tûnik mindezekbõl nincs hiány, hi-
szen a tagozat diákjai az összes orszá-

gos versenyen megméretik magukat
és kiváló eredményekkel térnek haza.
A Táncpedagógusok Országos Szövet-
ségének versenyén például két ara-
nyat, négy ezüstöt és egy bronzérmet
szereztek. Pécsett, az Esély a Mûvészet-
re Országos Táncfesztiválon is kima-
gaslóan teljesítettek, hiszen a dobogó
mindegyik fokára felállhatott egy-egy
szekszárdi diák, tehát arany, ezüst és
bronzérem is került a versenyzõk nya-
kába.

Ezen a versenyen az iskola korábbi
tanulója, Dajka Dia is kiválóan szerepelt
(õ most a Pécsi Mûvészeti Gimnázium
és Szakközépiskola tanulója), ugyanis
modern szóló kategóriában elsõ helye-
zést ért el, koreográfiáját egykori taná-
ra, Valkai Csaba Csanád készítette.

A táncmûvészeti tagozat tanulói a
versenyekre tanult koreográfiákból az-
tán a tanév végén bemutatnak egy csi-
petnyit a koncertvizsgán. Idén június
második hétvégéjén tartották az ese-
ményt, nagy sikerrel. 

Rövidesen sor kerül a hatodik osztá-
lyosok alapvizsgájára, ahol Lovas Pál

Liszt Ferenc-díjas táncmûvész is a bírá-
lók között lesz. Július elsején pedig
megkezdõdik a táncmûvészeti tábor
Szekszárdon, amelynek során Czár
Gergelytõl, a Szegedi Kortárs Balett
szólistájától és Spala Korinna táncmû-

vésztõl is tanulhatnak a résztvevõk. A
tábor iránt óriási az érdeklõdés: eddig
70 fõ jelentkezett. 

Szeptemberben pedig a jubiláló in-
tézmény új beiratkozókat is vár. 

-wj-

Egy évtized sikerekben

Jubilál a mûvészeti iskola
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A Walter Matthau és
Jack Lemmon által 1968-
ban sikerre vitt Furcsa
pár című vígjátékból mu-
tatott be jeleneteket Fe-
hér Balázs pszichológus
PhD-hallgató „Az agresz-
szív kismalac esete a
pszichológiával” fantá-
ziacímet viselő előadá-
sán, abból a célból, hogy
a közönség állapítsa
meg, mely jelenetek utal-
nak agresszivitásra.

A Tolna Megyei Balassa Já-
nos Kórház „lila” épületé-
ben, június 14-én tartott
elõadáson levetített film-
részletekbõl kiderült, a fal-
ra dobott spagetti, vagy, ha az egyik
színész porszívóval zajt csapott ép-
pen a másik idegesítésére, sõt,  egy
szimpla ajtóbecsapás is agressziónak
minõsül, s az erõszak kategóriájába
tartozik. Ugyanakkor ezen esetek
nagy részénél passzív (nem szemtõl
szemben támadó, a nyílt konfrontáci-
ót kerülõ) agresszióról beszélünk,
amely ellen a támadó reményei sze-
rint nem tud védekezni az áldozat. A
Kristály Lélekvédõ Egyesület által
szervezett összejövetelen, amelyen
számos idõs és középkorú szekszárdi
érdeklõdõ jelent meg,  az agresszió
fajtáiról, eredetérõl, levezetési csator-
náiról is szó esett. Az agresszió kifeje-
zés a latin agressio szóból ered, s tá-
madást jelent. Ez alatt minden olyan
szándékos cselekvést értünk, amely-
nek indítéka valakinek kárt, sérelmet,
fájdalmat okozhat. A szándékosság
egyébiránt nem feltétlenül tudatos! -
szögezte le a pszichológus. Megjele-
nési formái szerint fizikai, pszichés,
verbális (szóbeli) és nonverbális le-
het, de családon belüli és családon kí-
vüli agresszió is létezik. Utóbbi eset-
ben személyek és csoportok között

állhat fenn agresszivitás. A szándék le-
het támadó (offenzív) és védekezõ
(defenzív), iránya alapján pedig tuda-
tos és tudattalan -  ez utóbbi esetben
agresszív indulatait saját magán veze-
ti le az illetõ. A pszichológia egyéni és
csoportos agresszivitást is megkülön-
böztet, irányában pedig kifelé irányu-
ló, valamint  önpusztító eseteket hatá-
roz meg. A cél szempontjából instru-
mentális és indulati agresszió létezik:
míg elõbbi a tervek, célok megvalósí-
tása érdekében történik, és önigazo-
ló célja lehet (forradalom, terroriz-
mus, diszkrimináció, a szeretet ag-
ressziója, agresszív önérvényesítés),
addig az indulati agressziónál a belsõ
indulat okoz effajta megnyilvánulást. 

Az agresszív megnyilvánulásoknál a
szerhasználat, az alkohol, a marihuána,
de a nyugtatók is közrejátszhatnak. Az
elõadáson kiderült az is, a visszabeszé-
lés is agressziónak minõsül, még akkor
is, ha önvédõ, a makarenkói pofon, az-
az a nevelõ célzatú büntetés pedig
nemcsak a résztvevõk véleménye alap-
ján „ítéltetett” agresszív viselkedésnek,
hanem  - mint utólag kiderült - valóban
annak minõsül. Gy. L.

Az agresszív kismalac esete...
Fehér Balázs pszichológus elõadásáról

Újabb bizonyítékáról számolunk be an-
nak, hogy Szekszárd a bor és a mûvésze-
tek városa. A szekszárdi borászokat má-
jus 29-én kedden 17 órakor a Bodri pin-
cészetben tartott Kékfrankos kóstolón
egy nagyon rövid meglepetésprogram
várta. Eszterbauer János, a Szekszárdi
Bormûves Cég elnöke az összejött kivá-
ló borászok nevében szívesen fogadta a
kezdeményezést, amely arról szólt,
hogy Decsi Kiss János képzõmûvész
szõlõhöz és borhoz kapcsolódó textil-
képeit egy rögtönzött bemutató kereté-
ben állítsa ki a faluhelyi pincészetben. 

Amint azt Mészáros Pál borász el-
mondta, neki már több Decsi-Kiss Já-
nos alkotása van, amelyek anyagukban,
formájukban remekül mutatnak a ven-
dégfogadó termekben. 

A Mészáros pince látogatói közül
sokan felfigyeltek a természetes
anyagokból készült - kenderkötél, fa,
vesszõ - alkotásokra, melyek illesz-
kednek a pincéhez tartozó épület-
egységek természetes anyagaihoz, a
tégla és fa burkolatokhoz, berende-
zési tárgyakhoz.

K.Viktor Decsi Kiss János kompozíciói szép díszei lehetnek egy pincének is

Bor és mûvészet

Kötelek a kékfrankosok között
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Te meddig bírnád áram nélkül?
Ezt a meghökkentő kérdést teszi
fel Bíró Péter a „Szekszárdi áram-,
és energiaszünet riadóterv” terve-
zetében. Bíró Péter nemzetközi klí-
ma manager, az Országos Klíma-
szövetség alelnöke, több éve fog-
lalkozik az áramszünetek kérdés-
körével.

A Szekszárdi Klímakörhöz beadott
áramszüneti terv kidolgozására irányu-
ló pályázatát az önkormányzat által lét-
rehozott klímaalap támogatja.

