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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
a lakosság részére

VIRÁGPALÁNTA-OSZTÁST SZERVEZ
közterületi, illetve elõkerti kiültetésre, valamint

épülethomlokzat díszítésére

2007. május 9–10-én 7–14 óráig
a Kisiparos udvarban 25 Ft/db áron.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a virágosítási akcióban
résztvevõk nevét és címét a késõbbi zsûribejárások

megtekintéséhez rögzítjük.
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

Mûszaki Iroda

A 12. Scherzo Zenés Színpadok Országos Fesztiválján – Pápa 2007.
április 29.–május 1. –, a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad III.
helyezett lett a Légy jó mindhalálig című musicallel.
A fesztivál legjobb gyermekszínésze díjat Mecseki Mariann és
Juhász Bence – két Tücsök – is megkapta. Gratulálunk.

A szeretet ünnepe
Anyák napján nem mindenki ünnepelhet az édesanyjával. Ezért a

„Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány évről évre, anyák
napja táján megrendezi a köszönet napját, ahol hátrányos helyzetű,
többségében állami gondoskodásban élő, értelmileg sérült fiatalok kö-
szöntik egy meglepetés műsorral, és saját készítésű ajándékkal azt,
azokat, akit szeretnek, akinek hálásak.

Minden fiatal maga dönthette el,
hogy kit hív meg az ünnepségre. A
lelkes előkészületek, a feszült vára-
kozás nem volt hiábavaló, hiszen je-
len volt mindenki, aki évek óta ön-
zetlenül segíti őket. Az első ajándék
az Ifjú Szív Német Nemzetiségi
Táncegyüttes szép műsora volt. Ve-
zetőjük, Gaál László az alapítvány-
hoz tartozó fiatalokat is tanítja tán-
colni, közülük Román Katalin és
Keszthelyi István a közelmúltban
felvételt nyert az együttesbe.

A Szeretet Felnőttek Klubja tagjai-
nak, akik rendszeresen ellátogatnak
a Hétszínvilág Otthon fiatal lakói-
hoz, az Ágyszínház, a kórházban
fekvő gyermekeket felvidító szerep-

lőinek, és mindenkinek, aki felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt
az alapítványnak Keszthelyi Krisztina kuratóriumi elnök egy szál ró-
zsával és egyedi képeslappal köszönte meg munkáját.

Ezután következett az ajándék második része az alapítvány szalon-
tánc-csoportja bemutatta Gaál László koreográfiáját, ami angol kerin-
gővel indult, majd különleges forgáskombinációkkal folytatódott.
Amíg a táncosok gyorsan átöltöztek, addig Keszthelyi Krisztina meg-
köszönte Lengyelné Juliska néninek az erre az alkalomra készített vi-
rágkölteményét, Rózsának és Magdi néninek pedig az ajándékok meg-
alkotásához nyújtott segítségét. Az alapítvány moderntánc-csoportja
Asztalos Zsuzsanna lírai tánckompozícióját adta elő a szeretetről, az
ölelő gondoskodásról, amely végül virággá bomlik ki. A köszönet ki-
fejeződött az átadott saját készítésű kulcstartókban, amelyre versiké-
be foglalva írták rá a szeretett személy nevét. Sokan még énekkel és
verssel is készültek hálájuk jelül. K. E.

A látottakat, a beszédes számokat
alapul véve nyugodtan, elfogultság
nélkül állítható, bővült színesedett
a szekszárdi sportpaletta az I.
Domaine Gróf Zichy Futófesztivál-
lal. Mert nem egy valamilyen futó-
versenyt rendeztek, ami pár óra le-
forgása alatt lement, aztán néhány
hónap elteltével már senki sem em-
lékszik hűen a történtekre. Tényleg

fesztivál volt, ami maradandó nyo-
mokat hagyott a 8 évestől a 60 éve-
sig minden egyes indulatban, min-
denekelőtt abban a több száz zöm-
mel általános korú és a középisko-
lás éveinek az elején járó gyerekek-

ben, akik felettébb motiváltan a vá-
rakozás és a vágyakozás bizsergető
érzésével vágtak neki a különböző
távoknak a városi körpályán. A si-
keresség egyik záloga ezzel már
teljesült: föl tudta vonultatni a vá-
ros a sportág itteni hátországát.
Mert a piramis alapján ténykedő
testnevelő edzők hozták tucatjával
a gyerekeket: az ötösből, a Babits-

ból, a Garay-
ból, a Dienes-
ből, ők maguk
pedig verseny-
bíróként, szer-
vezőként, ki-
s e g í t ő k é n t ,
időmérőként,
f igyelőként,
adminisztrá-
torként ön-
kéntesen, ter-
m é s z ete s e n
ingyen és bér-
mentve segí-

tették a közös ügyet: legyen egy
gyökeret eresztő komoly versenye
a városnak, ha már a futóatlétáit
évtizedek óta illik komolyan venni.