Az elmúlt években egyre többször
halljuk az alábbi tartalmú híreket:

„Összesen több mint 30 ezer ház-
tartásra kiterjedõen okozott áramszü-
netet nagyobbrészt Zala, kisebb rész-
ben Vas megyében a péntek délután
érkezett viharos erejû szél - közölte az
E. ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. szóvivõje 2011. augusztus 19-én.”

„Háztetõket tépázott meg, fákat
döntött ki 2010. augusztusában a viha-
ros idõ, ráadásul az erõs szél miatt ösz-
szeomlott több megyében az E.ON
elektromos rendszere. Volt olyan tele-
pülés, ahol 46 órán át nem volt villany.
Osváth Károly, a Veszprém megyei
Csögle polgármestere azt említette:
sok családnál nem sikerült megmente-

ni a fagyasztóládák tartalmát, a bennük
tárolt csirkehús, hurka, zöldség sok csa-
ládnál tönkrement.”

Az elmúlt évszázadban az emberi-
ség tehetõsebb része teljesen energia-
függõvé vált. Olyannyira függünk az
energiától, mint a lélegeztetõ gépre kö-
tött beteg a lélegeztetõ géptõl. Amit rá-
adásul szintén az elektromos áram mû-
ködtet. Átlagemberként kétféle kap-
csolatunk van az árammal: amikor
használjuk és amikor fizetünk érte. 

De mi van akkor, amikor rövi-
debb-hosszabb idõre megszûnik
az áramellátás? Hogyan tudnánk
elviselni (túlélni?) egy 2-3 napos,
vagy egy hetes, esetleg egy hóna-
pos áramszünetet? 
• Hogyan telefonálnánk? ( Ha az elekt-

romos távközlési rendszerek nem
mûködnének?)

• Hogyan vásárolnánk? (Ha az áruhá-
zak elektromos ajtajai ki sem nyílná-
nak?)

• Hogyan bankolnánk ? (Ha a pénzki-
adó automaták nem mûködnének?)

• Hogyan jutna el hozzánk az elektro-
mos szivattyúk által továbbított ivóvíz?

• Hogyan tankolnánk?  (Mert a föld-
alatti  tartályokból az üzemanyagot is
elektromos szivattyúk továbbítják.)

Hogyan, hogyan, 
hogyan? - merül fel 
ezer kérdés. Nos, való-
színûleg az összes fel-
merülõ kérdést a kö-
vetkezõ 3 évben kidol-
gozásra kerülõ áram-
szüneti terv nem fogja
megválaszolni - de a
programvezetõ alapos-
ságát ismerve - várha-
tón szakmailag alapos
és jövõnket illetõn el-
gondolkoztató, és ta-
lán még cselekvésre is
ösztönzõ anyag kerül
a kezünkbe. 

Zöldtárs
Alapítvány
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Kihívások sorozata az élete
Szollár Zoltán: „A szõlõmotívumok is kifejezik hovatartozásomat”

Két hete Szabó Péter cinköntővel
beszélgettünk. A diskurzus végén,
az utolsó kérdésre Péter, mint egy
eminens diák, nyomban rávágta a
választ, hogy őt e hasábokon Szol-
lár Zoltán, a tehetséges fafaragó,
egyben asztalos kövesse. Mint ki-
fejtette, Zoltán munkáival nagyon
értékes hagyományokat őriz és
mutat be. A kisujjában van a mes-
tersége, jó érzéssel nézem a mun-
káit. Teszem hozzá, ezzel én is pon-
tosan így voltam, vagyok...

– Gyönyörködve a bemutatótermé-
ben kiállított munkákban, alkotá-
sokban, bárki megállapíthatja,
hogy osztályon felüli a kézügyes-
sége. Örökség?
– Azt gondolom, hogy igen, bár a gya-
korlás, a precízségre törekvõ munkám,
a folyamatos önképzés is sokat adott
hozzá. Szóval elõbb a hölgyeket emlí-
tem: anyukám különlegesen szép dolgo-
kat köt, nagymamám gyönyörûen kézi-
munkázott, szerencsére közülük sok
holmit megõriztünk. Édesapám réz-
domborítással foglalkozott, anyai nagy-
apám, Kajári János pedig asztalos volt…

– Mosolyából következtethetek ar-
ra, hogy a szakma iránti elkötele-
zettsége tõle ered?
– Sajnos nem. Kisgyerek voltam, ami-
kor örökre távozott. Viszont élnek ben-
nem emlékképek a hajdani mûhely
egy-egy szegletérõl, s bizonyára a gén-
jeimben hordozom a fa szeretetét. A fa
illatát, az anyag melegségét érezni cso-
dálatos dolog… A mosoly annak a gyalu-
padnak és több szerszámnak „szólt”,
amiket nagyapámtól örököltem, õ pe-
dig a mesterétõl. S bármilyen hihetet-
len is, ma is használjuk valamennyit,
ahogyan a volt mestereimtõl elsajátított
fogásokat is elõszeretettel alkalmazom.

– Amellett, hogy szépen beszél a fá-
ról, szakmájának fontos része an-
nak kiválasztása is. 
– Ez így van, de megelõzi a beszerzés
megfelelõ helyének kiválasztása, s nyil-
ván a megrendelõ anyagi lehetõsége is.
Példaként az ajtónak legmegfelelõbb
borovi és vörösfenyõt említem, ezek a
fafajok gyantásabbak, Szekszárd kör-
nyékén és Baján vásárolom õket. Kony-
habútornak a diót és a tölgyet ajánlom.
Látom, hogy azt a mintát nézi, az is dió,
ám feketedió. Gyönyörû a mintázata,
erezete, s összeforgatásnál - az elemek
összepasszításánál - ilyen egységes és
különleges mintázatot ad.

– Az is nagyon szépséges! 
– Arra a szekrényre Szekszárd egy haj-
dani polgármesterének tálalójáról „vet-
tük” és tettük rá a minden tekintetben
hû mintát.

– Az kézimunka?
– Munkatársaimmal sokat dolgozunk -
úgymond - kézzel. Ezt azt jelenti, hogy a
gépi megmunkálást követõen kézi szer-
számokkal faragjuk ki a mintázatokat.

– Antik jellegû díszítéseket is látok. 
– Kedvelem a szecessziót, a barokkot,
a neobarokkot, tehát szívesen haszná-
lom föl a hajdani motívumokat, de öt-
leteket is merítek belõlük.

– Van, aki az ön munkáiból épít-
kezhet? Nyilván, most a családtag-
okra gondolok.
– Bemutatom a kis családot, majd vála-
szolok a kérdésére. Feleségem, Martina
köztisztviselõ. Kislányunk, Beatrix a jö-
võ hónapban lesz négy esztendõs. Úgy
látjuk, szintén ügyes kezû, de egyelõre
nem akarunk ráerõltetni semmit. Legfel-
jebb terelgetjük, gyakran rajzolgatunk,
gyurmázunk, bár ez nem egyszerû…

– Miért?
– Mert balkezes vagyok, ahogyan édes-
apám is az. Beatrix pedig jobbkezes.
Apura annak idején ráerõltették a jobb
kézzel való írást és a mûveletek végzé-
sét. Aztán „kétkezes” lett. Beatrixnél
természetesen ezt sem erõltetjük, csak
nehéz egy ekkora gyereknek fordítva
elmutogatni a dolgokat.

- De elkészíteni ugye nem? Szóval
mi mindent készített már kicsi lá-
nyának?
- Születésére kifestettem a szobáját:
Vuk és társai mosolyognak rá. Most let-
tem készen egy dínós hintaállvánnyal,
aminek nagyon örül.

– Babaszobabútor, konyhaszek-
rényke? 
– Tervezem, tervezem, de sajnos vagy
szerencsémre kevés idõm jut ilyesmi-
re. Sokat dolgozunk a csapattal együtt.
Olykor még a hét végére is marad
munka. A mai vállalkozói életbe alig fér

bele olyan plusz, ami például a család
örömét szolgálná. Most éppen egy bor-
ház nyílászáróit készítettük el. Láthat-
ja a képeken. Hajdan a Kadarka, illetve
a Bezerédj utcában díszelgõ rozettá-
kat, faragott díszeket örökítettük meg,
amelyek az említett borházba kerültek.

– És ez a faragott feketedió szék?
– Ez 1993-ban készült. Az eredetije Az
Iparmûvészeti Múzeumban látható.
Mindössze egy bélyegkép állt a rendelke-
zésemre. Kinagyítás… szóval a megfele-
lõ elõkészítõ folyamatot követõen ké-
szült ez a parasztbarokk stílusú, gazda-
gon tekeredõ mintájú szekrényre. Büsz-
ke vagyok azokra az installációkra, ame-
lyeket a megyei múzeum - például a most
is látható Örökségünk - kiállításaira készí-
tettünk, vagy a régi vármegyeháza kiál-
lításainak háttérmunkálataira, illetve ép-
pen egy-egy igen rossz állapotú tárgy -
természetesen milliméter pontosságú -
másolatának elkészítésére.

– Több templom is õrzi kezük mun-
káját. 
– A református templom bejárati ajtaját
is mi készítettük, nyilvánvalóan abszolút
hûen az eredetihez, hiszen a régi már
menthetetlenül szuvas volt. Ami még em-
lítésre méltó, hogy az eredeti vasalatok ke-
rültek vissza. Az országban még öt temp-
lom munkálataiban vettünk részt. Említ-
hetem a bogyiszlóit, ahova korábban már
kétszer „ment be” a Duna. Nem egysze-
rû 200-250 éves padokat újból elkészíte-
ni, bár hozzáteszem, e munkák lelkem-
nek és kezemnek egyaránt jólesnek. Ami
a legfontosabb: ilyen esetekben a legap-
róbb dolgok is nagy fontosságúak, téved-
ni tilos. Mondhatom, hogy eddigi élete-
met a kihívások határozták meg, s remé-
lem, ez így, csakis így folytatódik.

– Említette, hogy asztalosként vég-
zett, ám annál jóval több lett. Ezzel
tiszteletet vívott ki, s megrendelõ-
ket kapott.

– Köszönöm. De erre mást nem vála-
szolhatok, mint amit már elmondtam,
a pontosság, a megbízhatóság, a hagyo-
mányok tisztelete… 

– Szerénysége is tiszteletre méltó,
ahogyan a boros sikerei is.
– Hát annak is nagyon örülök. Mindig
érdekelt a bor, és minden, ami vele kap-
csolatos. Gondolom, ez is, mint „tüke”
szekszárdinak a génjeimben van. Jó
ideje foglalkozom borkészítéssel. Bocs-
kai utcai mûhelyem alatt van a boros-
pincém, ahol bemutató jelleggel táro-
lom a gyûjteményemet is. A tavalyi
szekszárdi borversenyen két ezüstér-
met nyertem óvörös házasításaimmal.
De ennél sokkal nagyobb elismerést
jelent számomra, hogy 2008 óta az
Alisca Borrend tagja vagyok. De ahogy
mókásan szokták mondani, ezt lehet,
hogy nem csak a boraimmal értem el,
hanem hozzáadódtak a kifaragott szõ-
lõlevelek, szõlõindák, szõlõfürtök is. 

– Viccnek kedves, viszont a látot-
tak meggyõzõek. Amint beléptem
ide a bemutatóterembe, tudtam,
hogy a múltat, valamint a szõlõt és
a bort tisztelõ férfiúval találko-
zom. Elég, ha csupán ezeket a gyö-
nyörûséges és különleges bortartó
állványokat említem…
– Nézze, ezekkel a munkákkal is kifeje-
zem a hovatartozásomat. Szívesen ké-
szítünk konyhabútorokat, étkezõket,
bármit. Ráadásul ezek jelentik a bevéte-
lünket. De szívem szerint inkább „szõ-
lõznék”… Ha lenne olyan réteg, külö-
nösen a borvidékek családi házas öve-
zeteiben, amely megengedhetné ma-
gának, hogy például szõlõinda-mintás
kerítést csináltasson, az lenne az igazi.
Városképi szempontból is. 

– Még néhány szót a kedvelt borairól.
– Manapság a fiatalabb, friss, gyümöl-
csös ízt és illatot tartalmazó borokat
kedveli a többség. Volt szerencsém egy-
szer 1999-es bikavért inni. Lenyûgöz-
tek a lecsengett ízek, az enyhén konya-
kos illat, a nyugodtság és a megbízható-
ság jelei. Rendszerint a régmúlt emlékei
fognak meg. Mint tudjuk, itt már a kel-
ta korban is készítettek bort. Az 1800-
as években elõkerült kõkoporsó dupla
kelyhes szõlõmintái valósággal lenyû-
göznek, de a koporsó oldalán a felirat -
amin érdemes eltûnõdni - szintén: „Ál-
dozz a pásztornak, igyál s élni fogsz!”

– Kit ajánlana következõ riport-
alanynak?
– Kovács Gábor népzenész-muzsikus-
ra gondoltam, aki most a Szent László
napokon is fellép, illetve fellépett. Aho-
gyan a gyerekekkel foglalkozik, az egy-
szerûen példás. 

V. Horváth Mária
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„Ikarosz voltam, ki el nem égett…”
Kiss Benedek költõ Szekszárdon

Egy igazi hús-vér, borkedvelő köl-
tőóriás vendégeskedett nemrég
városunkban, akinek munkássá-
gát irodalomtörténészek a Nyuga-
tosokhoz hasonlítják: ,,nem fél a
verbális szépség megjelenítésé-
től, a formai fegyelemtől”, s aki
mai líránk nemzeti-népi hagyomá-
nyaiba oltott ágához tartozik.

Kiss Benedek kétszeres József Attila-dí-
jas költõ, mûfordító és gyermekkönyv-
író a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjét és a Balassi-kardot is átve-
hette már A neves poétát az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtárban a május 10-én
megtartott költõi délutánon Szakolczay
Lajos irodalom- és mûvészetkritikus
mutatta be. Szakolczay nem kevesebbet
állít, mint, hogy a költõ abba a Balassitól
Nagy Gáspárig terjedõ „bajvívó költé-
szeti vonulatba” tartozik, amelyben az
anya, a család, és a szerelem témája is
utoljára jelenik meg hagyományos mó-
don a magyar költészetben.

E hang a posztmodern irányzat kö-
vetkeztében kiveszõfélben van manap-
ság a magyar lírából - közölte a sajnála-
tos tényeket a kritikus. Kiss földközeli
magyarság-versei a magyar líra nemze-
ti vonulatát képviselik, költészetében
az ember, a föld, a táj és a kozmosz tö-
kéletes harmóniát alkotnak. „Kenyeret
anyám úgy eszik, mint aki folyvást éhe-
zik // S darabkájáért, ha lehull: pokol

jár irgalmatlanul” - hallhattuk a megrá-
zó sorokat, amelyek édesanyjáról szól-
nak.  A bolgárról is mûfordító költõrõl
tudható: Juhász Ferenc kezdte bíztatni
a pályán. Késõbb Nagy Lászlóhoz vitte
verseit, mert közelebb érezte magát
annak világához. Elsõ kötetét (Gazdát-
lan évszak) aztán - Nagy László közben-
járására - a Kormos István vezette Mó-
ra Kiadó jelentette meg 1970-ben. Az
Akasztón született poéta az ELTE ma-
gyar-népmûvelõ szakára járt, ahol né-
hány társával megalakította a Kilencek
csoportosulását: velük közösen az Elér-
hetetlen Föld címû, 1969-es antológiá-
ban jelentkezett verseivel elõször. A
kommunizmus évei alatt jó kapcsolato-

kat ápolt az erdélyi alkotókkal, de szig-
ligeti szõlõjébõl átruccanva, gyakran
felkereste az általa legnagyobbnak ne-
vezett Csurka Istvánt is annak közeli
nyaralójában. 