I. Domaine Gróf Zichy Szekszárdi Futófesztivál

Tényleg verseny volt a javából

Folytatás a 12. oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

ANYAJEGYSZŰRÉS SZEKSZÁRDON
Az Országos Melanoma Nap május 5-i rendezvényeihez kapcsolódva a szek-
szárdi Bőr- és Nemibeteg Gondozóban 2007. május 25-én, pénteken
ANYAJEGYSZŰRÉST TARTANAK.

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES
KÖZPONT NYUGDÍJAS TAGOZATA

• szervezésében május 17-én, csütörtökön, a pünkösdi ünnepek alakalmá-
ból a Rákóczi utca 8. szám alatti húsboltban (főiskolával szemben) ked-
vezményes áron füstölt áru, száraztészta és savanyúság árusítás lesz
reggel 7 órától, amíg a készlet tart. 
Szalámi 1050 Ft/kg Töpörtyű 500 Ft/kg
Kolbász 880 Ft/kg Véres, május hurka, disznósajt 440 Ft/kg
Zsír 160 Ft/kg Toka és kenyérszalonna 360 Ft/kg
Sütőkolbász 790 Ft/kg Friss sertéscomb, lapocka 900 Ft/kg
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlóinkat!

• egynapos kirándulást szervez Mórahalomra, 2007. május 22-én (ked-
den). Program: termálfürdőben fürdés. Részvételi díj: 2400 Ft/fő, mely a
fürdőbelépőt is tartalmazza. Bővebb felvilágosítás fogadónapokon (kedden
és pénteken) reggel 8–11 óráig a Babits Mihály művelődési ház mozi mel-
letti irodájában, vagy a 06-20/415-48-67 telefonszámon.
Szeretettel várunk minden érdeklődő nyugdíjast. 

Kérjük, hogy amennyiben Ön is fontosnak tartja a fogyatékossággal élő
személyek életvitelének a megkönnyítését, támogassa alapítványunkat
adójának 1 százalékával.

ADÓSZÁMA: 18854763-1-17
Az  alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 
Legfőbb tevékenységeink: 10 éve működtetjük, heti rendszerességgel az ér-
telmileg akadályozott személyek klubját, 2006. január 1-jétől  pedig  a Támo-
gató Szolgálatot.
Támogatásukat köszönjük! 

A kuratórium nevében: Házi Magdolna

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 24-én  
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. Számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 24-én 
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

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

III. sz. választókerület
Minden hónap 
első csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

Minden hónap 
második keddje 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

Minden hónap 
második hétfője 17–18 óráig
Wunderland Kindergarten
Szekszárd, Wesselényi u. 19.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Május 7. és 
május 21. (hétfő)  17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Minden második 
hétfőn 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda Könyvtár
épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon 17–19 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Minden második 
szerdán 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának Műszaki Irodája értesíti a szekszárdi
ebtartókat, hogy az évente egyszer kötelező ve-
szettség elleni védőoltás és a kötelező széles
spektrumú féreghajtás elvégeztethető az ellátó ál-
latorvos rendelőjében, az állat tartási helyén, illet-
ve az összevezetett eboltásokon, melyek 2007-
ben az alábbi időpontokban és helyszíneken ke-
rülnek megtartásra:
2007. május 7. (hétfõ)

Alkotmány u. (Böllérbolt) 7.00–8.30 óráig
2007. május 8. (kedd)

Csatári harangláb 7.00–7.55 óráig
Otthon u. Mini Abc 8.00–8.30 óráig
Porkoláb-völgy 8.30–9.00 óráig
Csötönyi-völgy 9.00–9.30 óráig

2007. május 12. (szombat)
József-puszta 7.00–7.30 óráig
Kendergyár 7.30–8.00 óráig
Ózsák puszta 8.00–8.30 óráig
Keselyûs 8.30–9.00 óráig
Nyámándpuszta 10.00–10.15 óráig
Béketelep 16. 10.20–10.50 óráig

2007. május 14. (hétfõ)
Jobbparászta buszforduló 7.00–7.30 óráig
Palánk kommunális 7.40–7.55 óráig
Fehércsárda 8.00–8.15 óráig
Sió csárda 8.20–8.35 óráig
Mocfa csárda 8.40–9.00 óráig
Újvárosi templom 

(pótoltás) 17.00–18.00 óráig
A közterületen az eboltást a megbízott állatorvo-
sok végzik. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklete
213. § (4) bekezdés alapján az ebtulajdonos