Kiss Benedek líraiságát saját bevallá-
sa szerint édesanyjától örökölte, róla írt
egyik korábbi költeménye igen nagy
hatással volt a könyvtár közönségére:
„…anyám vitt vállán, magasra vitt, Ika-
rosz voltam, ki el nem égett… jöttek a
bárányfelhõk, leste csak apadó szem-
mel, végül lezuhant, várta a föld…Én
még keringek, lankadó szárnnyal mind
lejjebb, mind lejjebb, míg egyesülök új-
ból a földdel és anyámmal…”

Gyimóthy Levente

A „legszebben beszélő magyar
színész”, a Jászai Mari-díjas
Helyey László volt  a legutóbbi, jú-
nius 5-ei Léleképítő vendége. Dr.
Tóth Csaba Attila, a rendezvény
szervezője nevezte így a színmű-
vészt, s, valóban találó a gondo-
lat, hiszen ki ne ismerné fel ha-
mar a nyolcvanas években ké-
szült Mátyás király című rajzfilm-
sorozat egyedülálló „királyi hang-
ját”, vagy éppen Gerarde Depar-
dieu, Donald Sutherland szinkron-
hangjaként a neves színművészt.

De Helyey László játszott számtalan
Csehov darabban, volt Don Quijote,
Cyrano, a Mester és Margaritában ma-
ga a Mester, sõt Szigligeti Ede darabjá-
ban Liliomfi szerepét is eljátszotta.
Nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy a Bayer Zsolt író és Nemes Tibor
operatõr-rendezõ által készített 1100
év Európa közepén címû sorozatban õ
regéli el zseniális narrátorként Magyar-
ország elcsatolt városai régmúltba ve-
szett, izgalmas történetét.

A félig kassai, félig szegedi-szabadkai
származású színmûvész értékvesztett
világunkban „meri remélni, hogy fellé-
pésein képes optimizmust sugározni a
közönség számára”. 

A színészi pályáról szólva emlékezte-
tett arra, volt olyan idõ, hogy bizonyos
„elkötelezett” családok gyermekei áll-
tak össze szakmákká, hiszen, például a
színészi felvételinél az elsõ kérdés ez
volt: Apja tulajdonosa-e a Szocialista
Hazáért Érdemrendnek?

Szerepeirõl szólva kifejtette: mind-
egyiket egyformán meg kell szülni, s
szöveget sem tud úgy megtanulni, ha
fel nem építi magában az adott figu-
rát egy-egy hús-vér emberrõl mintáz-
va. Helyeytõl Slavomir Mro�ek len-
gyel drámaíró humoros történetei-
bõl hallhattunk egy csokorra valót,
miként operálnak egy vesével többet
a páciensbe vakbéleltávolítás helyett,
ha eltéved az egészségügyi ellátás út-
vesztõiben, vagy éppen, hogy válik
valaki egy kertészeti kiállítás rekord-
borsó-termõjévé, ha borsószemet ül-
tet az orrába. Az összejövetelen

ugyanakkor komolyabb vizekre is
„evezett” a színész: „A kõ, a fém is to-
vább él, mint az ember. Ezért mind-
az, amit testünkön át jelentünk a vi-
lágban, jelentéktelen. Csak a lelkünk
erõsebb és maradandóbb, mint a kõ
és a fém, ezért soha nem szabad más-
képpen látnunk magunkat, mint lel-
künk térfogataiban” - idézett késõbb
Máraitól. Úgy látja, népünket lezül-
lesztették, s a média által „át vannak
mosva az agyak”. A Nyírõ József teme-
tés kapcsán Helyey László mondta
volna Székelyudvarhelyen a neves er-
délyi író utolsó szavait…

Errõl kifejtette, elképesztõ az a ger-
jesztett gyûlölet, amely Kövér Lászlóval
szemben a románok és a magyar bal-
oldal részérõl érkezett. A trianoni év-
forduló kapcsán így fogalmazott: „Azt
a szerzõdést nem lett volna szabad alá-
írni. Ennél nagyobb trauma egy orszá-
got nem érhet. S ahhoz, hogy meg tud-
junk bocsátani ezért, elõbb a környe-
zõ országoknak kell bocsánatot kérni-
ük!” - tette hozzá.

Gyimóthy Levente

„Mátyás király” a Léleképítõn
Helyey László „A tiranoni szerzõdést nem szabadott volna aláírni”

Helyey László színmûvész
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Kiss Benedek költõ (balról) és Szakolczay Lajos irodalomkritikus

Osztatlan
közös földtulajdon

Sikeres volt a VM és az Agrárka-
mara figyelemfelhívó kampánya -
júniusig 350 ezren igényelték
osztatlan közös földtulajdonuk
megosztását.

A hazai birtokstruktúra egyszerûsíté-
se jegyében a VM és a Magyar Agrár-
kamara tavasszal átfogó kampányban
ösztönözte a földtulajdonosokat arra,
hogy éljenek az osztatlan közös ingat-
lanok egyszerûsített állami megosz-
tásának - utoljára még ez év június 1-
ig fennálló - lehetõségével.  Az akció
sikerét bizonyítja, hogy a határidõig
több mint 100 000 ingatlan megosz-
tására érkeztek be kérelmek a földhi-
vatalokhoz. 
Ez év január 1-tõl az Országgyûlés mó-
dosította a részarány földkiadás során
keletkezett osztatlan közös földtulaj-
don megszüntetésének szabályait. A
június 1-ig benyújtott kérelmek eseté-
ben a megosztás költségeit még az ál-
lam viseli, továbbá az eljárás lefolytatá-
sa is lényegesen egyszerûbb.

Az akció sikerét jelzi, hogy a VM
közleménye szerint a határidõig 350
ezren kérték a részarány földkiadás so-
rán keletkezett osztatlan közös földtu-
lajdon megszüntetését. (Jelenleg mint-
egy 2 millió hektár rendezetlen, osztat-
lan közös tulajdonban lévõ termõföld
van Magyarországon, ami közel 272
ezer földrészletet és 2 millió tulajdo-
nost jelent.) A most beadott kérelmek
101 ezer földterületet érintenek.
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Ezen a hétvégén emlékezünk váro-
sunk védõszentjére, Szent Lászlóra, aki
1077-1095-ig uralkodott, s akit a ma-
gyar állam és a kereszténység második
alapítójának szoktak nevezni. Egyéni-
sége, életszentsége és emberi nagysá-
ga valóban történelemformáló erõvé
váltak a 18 évi királysága idején.

Hasonlattal élve azt lehetne mon-
dani, hogy Szent István király rakta le
az alapot, Szent László pedig  építke-
zett augusztus 20-án egyházunk a
balga és okos emberrõl szóló példa-
beszédet olvastatja fel a templom-
ban. Jöhet az esõ, fújhat a szél, a ház
nem dõlt össze, mert sziklára épült.
Erre a sziklára tudta építeni Szent
László is az õ királyságát. István meg-
mutatta az irányt, amely a keresz-
ténységen keresztül vezet. Ezért mi
már Szent István óta benne vagyunk
az EU-ban, csak esetleg nem tudato-
sodott bennünk. Mint a tanmese sze-

rint a kishal, amikor  úszik
a vízben és közben ke-
resi, hogy hol van és
milyen az a  víz.
Ezért volt furcsa
számomra az,
amikor az Euró-
pai Unió alkot-
m á n y á b a n
nem lehetett
utalni a ke-
resztény gyö-
kerekre, pe-
dig nyugod-
tan kimond-
hatjuk: keresz-
ténység nélkül
nincs Európa. Ki
ill. kik adtak többet
Európának, mint a
kereszténység ? 

Szomorú, hogy Euró-
pa támadja a legjobban a ke-

resztény értékeket. Jó volt hal-
lani Brüsszelben az idén a

magyar miniszterelnök
úr nyilatkozatát, hogy

hadd szabadjon már
képviselni a  keresz-
tény értékeket Eu-
rópában. Nem
erõltetetjük rá
mindenkire, de
ne legyen már ti-
los az Istenre és
kereszténységre
hivatkozni Euró-
pában.

Szent László a
magyar népnek

olyan királya volt,
aki tovább folytatta

az istváni örökséget,
és még jobban elmélyí-

tette az  emberekben a ha-
zaszeretet és az Isten- és egy-

házszeretetet. Jó lenne, ha manap-
ság sem akarnánk Szent Lászlót csak
féloldalasan tisztelni, nemcsak ál-
lamférfit, nem csak hadvezért kelle-
ne ebben látnunk, hanem hívõ em-
bert, aki össze tudja kulcsolni a ke-
zét és tudott imádkozni, mert érez-
te azt, hogy õ hiába fáradozik, ha
nincs rajta az Isten áldása, mit sem
ér az.

Jézus azt mondta, én vagyok az út,
az igazság és az élet. Szent László ezt
felfedezte és a saját életében megvaló-
sította, s a népe figyelmét is erre irá-
nyította. Kérjük az õ közbenjárását or-
szágunk és városunk vezetõiért, hogy
tudják õt követni, mindabban, ami õt
naggyá tette, hogy mindig a nép javát
tudják szem elõtt tartani, akkor hi-
szem azt, hogy ennek a népnek lesz
jövõje.

Bacsmai László
plébános

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,

21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye

legfrissebb híreivel.

Szent László, városunk védõszentje

Evangélium

E heti rejtvényünk megfejtését július 1-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri

Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A június 10-ei rejtvény helyes megfejtése: Ulrich Hub: Nyolckor a

bárkán. A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert: Kovács Erna, Szekszárd, Kerámia út 87.

Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Autóból
bevásárlókocsi

Az egyik tolnai bevásárlóközpont
parkolójában, adótartozás miatt
lefoglalt és forgalomból kivont
gépjárművet találtak a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal munkatársai,
melyet a helyszínről azonnal el-
szállítattak. Az adósnak így csak a
bevásárlókocsi maradt.

Rossz helyen parkolt a napokban egy
Tolna megyei adós: nem szegte meg
ugyan a KRESZ parkolási szabályait,
mégis gépjármûve nélkül kellett távoz-
nia a bevásárlóközpontból. Az érintett
gépkocsit két évvel ezelõtt foglalta le
az adóhatóság, és mivel az adós a tarto-
zását továbbra sem rendezte, kivonat-
ta azt a forgalomból, elszállíttatni és ér-
tékesíteni azonban nem tudta, mivel
az adósnak küldött szállítási értesíté-
sek süket fülekre találtak. 

A NAV szemfüles járõrei ellenõrzé-
si tevékenységük során beazonosítot-
ták, és feltartóztatták az eltûntnek hitt
autót, majd értesítették a rendõrséget,
akik megszabadították a gépjármûvet
a „felesleges” rendszámtáblájától, illet-
ve tájékoztatták az adóvégrehajtókat,
akik gondoskodtak az elszállításról, így
adósunk kénytelen volt beérni aznap
a bevásárlókocsival.

Mózsik Szilvia 
sajtóreferens (NAV)
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50 éves találkozót tartottak a „keris” diákok!
Gyertyával emlékeztek elhunyt 
osztálytársaikra és egy megindító
vers segítségével igyekeztek vissza-
pörgetni az időt a kerek 50 éve,
1962-ben a Bezerédj István Szak-
képző Iskolai Tagintézmény jogelőd-
jében, a Közgazdasági Technikum
Kereskedelmi Tagozatán végzett,
egykori „keris” diákok június 16-án.
A jubileumi osztálytalálkozó a szom-
bat délelőtti rekkenő hőség ellené-
re kiválóra sikerült.

Már a gyülekezés kitûnõ hangulat-
ban zajlott: az egykori osztálytársak dél-
elõtt 11 kor a Skála Áruház parkolójá-
ban lévõ fák árnyékában találkoztak,
majd egykori osztálytermükben foly-
tatták a nagy beszélgetéseket. Osztá-
lyuk profilja egyébiránt szövetkezeti
szakon könyvelõ, statisztikus, tervezõ
volt, emellett a diákok közgazdasági is-
mereteket is tanultak a régi világban. 

A rendezvény szervezõje, Horváth
Béla a délelõtti várakozás során lapunk-
nak elmondta: osztályuk annak idején
32 fõbõl állt, és csupán négyen nem
tudtak megjelenni a mostani találko-
zón. A többiek Szombathelyrõl, Veszp-
rémbõl, de még Sümegrõl is eljöttek a
rendkívüli eseményre.

A fiatalosan mozgó, vidám hölgyek
és urak osztályfõnöki óra után bort kós-
toltak egy osztálytárs, Sümegi Imréné
Fehér Margit és férje, Sümegi Imre bor-
rendi tag pincészeténél, ahol egy kis
„aperitiffel”: szendviccsel, pogácsával,
üdítõvel is „felfegyverkezhettek”, hogy
aztán Õcsénybe induljanak tovább,
ahol faházakban szállásolták el a cso-
portot. A programot az egyik osztály-

társ, az ismert textilmûvész, Rellné
Ament Katalin verseinek felolvasása, ki-
állításának megtekintése, s az õcsényi
Bogár István Hagyományõrzõ Egyesü-
let táncosainak fellépése is színesítet-
te. Este a menü bográcsban készült
kakaspörkölt volt, majd szintetizátoron
és harmonikán szolgáltatott zene szólt
hajnalig. Horváth Bélától megtudtuk:

két éve Szombathelyen találkoztak. Ál-
talában két-három évente sikerül össze-
jönniük az „öregdiákoknak”az ország
legkülönbözõbb helyein (Badacsony-
Lábdihegy, Zalaszántó), ami manapság
igen ritkaságszámba menõ összetartás-
ról ad tanúbizonyságot. A jubileumi
összejövetel egyik szép pillanata volt,
amikor az egykori osztályfõnök, az

idõs, ám de annál fiatalosabb, derûs
hangulatú Bálint Margit néni is megér-
kezett. „Egyszerûen tele van a szívem-
lelkem. Elsõ tanítványaim voltak, náluk
lettem igazán tanár!” - mondta. Az egy-
kor biológiát, kémiát, áruismeretet ta-
nító hölgy, aki öt éve találkozott az osz-
tállyal, a pedagóguspályával kapcsola-
tos kérdésemre válaszolva így fogalma-
zott: „A katedrán alázattal, megértéssel
kell állni, s nagyon sok kedvességet ad-
ni. De legalább annyit, vagy talán több
kedvességet is kaptam tõlük, mint
amennyit én tudtam adni, hiszen még
kezdõ tanár voltam.”