(ebtartó) köteles minden három hónaposnál idő-
sebb ebet veszettség ellen beoltatni. Az oltásra
az előző évi eboltási igazolványt is el kell vinni. A
veszettség elleni védőoltás és a kötelező féreg-
hajtás díja: 2400 Ft, valamint féreghajtó tab-
lettánként 100 Ft (1 tabletta/10 kg), melyet
az eb tulajdonosa az oltáskor készpénzben köte-
les a hatósági állatorvosnak megfizetni. A be nem
oltott eb tulajdonosa az egyes szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. sz. rendelet
113. § (1) bekezdés alapján 50 000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal büntethető.
A helyi állattartásról szóló 23/2003. (XII. 3.)
szekszárdi ör. 19. § (15) bekezdése alapján a Pol-
gármesteri Hivatal az eb tulajdonosát az eb azo-
nosítása céljából egyedi azonosító sorszámmal
látja el, melynek költsége az állat tulajdonosát ter-
heli. Az egyedi azonosító sorszám díja 150 Ft/bi-
léta, melyet az eb tulajdonosa az összevezetett
oltáskor köteles a polgármesteri hivatal munkatár-
sának megfizetni. Azon ebtulajdonosok, akik a
kötelező oltást nem az összevezetett eboltáson
végeztetik el, az azonosító sorszám átvétele érde-
kében keressék fel a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján Bustya Gabriella ügyintézőt
személyesen vagy az 504-115-ös telefonszámon.
A hivatkozott helyi rendelet 25. § h) pontja értel-
mében, aki a tulajdonában lévő kutya nyakörvén
a kutya közterületen történő tartózkodásakor nem
helyezi el az azonosító bilétát, szabálysértést kö-
vet el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a kóbor
ebeket, elhagyott állatokat hétköznap 16.30
óráig az 504-159, illetve a 06-30-9568-209 sz.
telefonon kell bejelenteni. 

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévő, megüresedett bérlaká-
sok határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére

3 db SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS (200 Ft/m2/hónap+rezsi):
SZEKSZÁRD, MIKES U. 3. sz. alatti és a 
SZENTMIKLÓSI ÚTI IFJÚSÁGI HÁZBAN
lévő önálló lakrészek,

3 db KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁS (600 Ft/m2/hónap+rezsi):
SZEKSZÁRD, KÖLCSEY LTP., KECSKÉS F. u. és 
BÉRI BALOGH Á. utcában lévő 
39–62 m2 alapterületű, összkomfortos lakások.

Pályázat benyújtásának határideje: 
2007 május 31.

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel.: 74/319-468, 510-422

A KÉK MADÁR ALAPÍTVÁNY
klubestjének következő programja:

Önértékelés, önelfogadás.
Előadó: dr. Csernus Imre pszichiáter. 

Helyszín: Művészetek Háza. • Időpont: 2007. május 15. 18 óra. 
A programsorozatról az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni:

74/512-048.
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Éjszakába nyúló maratoni ta-
nácskozásán újabb fontos dönté-
seket hozott meg Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Képviselő-testü-
lete az április 26-i soros közgyű-
lésen.

Húsz napirendi pont szerepelt a
programban, melyekhez a Fidesz-
KDNP-frakció javaslatára még to-
vábbiak kerültek volna tárgyalásra.
Az ellenzéki képviselők azonban
az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatára hivatkoz-
va kérték, hogy a véleményük sze-
rint nem kellően előkészített terve-
zeteket vegyék le a napirendről. A
frakciók közötti egyeztetést követő-
en – a vezető koalíció konstruktivi-
tásával – a közgyűlés a kérést jóvá-
hagyta.

A közel 9 órás ülésen több fontos
kérdésben született döntés, bár
nem mindegyik az egyetértés je-
gyében. A közgyűlés elfogadta a
köztisztaság fenntartásáról és a te-
lepülési szilárd hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatásról,
annak kötelező igénybevételéről
szóló 2003-as önkormányzati ren-
delet módosítását. Eszerint a város-
ban 2007. május 1-jétől szemétszál-
lítási díj kerül bevezetésre, egyúttal

a kommunális adó beszedését júli-
us 1. és december 31. között felfüg-
gesztik. A szemétszállítás díját lite-
renként 1,50 Ft+áfában, a minimá-
lis edényméretet pedig 70 literben
állapították meg. Az ingatlanok
magántulajdonosaival, illetve a tár-
sasházak képviselőivel a szolgálta-
tó, az Alisca Terra Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Kft. köt szerző-
dést.

A másik szolgáltató, a nyártól
ugyancsak százszázalékos tulaj-
donba kerülő Víz- és Csatornamű
Kft. díjtételeiben is változás lesz, a
cég bevételei ugyanis csak az elöre-
gedő műszaki berendezések, cső-
vezetékek javítását fedezik, fejlesz-

tésre nem futja. Az ivóvíz és a csa-
torna alapdíja a lakossági fogyasz-
tók esetében 40 százalékkal, vagyis
100 Ft-ról 140 Ft-ra emelkedik. A
mennyiségarányos szolgáltatási dí-
jak pedig 8-9 százalékkal nőnek,
vagyis az ivó- és a szennyvízért az
eddigi 347 Ft helyett 377 Ft-ot fize-
tünk köbméterenként.

Zárt ülésen született döntés ar-
ról, hogy a város 2 milliárd forint
értékben kötvényt bocsát ki. A
pénz egyfelől a város meglévő, kö-
zel 1,3 milliárd forintos hitelének
kedvezőbb kamatozásúra váltását
szolgálja – jelenleg havonta több
millió forint késedelmi kamatot
kénytelen fizetni az önkormányzat

–, másfelől fedezetet nyújt az Alis-
ca Terra és a vízmű visszavásárlá-
sához. A város egyébként tovább
folytatja a vagyongyarapítást: vételi
ajánlatot tett a tolnai kommunális
cég 49 százalékos üzletrészére. A
szándékot Tolna város képviselő-
testülete támogatta, így hamarosan
a szerződés is aláírásra kerülhet.

A gazdasági kérdésekben meglé-
vő nézetkülönbség a közgyűlés
több napirendi pontjában előtűnt,
így a képviselő-testület egyhangú-
lag szavazta meg például a Polip If-
júsági Egyesülettel és a Szekszárdi
Polgárőr Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodáso-
kat, a tolnai önkormányzattal szo-
ciális feladatok ellátására (idősek
otthona) létrejövő konzorciumi
szerződést, vagy a kompetencia
alapú oktatás egyre szélesebb kör-
ben történő terjesztésére összefo-
gott szekszárdi intézmények támo-
gatását.

A közgyűlés rendkívüli napi-
rendként tájékoztatást hallgatott
meg dr. Halász Nóra kistérségi tisz-
ti főorvostól a Szekszárdon több
mint másfélszáz embert, zömében
gyerekeket érintő Calici vírusfertő-
zésről. 

KÖZGYŰLÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Napirenden a szemétszállítási díj és a kötvénykibocsátás

Szerdán a városháza konferencia
termében tett esküt 34 bírósági
ülnök, akiket a megyei jogú vá-
ros, illetve – idén első alkalom-
mal – a német kisebbségi önkor-
mányzat választott meg.

Dr. Haag Éva alpolgármester kö-
szöntőjében kiemelte: a bírákéval
azonos jogokkal és kötelezettsé-
gekkel rendelkező ülnökök min-
den körülmények között az alkot-
mányhoz hűen járjanak el, felelős-

ségteljes döntésüket meggyőződé-
sük és legjobb tudásuk szerint hoz-
zák meg, segítve ezzel a bíróságok
munkáját.

Az ülnökök – miután letették az
esküt dr. Csullag Józsefné, a me-
gyei bíróság elnökhelyettese,
Hauszmanné dr. Szőke Rita, a vá-
rosi bíróság elnöke és dr. Csullag
József, a munkaügyi bíróság elnö-
ke előtt – négy évre szóló megbízó
levelüket az alpolgármestertől ve-
hették át.

Sajtótájékoztatón erősítette meg
több témában közgyűlési állás-
pontját a Fidesz-KDNP és az MSZP-
frakció. A szocialisták sajtótájékoz-
tatóján Halmai Gáborné frakcióve-
zető hangsúlyozta, nem tudnak
konstruktív ellenzék lenni, ha a vá-
rosvezetés a működési szabályza-
tot megsértve, közvetlenül a köz-
gyűlés előtt oszt ki felkészülést
igénylő előterjesztéseket. Schoeck
Károly (MSZP) képviselő a szemét-
szállítási díj bevezetése ellen ér-
velt, szerinte ugyanis az nem csak
plusz terhet ró a lakosságra, de vár-
hatóan nem javít a város köztiszta-
ságán sem. 

Úgy fogalmazott: egy, a lakosság
érdekeit képviselő önkormányzat-
nak továbbra is át kellene vállalnia
a költségek és az eddig kommuná-

lis adókból befolyt összeg több tíz-
milliós különbségét.

Horváth István szerint a környe-
zettudatos magatartás és a szelek-
tív hulladékgyűjtés a köztisztaság
záloga, ráadásul utóbbival a lakos-
ság költségei is csökkenthetők. A
Fidesz-KDNP-frakció tájékoztató-
ján a közgyűlés előtt felvett napi-
rendekről a polgármester úgy véle-
kedett: sok téma nem tűri az egy
hónapos halasztást, és a jövőben is
gyors tempóban dolgoznak majd.
Egyébként ők ellenzékből sosem
akadályozták a város érdekeit szol-
gáló ügyek menetét. Horváth Ist-
ván elmondta még: nehéz az ellen-
zék konstruktivitásáról beszélni,
amikor a Helyi Érték című kiad-
ványban valótlanságokat állítanak,
s ezzel félrevezetik a lakosságot.

Pro és kontra – közgyűlés után Esküt tettek az ülnökök

A német kisebbségi önkormányzat idén választott először bírósági ülnököt: Hepp
Ádámné Töttős Gábor önkormányzati képviselőtől veszi át a megbízó levelét.

Mondjon véleményt a közlekedésről
Szekszárd önkormányzata feladatának érzi, hogy időről időre áttekintse a város közlekedé-

si rendjét, amely megosztja a lakosságot.
Néhány évvel ezelőtt, az akkori városvezetés megváltoztatta a belváros forgalmi rendjét: a

kétszer két sávos Széchenyi utcát kétszer egy sávosra szűkítette, mondván, a tehermentesítő
út átadását követően az átmenő forgalom kikerüli a belvárost, ezáltal csökken a zsúfoltság, rá-
adásul a megszüntetett sávban kijelölt parkolóhelyek enyhítenek a parkolási gondokon, és be-
vételt is hoznak. Az elmélet már az első iskolai nap reggelén megdőlt, hiszen a jelentősen le-
szűkült lehetőségek miatt addig nem látott dugók keletkeztek. A reggeli és délutáni csúcsfor-
galomban a mai napig jelentősen lelassult a közlekedés, melyet tovább nehezítenek a ki- és be-
parkoló autók, valamint a nem megfelelően összehangolt jelzőlámpák.