Szombat délben az intézmény jelen-
legi igazgatója, Ezer Anita köszöntötte a
társaságot. Aki az iskola múltját felidéz-
ve elmondta: 1921-ben alapították, amit
1946-ban egy újraalapítás követett, így
elmondható, hogy tavaly õsszel ünne-
pelte az iskola alapításának 90. évfordu-
lóját. Az intézményben egyébként tö-
retlen a gazdasági képzés és a szakkép-
zés. 2008-ban átszervezésre került sor,
így betagozódtak a Tolna Megyei Ön-
kormányzat Szent László Szakképzõ Is-
kolája és Kollégiuma (TISZK) rendszeré-
be, amivel ugyan látszólag önállóságu-
kat elvesztették, de saját arculatuk nem
tûnt el, s javaslataik, ötleteik megvalósí-
tásának lehetõsége megmaradt.

Az igazgatónõ ezt követõen Keszt-
helyi Zoltán: Sokszor köszöntem címû
versével kedveskedett a régi diákok-
nak, akik elérzékenyülve hallgatták a
felolvasott sorokat: „…Az iskolának bú-
csút sosem mondtam / õ hívott engem
és én hívtam õt. / Kapuja elõtt állok
égõ gondban, / s nézem az égig hullám-
zó idõt”. Gyimóthy Levente
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Szekszárdi Szent László Napok
(2012. június 23-24.-ei programok)

JÚNIUS 23. SZOMBAT
AZ ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR

UDVARA

9.00-22.00 IRODALMI ZSONGÁS
9.00-16.00 
– KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
– TOMA ÉS CSAPATA - TÖRTÉNELMI

JÁTSZÓHÁZ
– HANGSZERBEMUTATÓ ÉS HANGSZER-

KÉSZÍTÉS - hangszerek kipróbálása 
13.30- 15.00 -  CSALÁDI VIGADALOM A
CSURGÓ ZENEKARRAL 
15. 00-16.00 - BÁTAI „TÖRTÉNETEK”
FOTÓKON - kiállítás.
18.00 - MONDJ VERSET EGY POHÁR
BORÉRT!
20.00 A KALÁKA EGYÜTTES UDVARI
KONCERTJE, könyvtár (Esõhelyszín:
Babits Mûvelõdési Ház díszterem)
22.00 - SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS
Pénteken és szombaton 10-16 óráig
kedvezményes belépõjeggyel látogat-
ható kiállítások:
∗Wosinsky Mór Megyei Múzeum

(Szent István tér 26.)
∗Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)
∗ Irodalom Háza - Mészöly Miklós Mú-

zeum (Babits u. 15.)
∗Vármegyeháza kiállításai (Béla tér 1.)

PROMÉTHEUSZ PARK

10.00 Vigadalomnyitó fanfárok
10.00 Augusz Imre utca, Szent István
téri sétány: vásárnyitás, középkori ját-
szók és kézmûves bemutatók.
10.00 MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS 

BOLONDJA
10.45 SOLYMÁSZ- ÉS VADÁSZMADÁR

BEMUTATÓ
11.30 KÖZÉPKORI INTERAKTÍV ÍJÁSZ

BEMUTATÓ
12.00 DELELÕ

BENNE: László napi kirakodó vásár, kéz-
mûves- és népi játékok, vitézi próbák,
harci eszközök kipróbálása, íjászkodás,
kiállítások, finom étkek és italok.
13.00-18.00 GYERMEKBIRODALOM
Szent István téri sétány 
BENNE:

15.00 AZ ÓPERENCIÁS BÁBSZÍNHÁZ
ELÕADÁSA: az Ezeregyéjszaka
legszebb meséi

Tulipántos Népi Játszópark gyere-
keknek
Egész napos birodalmi vám: 600 forint,
17.00 ÓRAKOR a vámot megfizetõk kö-
zött 2x két darab BELÉPÕJEGYET SOR-
SOLUNK KI a pécsi Bóbita Bábszínházba.

JÚNIUS 23. SZOMBAT
14.30 PROMÉTHEUSZ PARK PAVANE

TÁNCEGYÜTTES ZÁSZLÓFORGA-
TÓ PRODUKCIÓJA

15.00 A SZENT GYÖRGY LOVAGREND
FEGYVERBEMUTATÓJA

15.00 LISZT FERENC TÉR AZ IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR SZABADTÉRI
KONCERTJE

16.00 ORSZÁGLÁS 
LÁSZLÓ KIRÁLY ÍTÉLÕNAPJA

A királyi pár és lovas kíséretének bevo-
nulása.
A „Leghitelesebb Középkori Kal-
már”cím átadása. A Királyi Törvény-
szék meghallgatása és ítélethirdetése.

17.30-18.30 LANGALÉTA GARABONCI-
ÁSOK - GÓLYALÁBAS VÁSÁRI KOMÉDIA

18.30 A CIMBALIBAND ZENEKAR 
SZABADTÉRI KONCERTJE 
PROMÉTHEUSZ PARK

20.00 MÁGLYAGYÚJTÁS
LISZT FERENC TÉR

Körtánc a máglyánál - a Bartina Nép-
tánc Egyesület csoportjainak a vigadal-
mas napot záró közös tánca.
Iván völgyi Kadarka Borudvar koncert-
tel, vendéglátással.

A VIGADALOM ÁLLANDÓ 
PROGRAMJAI:

Korabeli fegyverek kipróbálása, kö-
zépkori játszók és bemutatók, Alisca
Nyilai - íjászat: célbalövés - László na-
pi kézmûves vásár, kiállítások, étke-
sek, borpavilonok, gasztronómiai
különlegességek a belvárosi étter-
mekben, nyitott pince programok a
szekszárdi dombok pincéiben.

CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYEK:
2012. JÚNIUS 23-24.

Iván- völgyi Kadarka túra
Rendezõ: Szekszárd Borvidék Non-
profit Kft. Információ: 06/ 20 516-8457.
E-mail: szekszardborvidek@tolna.net
VÉRADÁS a Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezete rendezésében
2011.június 23. 14.00-16.00 Helyszín:
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza (Szent István tér 15-17.)

NYITOTT PINCÉK
JÚNIUS 23. SZOMBAT

DÁNIEL PINCE (Porkoláb-völgy) 
16.00-20.00, www.danielpince.hu
SÁROSDI PINCE (Présház u. 48.) 
10.00 - 17.00, www.sarosdi.hu
SCHIEBER PINCÉSZET(Kadarka u. 100.)
10.00-18.00, www.schieberpinceszet.hu

TWICKEL SZÕLÕBIRTOK KFT. (Rákóczi
F. u. 132) 10.00-17.00 www.twickel.hu
TRINGA BORPINCE (Kerékhegy) 
10.00-19.00, www.tringaborpince.hu
VESZTERGOMBI PINCE (Borkút u. 3.)
11.00-18.00, www.vesztergombi.hu
VIDA CSALÁDI BIRTOK(Napfény utca 27/a)
10.00-18.00 www.vidaborbirtok.hu

JÚNIUS 24. VASÁRNAP
DÁNIEL PINCE (Porkoláb-völgy) 16.00-
20.00, www.danielpince.hu
BODRI PINCÉSZET (Faluhely dûlõ
0719/32 hrsz.) 10.00-17.00
www.bodribor.hu
SÁROSDI PINCE (Présház u. 48.) 
10.00 - 15.00, www.sarosdi.hu 
SCHIEBER PINCÉSZET (Kadarka u. 100.)
10.00 - 18.00, www.schieberpinceszet.hu
TRINGA BORPINCE (Kerékhegy) 
10.00-19.00, www.tringaborpince.hu
TWICKEL SZÕLÕBIRTOK KFT.(Rákóczi
F. u. 132.) 10.00-17.00, www.twickel.hu

A rendezvény idei helyszíne:
a Prometheus park 

és közvetlen környéke. 

A város maga választotta védõszentje tiszteletére középkori hagyományokat idézõ gazdag programsorozat

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.
fotópályázatot hirdet „A szekszár-
di borvidék dűlői” címmel. A pá-
lyázat célja a szekszárdi borvidék
dűlőinek, szőlőtermő területeinek
művészi színvonalú bemutatása.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Minden pályázó maximum 20 sa-

ját készítésû digitális, vagy digita-
lizált saját képpel indulhat

• a beküldött képek a Szekszárdi
borvidék dûlõit, szõlõtermõ terü-
leteit bemutató JPG kiterjesztésû,
keret nélküli, legalább 3 Mpixel,
de legfeljebb 8 Mpixel mérettel

rendelkezõ tájképek lehetnek.
• Nevezési díj befizetése
• Pályázatunk nyitott, nemtõl, kor-

tól, lakóhelytõl függetlenül min-
denki részére, részt vehetnek ama-
tõr és profi fotósok is egyaránt.

• A beküldött képeket az alapvetõ
képjavításokon kívül csak annyi-
ban lehet manipulálni, hogy a kép
jelentése ne változzon.

• A sorozatban minden kép egy al-
kotásnak számít.

• A pályázó kizárólag saját eredeti szer-
zõi alkotásával pályázhat. (E feltétel
megsértése esetén a pályázat ér-
vénytelenné válik, és a pályázó díjat
nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást
követõen válik ismertté, akkor a pá-
lyázó köteles a díjat visszaszolgáltat-
ni. Minden díjazott alkotás esetében,
az eredményhirdetést követõen a
pályázat meghirdetõje bekéri az
adott kép nagyfelbontású, magas
minõségû, eredeti változatát.)

• Kép készítésének ideje 2009. év-
nél nem lehet régebbi.

NEVEZÉSI DÍJ: 3000 Ft/ pályázó a be-
küldött képek számától függetlenül
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2012. 08.31.

EREDMÉNYHIRDETÉS:
2012. szeptember 20. és 23. között a
Szekszárdi Szüreti Napok
rendezvénysorozat keretében.
FÕDÍJ: szállásutalvány egy 3 éjszakás
wellness hétvégére 2 fõ részére a Za-
lakarosi Hotel Venus szállodában
REGISZTRÁCIÓ ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEK:
http://www.szekszardibor.com

Fotópályázat
„A szekszárdi borvidék dûlõi”

A RENDEZVÉNY IDEJÉRE SZÁLLÁS-
FOGLALÁS- ÉS SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ: 
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft,
Tourinform Iroda Szekszárd, 
Telefon: 74/315-198, 
E-mail: szekszard@tourinform.hu



Egy ilyen szép pályának, mint a
szekszárdi, dukál egy olyan rangos
verseny, mint a hazai legjobb atlé-
tákat összegyűjtő Felnőtt Magyar
Atlétikai Bajnokság. Kell ez a zsi-
bongás, egy verseny, amely kicsa-
logatja a szekszárdiakat, egy olyan
esemény, amikor mozgó lelátóra
van szükség. 

Amikor a dobó szakág ismert világ-
klasszisai, a kalapácsvetõ Pars Kriszti-
án és Kõvágó Zoltán, a nemzetközi
szinten névnek számító Kürthy Lajos
itt versenyeznek. Amikor teljes spekt-
rumában láthatjuk a futó szakágat,
amely ugyan sok esetben még elma-
rad a nemzetközi színvonaltól, de ezek
a versenyek „magyar szinten” is érde-
kesek, s a közönség által élvezhetõek
tudnak lenni. 

Miképpen az ugrószámok is. Ez
utóbbiakban van némi fejlõdés nem-
zetközi összehasonlításban is, ami
örömmel töltötte el az OB-t a helyszí-
nen végig követõ Dornbach Ildikó
szövetségi kapitányt, aki ennek függ-
vényében véglegesítette az olimpiát
megelõzõ helsinki Európa-bajnokság-
ra utazó magyar csapatot. 

(Sajnos, olimpia B-szint teljesítése
csupán egy-két esetben történt, s en-
nek oka a komoly szintidõk szövetsé-
gi elõírása. Férfi ötezer méteren példá-
ul a londoni kiküldetéshez meg kellett
volna futni a mi Csillag Balázsunk 13 p
26 mp-es magyar csúcsát, de a gyõztes
Bene Barna 14 perces, illetve afölötti
ideje is „fényévekre” volt ettõl. Barna
õszintén meg is jegyezte, nem is erre
a számra készül már régóta, inkább rö-
videbb távokon szeretne jól szerepel-
ni, csupán a magyar bajnoki cím meg-
szerzése motiválta ötezren.) Ellenben
ritkán látható nagy versenyt vívott
Szekszárdon 110 gáton két olimpia A-
szintes, nemzetközi szinten is már
produkáló két résztvevõnk, Kis Dáni-
el és Baji Balázs. Úgy tûnt, hogy Dani
lesz a bajnok egy évig, ám vezetésénél
nagy igyekezetében a szó igazi értel-
mében „gátat tört”, így a békéscsabai
rivális ünnepelhetett - a tapsviharban
kitörõ szurkolók éljenzése közepette.

Nekünk, helyieknek az is fontos,
hogy miként szerepelnek a szekszárdi-
ak, a Tolna megyeiek, és az innét el-
származottak? Mindjárt a sprinterszá-

moknál volt kinek szorítani, hiszen a
honvédos Bézsenyi Gergely, és a már
nem honvédos Schmelz Vivien Fanny
- a váltás okáról szólunk az alábbiakban
- mindig ott van az A döntõben. Most
sem volt ez másként, noha Gergely fel-
készülése az OB-re nem volt zökkenõ-
mentes, Fannynak pedig már nem a
100 m-en elért eredmény, illetve he-
lyezés a legfontosabb. Ennek ellenére
meghatározó versenyzõje volt, az im-
máron kecskeméti színekben induló
20 éves szekszárdi lány a 100-as dön-
tõnek. Három századdal elmaradva  a
másodiktól, 11,74 mp-es idõered-
ménnyel a 3. lett (a legjobb hazai, Kap-
tur Éva meggyõzõ fölénnyel, 11,41-
gyel nyert). Bézsenyi Gergely 11,25
mp-cel - két versenyzõt megelõzve - a
6. helyen végzett a nyolcas döntõben.

Schmelcz Fanny már 
a távolugrásra koncentrál
– Õsszel változás történt a sportpá-

lyafutásomban, edzõt, s egyúttal ver-
senyszámot is váltottam - újságolta az
ünnepélyes eredményhirdetés után a
továbbra is Budapesten edzõ és élõ, de
Szekszárdhoz családilag még mindig
kötõdõ atléta. - Demeter Balázs lett az
edzõm, akit követtem a kecskeméti
klubhoz, és ma már a távolugrásra kon-
centrálunk. Ennek alárendelve jelent-
kezik a rövidtávfutás, és azon belül is
csak a 100 méter egyéniben és a váltó-
ban is. Ezek a számok egyúttal remek
felkészülést jelentenek a távolugrásra.
Itt látok nagyobb esélyt arra, hogy eset-
leg magyar bajnok lehessek a késõbbi-
ek során, és több nemzetközi viadalra
is eljuthassak, ezért váltottam. Négy
versenybõl hármon már 583 centit ug-
rottam, ami biztató, és szeretnék miha-
marabb 6 méter fölé kerülni, ami már
a bajnoki címhez elég.