Szekszárd Megyei Jogú Város vezetése szakemberektől kérte a közlekedés rendjének felül-
vizsgálatát, de legalább ennyire fontosnak tartja a lakosság véleményét is. Kérjük, észrevéte-
leivel segítse munkánkat, hogy helyes döntést hozhassunk.

Véleményét „Forgalmi rend” megjelöléssel május 15-ig juttathatja el az alábbi elérhetőségek-
re: Levél: 7101 Szekszárd, Pf: 83. E-mail: postmaster@szekszard.hu. Telefax: 06/74-412-719
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„Szekszárd a Miénk” szlogennel
szemétgyűjtésre hívták a város la-
kosságát április 28-án, szombaton
a Kálvária-dombra. A civil kezde-
ményezésre mintegy negyvenen
gyűltek össze délelőtt a Kilátó tövé-
ben, majd az eligazítást, illetve a
munka- és védőeszközök felvételét
követően közel két órán keresztül
gyűjtötték a hulladékot a Kálvária-
domb oldalában. Az erősen lejtő te-
rület és a sűrű növényzet miatt ez
cseppet sem volt könnyű feladat.
Az önkéntes szemetesek – akik dé-
lig két darab öt köbméteres konté-
nert töltöttek meg – között szép
számmal akadtak fiatalok, de Hor-
váth Jánosné, dr. Haag Éva és Kő-
vári László személyében önkor-
mányzati képviselőkkel is találkoz-
hattunk.

A város felöli oldalon délután is
akadt munka: az elképzelések sze-
rint ugyanis ezen a teraszos terüle-
ten sétautakat alakítanának ki. Eh-
hez azonban a szemetesség meg-

szüntetése mellett a növényzet rit-
kítására is szükség van, amit hely-
szűke miatt jobbára kézi erővel
végzett az immár zömmel férfiak-
ból álló csapat. Dr. Haag Éva alpol-
gármester is kivette a részét a
szemétgyűjtésből (képünkön).

Akik nem a Kápolnától reggel 8
órakor indult gyalogtúra útvonalán
közelítették meg a sötétvölgyi
nagyrétet, azok forgalmi dugóba
kerülhettek, ha autóval szeretettek
volna eljutni a majálisra, és szem-
betalálkozhattak egy lovassal, vagy
egy fogattal, esetleg az óránkénti
különjárattal Szekszárdra. A nagy-
réten viszont gazdag programok
várták – az MSZP és MSZOSZ által
rendezett majálison – a derűs má-
just köszönteni vágyókat. A gyer-
mekek az állandó játszótér mellett
egy hatalmas légváron is hancúroz-
hattak. Egy csöppség felfedezte,
hogy a csúszda tetejéről egészen
más a világ, és le sem akart csúsz-
ni. Mások viszont akrobatikus pro-
dukciót mutattak be miközben le-
siklottak. A kalandvágyók részt ve-
hettek akadály- és tájékozódási
versenyen is. Sok-sok lány arcára
varázsolt virágfüzért, vagy pillan-
gót az arcfestő. 

Mindeközben a szülők és a nagy-
szülők sem unatkoztak, bogrács-

ban főztek, vagy tábortüzet gyúj-
tottak, tánc- és harcművészeti be-
mutatót láthattak. 

Persze a május elsejék régóta el-
maradhatatlan kellékei, a sör és a
virsli sem hiányoztak. K. E.

Derűs majális
a Sötétvölgyben

Szemétgyűjtés a Kálvária-
domb oldalában

A legnagyobb atomerőmű-bal-
eset 21 éve, 1986. április 26-án tör-
tént, az ukrajnai Csernobilban. Fel-
robbant az erőmű negyedik blokk-
ja. A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (IAEA) és az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) által
közzétett közös jelentés négyezerre

becsülte Csernobil halálos áldoza-
tainak várható számát. A zöld cso-
portok szakértői azonban nem fo-
gadják el ezt az adatot, szerintük
30–60 ezer áldozat lesz összesen
Európában. Mint oly sok minden,
egyelőre vitatott az is, hogy az
atomkatasztrófa követelt-e magyar
áldozatokat. 

A paksi atomerőmű biztonságos.
Ám, mint Mácsai Antal, a kataszt-
rófavédelem megyei igazgatója
mondja, minden eshetőségre fel
kell készülni. Kiszámolták, hogy
Szekszárdon, elvileg hatszáz éven-

ként fordulhat elő 6,2-es erősségű
földrengés. De ha holnap megmoz-
dul a föld, nem mondhatják, hogy
még nem volt itt az ideje. Ezért ál-
landó készenlétben állnak. Egy est-
leges reaktorbaleset sem érheti őket
váratlanul; azonnal értesítik, riaszt-
ják a lakosságot. A harminc kilomé-

teres zónán belüli tele-
püléseket szirénákkal
szerelték fel, átjátszók
telepítésével rádiós
kapcsolatot létesítettek
közöttük. A készüléke-
ket folyamatosan ellen-
őrzik. Ha valami durva
műszaki hiba történik
valahol, azt a szekszár-
di felügyeleti központ
műszerei jelzik. Ha vi-
szont csak helyben
észlelhető probléma
van, annak bejelenté-
sét a lakosságtól vár-
ják. Legyen közös ügy
a biztonság! 

Minden hónap első hétfőjén szi-
rénapróbát tartanak. Évente két-
szer éles, tízszer úgynevezett mor-
gató üzemmódban. De Mácsai An-
tal ennél többet szeretne. A megyei
védelmi bizottság elé terjesztett ja-
vaslata szerint minden hónap első
hétfőjén éles, a többi hétfőn mor-
gató próbát tartanának. A többszö-
ri használat a szirénák akkumulá-
torának is jót tesz, üzembiztosabbá
lesznek. S ami nem elhanyagolha-
tó: a lakosság biztonságérzete nö-
vekszik. 

Wessely

A szekszárdi felügyeleti központot két éve adták át.
Mácsai Antal mellett Busbach Jenő ügyeletes tiszt.

Több szirénapróbát terveznek

Közös ügy a biztonság! 
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A Dienes Valéria Általá-
nos Iskolában több mint
százhatvan gyermeket és
12 pedagógust fertőzött
meg a Calici vírus. Öt di-
ákot a kórház gyermek-
osztályán ápoltak. A me-
gyei kórház betegei közül
is néhányat elért a fertő-
zés. Ezért látogatási tilal-
mat rendeltek el a 1-es és
a 3-as belgyógyászati
osztályon. Viszont a kór-
házi betegek közül senkit
nem kellett átutalni az
infektológiai osztályra.

Dr. Bali Ildi-
kótól, a megyei
kórház fertőző
(infektológiai)
osztályának ve-
zető főorvosától
érdeklődtünk a
vírusról, a terje-
déséről és a be-
tegség tünetei-
ről. A főorvos
kiemelte, hogy
a Calici és a
Rota vírusok
ugyan enterális
megbetegedést

okoznak, ám légúton terjednek. A
Rota vírus elsősorban csecsemőket
betegít meg, a Calici viszont bár-
mely korosztályt.

Mint említettük, a Calici vírus
légúton terjed, éppen ezért a kö-
zösségek – tömegközlekedési esz-
közök utasai, kórtermek ápoltjai és
az ott dolgozó személyzet, iskolák
– tagjai a veszélyeztetettek. A vírus
okozta lázzal járó fertőzés hasme-
nést – naponta akár öt–tizenöt alka-
lommal is – és hányást okoz.

A betegség egy, maximum két
napig tart, ám a tünetmentesség
után még 72 órán át fertőz, közölte

dr. Bali Ildikó. Hozzátette, hogy a
Calici ellen nincs gyógyszer, kizá-
rólag tüneti kezelést – lázcsillapí-
tás, görcsoldás, hasmenés- és há-
nyáscsillapítás – alkalmaznak a tü-
netek megfékezésére. Az ember-
ben a fertőzést követően nem ala-
kul ki védettség, tehát bárkit és
bármikor megfertőzhet a levegő-
ben levő Calici. A „bármikor” azért
is hangsúlyos, mert az országszer-
te felmerülő vírus okozta járvá-
nyok nem köthetőek évszakhoz,
azaz jelentkezése nem szezonális. 

A főorvos asszony kitért arra is,
hogy akit megfertőz a vírus, fordul-
jon orvoshoz, s tartsa be utasítása-
it, különös tekintettel a folyadék-
veszteség pótlására. Viszont meg-
jegyezte – mivel a fertőzés tünetei
általában nem túl erőteljesek, s ha-
mar bekövetkezik a gyógyulás –
„ennél nagyobb baja soha senki-
nek ne legyen”. 

– hm –

TÖBB MINT 160 MEGBETEGEDÉS

A Calici vírus légúton terjed, 
bár enterális megbetegedést okoz

A SZEKSZÁRDI ROTARY CLUB

2007. május 22-én
19 órakor

jótékonysági hang-
versenyt rendez
a Művészetek Házában,

melyre meghívja a Rotary Club barátait, ismerőseit
és Szekszárd város zeneszerető közönségét.

A hangverseny meghallgatása ingyenes (támogatási összegek a bejárat
melletti urnában helyezhetők el. A befolyt összeget tehetséges tanulók
támogatására fordítjuk – a korábbi éveknek megfelelően).
A jótékonysági esten fellépnek:

– a Liszt Ferenc Művészeti Iskola két növendéke
– a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti

Intézetének – Győr – hallgatói,
Jelenik Krisztián és Czepf József

– Klézli János operaénekes, egyetemi tanár – Zeneművészeti
Akadémia, kíséri: Lányi Péter zongoraművész 

– Szabó Marcell zongoraművész

Az esten bevezetőt mond dr. Gesztesi Tamás RC-elnök

Különös időket élünk.
Információk zúdulnak ránk reg-

geltől estig és ismét reggelig, és az
információk tengerében majdnem
fuldokolva, mégsem találjuk azt,
ami nekünk szólna…, ami nekünk
mondaná meg, mit és hol is kezd-
jünk magunkkal… főleg, ha mun-
ka nélkül vagyunk.