– Elégedett vagy a bajnoki bronz-
zal százon?
– Csak részben. A vége nem úgy sike-
rült, ahogy elterveztük, titkon ezüstöt
reméltem.

Az OB másnapján rendezték a nõi
távolugrást, Fanny 5m 79 centivel a
hetedik lett, egyedül a bajnok honvé-
dos, egykori klubtársa Krizsán Xénia
„repült” három centivel a hat méter
fölé. Érdekesség, hogy a 37 éves Ajkler
Zita még mindig húsz centiket vert a
nála 15-20 évvel fiatalabbakra, és a sok-
szoros bajnoknõ még mindig ezüstér-
mes tudott lenni az OB-n.

Elidõzve még az ugró számok szek-
szárdi vonatkozásainál. A döntõben
négyen voltak, aki teljesítették a 2 mé-
tert, köztük a Szekszárdi AEK SE ver-
senyzõje, Németh Zoltán. Ebbõl az
összevetésbõl a hazai versenyzõ úgy
jött ki, hogy elérte saját maga és a

klubja számára az értékes hatodik he-
lyezést. A bronzhoz 205 centi kellett
volna, a bajnok, Harsányi Olivér
(DSC.SI) 215-öt teljesített. A hármas-
ugrás igen népes mezõnyében ott
volt a 19 éves szekszárdi Söptei Tamás
is, aki egy 13.94 cm-es ugrásával szer-
zett tapasztalatokat a mezõny erõssé-
gérõl, egy ilyen verseny légkörérõl. Az
élmezõnyi pozícióhoz úgy 15 m körü-
li ugrás kell.

A 400 m szekszárdi számnak volt te-
kinthetõ. Az aktuális bajnok, a tavaly
Szekszárdra igazolt, Budapesten élõ, de
a pontokat „nekünk” gyûjtõ Petráhn
Barbara volt, s a 32 éves  hölgynek ezút-
tal több, trónfosztásra készülõ kihívója
is akadt. „Az egy kört  teljes erõbõl kiful-
ladásig végignyomni” taktikai jeligéjû
versenyen „Barbi” sorra verte vissza az
1990-92-es születésûek támadásait, de
annyira nem tudott megújulni a végén,
hogy a VEDAC 18 évesét, Kéri Biankát
a végére befogja, mi több megelõzze.
Nagyon ment a lába a fiatal veszprémi-
nek, az újdonsült bajnok 54 mp-en be-
lül futott, õ meg 54,67-et... De így is
másodperceket vert az õt üldözõ 3-7
helyezettekre.

(P. B.: „Kissé csalódott vagyok, mert
a pályafutásom vége felé az vezérelt,
hogy esetleg megfutom az idén az
52,35 mp-es olimpiai B-szintet, és ott
lehetek, akár Londonban is. A téli-tava-
szi sérülések hátráltattak, de bíztam
magamban, az úgynevezett „Barbi-fak-
torban”. Ami eddig mindig átlendített
a nehézségeken, de most nem úgy
ment a futás, ahogy szerettem volna.
És persze tudomásul kell vennem,
hogy jönnek a fiatalabbak. Most  az
motivál, hogy visszaszerezzem az el-
vesztett hazai trónt, s emellett a 200-
on is bizonyítsam, hogy helyem van
még egy országos döntõben”.

(Folytatás a következõ számban)
B. Gy.
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Szekszárdon otthonra lelt a minõségi atlétika
Izgalmas nagy csaták, figyelemre méltó eredmények az OB-n

Schmelcz Vivien Fanny távolug-
rásban a 7. helyen végzett

A férfi 110 méteres gátfutás 
döntõjében nagy csatát vívott 
Baji Balázs (27) és Kiss Dániel (67)

Papp Krisztina, az 1500
méteres síkfutás gyõztese
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 26. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegy-
zõ
Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 
40. sz. iroda

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14-15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap harmadik csütörtökén 
17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN
képviselõ
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén,
18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján, 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén
17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 
17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁI

Nagyszabású óvodaudvar-
felújítás zajlott pedagógu-
sok, szülõk, valamint tíz ban-
ki dolgozó részvételével jú-
nius 16-án, szombaton a Köl-
csey lakótelepen található I.
számú óvodában. Az intéz-
ményben korábban a Jako
Kft. már segédkezett játék-
felújításban és tereprendezé-
si munkálatokban, de  a kül-
téri játékok folyamatosan ki
vannak téve az idõjárásnak,
így - szükség volt 2-3 év után
egy újabb „nagy generálra”. 

A felújítás a Budapest
Bank anyagi hozzájárulásá-
val történt. Az egyik favázú
csúszda festése közben Kár-
páti Zoltán, a Szekszárdi I.
számú Óvodáért Alapítvány
vezetõje lapunknak elmond-
ta: miután az idei év elején alapítványu-
kat bejegyezték, számlájukat pedig ez
a bank vezeti, a pénzintézet dolgozói
úgy döntöttek -  mivel évente támogat-
nak mind pénzzel, mind a dolgozók
munkájával egy-egy intézményt - idén
az I. számú óvodában és társintézmé-
nyében a Wosinsky lakótelepen lévõ
óvodaépület udvarán végeznek önkén-
tes munkát. A renováláson túl a Köl-
csey lakótelepi épületben néhány  já-

ték cseréje is megtörtént, ez utóbbi
hozzávetõleg félmillió forintba került.

A festésben a Szépítsük Együtt Szek-
szárdot mozgalom koordinátora, Bodó
Katalin is részt vett, aki elmondta: a
bank felvette  velük a kapcsolatot és a
jövõben is együttmûködnek majd.

Kárpáti Zoltán kiemelte: aki szíve-
sen támogatná az intézmény alapítvá-
nyát, az az óvoda honlapján megtalálja
a számlaszámot. Gyimóthy L.

Önkéntes munkával újították fel az óvodát Szekszárdra érkezik
a térzene túra

Rendhagyó és országosan egyedinek
számító attrakcióra készül Magyaror-
szág egyik legelismertebb fúvószeneka-
ra, a Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószene-
kar. Az idén húszéves együttes  Országos
Térzene Túrára indul a város hagyomá-
nyos nagyrendezvényeként jegyzett, a
balatoni kínálatban üde színfoltot jelen-
tõ Térzene Fesztivált megelõzõen. 

Június 27. és július 3. között járják be
az országot, a 20. jubileum jegyében
összesen húsz koncertet adva ez idõ alatt
a hazai megyeszékhelyek frekventált
helyszínein. A 2002-ben Magyarország
legjobb zeneiskolai fúvószenekarának vá-
lasztott, 2007-ben a Fúvószenekari Világ-
szövetség (WASBE) minõsítési rendsze-
rében kiemelt arany fokozattal elismert,
több nagydíjjal jutalmazott Balatonföld-
vári Ifjúsági Fúvószenekar érdemeit nem
csupán versenyeken elért eredményei,
hanem térzenéi is bizonyítják. A zenekar
nagy sikerrel térzenézett már Prága, Bar-
celona, Hamburg, Krakkó fõterein és sok
hazai helyszínen. A térzenék alkalmával
hangulatos indulókat, filmzenéket, fúvós-
zenekarra írt koncertdarabokat és ismert
világslágereket hallhat tõlük a közönség.

Szekszárdon június 27.-én, szerdán
20 órakor hallhatjuk a zenekart a
Garay téren.
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