Többezernyi reklám világosít fel
arról, hogy „csak rajtunk múlik”,
hogy szépek, sikeresek, gazdagok
és fiatalok legyünk… és lehet, hogy
velünk van baj, de pont azt a cso-
daszert nem találjuk, ami minket
juttatna el az ígéret földjére…

…És keresünk, keresünk tovább,
ha még bírjuk erővel-lélekkel.

Keressük a szerencsénket, a bol-
dogságunkat, a lehetőséget, a meg-
értést, a jó szót…  

...és keressük a munkahelyet!
Keresünk munkát, munkahelyet,

mert ismét nem a miénk a főnyere-
mény és élni valamiből kell, de
azért is mert jó érezni, hogy valami-

re jók vagyunk (sőt értékesek!),
mert közösséghez tartozni jó, még
akkor is, ha alkalmazkodást kíván;
mert a munka teremt és megvigasz-
tal és tervezni enged…

Keresünk, de néha nagyon bele-
fáradunk, mert nem könnyű mun-
ka: munkát keresni!

Mindenkinek jólesik nehéz idők-
ben (és az álláskeresés ideje az!) a
támogatás; olyankor szeretné legin-
kább érezni (és talán legkevésbé
van rá módja), hogy ő nem tömeg-
cikk, nem devalválódott… ő Valaki!

Nagy szükség van ilyenkor csa-
ládra, barátra és talán olyan hely-
re, ahol értik, hogy az ember miről
beszél; ahol akkor és ott az ő prob-
lémája a legfontosabb; ahol segíte-
nek feltöltődni, átgondolni, kitalál-
ni, megírni, elindulni…; ötleteket
és lehetőségeket találni…; utakat,
módokat: munkahelyet keresni!

Weiszné Szabó Magdolna
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

„Állj talpra!” program

Idők és helyzetek
„A múlt és jelen csupán eszközök –

Célunk csakis a jövendő.”
Pascal

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Tel: 74/511-951
E-mail: dolgozz@mental.hu

Személyre szabott 
INGYENES álláshelykereső szolgáltatás 

(az „Újra Dolgozom” program folytatásaként) 

munkanélküliek részére
Szekszárd és vonzáskörzetében.

Ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 9–15 óráig
Szekszárd, Babits Mihály művelődési központ

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
A program Mentálhigiénés Műhely közreműködésével és a 
Tolna Megyei Munkaügyi Központ támogatásával működik.

Jótékonysági árverés
a Babits-szoborért

Mint ismert, a város képviselő-testülete korábbi ülésén szándéknyilat-
kozatot fogadott el, hogy Szekszárd és Esztergom testvérvárosi kapcso-
latot létesítsen. 
A Duna-parti településről jött a hír, hogy a még januárban ellopott Ba-
bits Mihály-szobor visszaállítására indult civil összefogás eredménye-
ként május 4-én jótékonysági árverést tartanak. 
Az eseményen az Esztergomi Művészek Céhe tagjainak munkái – olaj-
festmények, akvarellek, grafikák és fotográfiák – kerülnek kalapács alá.
Az árverést Fábry Sándor vezeti.
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15 órától

CIVIL IFJÚSÁGI SZERVEZETEK KITELEPÜLÉSE,
BEMUTATKOZÓJA:

POLIP Ifjúsági Iroda, 
POLIP Önkéntesek Klubja, 
ÁNTSZ Tinédzser Ambulancia, 
„SEGÍTS RAJTAM” Alapítvány, 
Szekszárdi  Ifjúsági Önkormányzat (SZIFÖN), 
„DÉLI FÉNY” – Epilepsziával Élők Dél-Dunántúli Egyesüle-

te, 
POLIP Ifjúsági Információs Pontok, 
Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ (CISZOK), 
Dél-Dunántúli Regionális  Ifjúsági Szolgáltató Iroda,
Napsugár Ifjúsági Klub, Külföldi Önkéntes Szolgálat (EVS), 
Force of Nature, 
Art Contact Kortárs Művészeti Egyesület, 
Ifjúsági Unió Szekszárd, 
TM GYIK, 
Fehérlófia Sportegyesület, 
POLIP Ifjúsági Egyesület

15 órától

JÁTÉKOK, TEVÉKENYSÉGEK, FOGLALKOZÁSOK:
Kosárra dobó verseny, kézművesség, origami, külföldi
önkéntesek (EVS) bemutatják országukat, rajzolás, fes-
tés, portrékészítés, mini foci, hagyd itt a „kézjegyed”,
görkorisok, twister, maszk-készítés, drótkötélpálya, park-
tájfutás, akadálypálya, kérdőívezés

16–18 óra

TANCCSOPORTOK:
Fashion Dance, DYNAMIC Moderntánc SE, 
Szekszárd Sportklub AEROBIC Szakosztálya, 
ART CONTACT Mozgásszínház

18–18.30 óra

TÜCSÖK KLUB ZENÉS SZÍNPAD

19–22 óra

ZENEKAROK:
SELF CONTROL, AMANECIDA, 
FORCE FEED BACK, Nemmindenkiférfi (Bobék)

Találkozási pontot és kikapcsolódási lehetőséget kí-
nálunk a helyi és környező települések fiataljainak.

Támogatóink: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Városi Sportcsarnok, Szekszárdi Kosárlabda Szervező Bizott-
ság, Rádió Antritt, Meló-Diák

INFORMÁCIÓ:
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
POLIP IFJÚSÁGI IRODA
7100 SZEKSZÁRD, Szent István tér 10.
Telefon: 74/411-475, 74/529-612
www.polipifjusag.hu, polip@polip.ngo.hu

Az UKSE Szekszárd-Tolnatej 93-
as korosztályú csapata (ezt a cso-
portot – családi kötődések miatt –
a Tolnatej külön támogatja) ére-
mért utazott el az elmúlt hét vé-
gén a viharsarokba, az országos
döntőre. A 8 csapatos mezőnyben
a nehezebb sorsolás jutott a szek-
szárdiaknak, ugyanis a B cso-
portban a Szombathely mellett az
FTC és az ASI (Vasas utánpótlá-
sa) igyekezett útját állni Varga
Jenő és Orbán Renáta tanítványa-
inak. (A csoport erősségét igazol-
ja, hogy később a helyosztókon
valamennyi „B” csoportos legyőz-
te „A” csoportbéli ellenfelét.)

Szombaton, a csoportmérkőzé-
seken aztán bebizonyosodott, hogy
az érmes álmok nem megalapozat-
lanok. A lányok mindhárom csapa-
tot magabiztosan legyőzve várhat-
ták a másnapi Kistelek elleni elő-
döntőt. A 18-15 arányú győzelem
azt jelentette, hogy a másik ágon
győztes Szeged ellen vívhatták meg
a bajnoki cím sorsát eldöntő mér-
kőzést. A csongrádiak csoportjuk-
ban a Győr, a Dunaújváros és a Kis-

telek, majd az elődöntőben a Fradi
legyőzése után jutottak el a döntő-
ig. Miután decemberben a Feren-
czy kupán szegediek kétszer is
megverték az UKSE-t, ők számítot-
tak esélyesebbnek. A kék-sárgák
azonban a papírformát felborítva,

az országos döntőhöz méltó, ma-
gas színvonalú mérkőzésen végig
egyenrangú ellenfelei voltak, a he-
lyenként igencsak durván játszó
Szegednek, így a rendes játékidő-
ben 17-17 arányú eldöntetlen szü-
letett. Az 5–5 büntetőből a szek-

szárdiak a negyediket elhibázták,
míg a szegediek belőtték, így 22-20
arányban megnyerték a mérkőzést.
Ezek után az eredményhirdetésen
a lányok, akiket közel 20 szülő a
helyszínre is elkísért, az ezüst-
éremért állhattak fel a dobogóra. A
döntő gólkirályi címét a szekszár-
diak 7-es számú játékosa, Szekeres
Dorottya szerezte meg 5 találkozón
elért 46 góljával. 

Részletes eredmények
Csoportmérkőzések:
Szombathely: 21-17, gólszerzők:
Szekeres 6; Szekerczés 5; Szakál 3;
Horváth, Kaló, Gál 3–3; Palkó 1.
FTC: 26-21, gólszerzők: Szekeres
13; Horváth, Kaló 4–4; Szekerczés
3; Fehér, Palkó 1–1.
ASI: 25-21, gólszerzők: Szekeres
11; Szekerczés 5; Kaló 4; Samu,
Szakál, Fehér, Fodor, Palkó 1–1.
Elődöntő: Kistelek: 18-15, gólszer-
zők: Szekeres 7; Szekerczés 7; Kaló
2; Horváth,Palkó 1–1.
Döntő: Szeged: 20-22, góllövők:
Szekeres 9; Gál 4; Szekerczés, Kaló
3–3; Horváth 1.
VÉGEREDMÉNY: 1. KSZSE Szeged,
2. UKSE Szekszárd-Tolnatej, 3.
FTC, 4. Kistelek, 5. ASI, 6. Dunaúj-
város, 7. Szombathely, 8. Győr.

Varga Jenő
ügyvezető elnök

Hetesek döntöttek az Adidas Országos
Gyermek Bajnokság békéscsabai döntőjén

A P R Ó H I R D ET É S E K

SZEKSZÁRDON a Bottyán-hegyen 1+2 félszobás
lakás alacsony rezsivel kiadó.
Érdeklődni: 20/961-83-86

SZŰK A NADRÁG?
9–13 cm garantált fogyás! Csatlakozz fogyó-
kúrás csoportunkhoz és garantáljuk a sikert!

Hívj most: 20/596-93-15
Erika Masszázs Stúdió támogatásával.

Társat keres? Nálunk megtalálja!
Leinformálható ügyfélkörrel, rendezvényekkel

várjuk Önt.

Szekszárd, Szent László u. 19. • 20/9333-672

B E V Á L L A L J A ?
ANGOL/SPANYOL/NÉMET/OROSZ

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
a Buday nyelviskolában mini csoportban

Angol/orosz: 70/219-67-10
Spanyol/német: 20/349-75-05

U R O L Ó G I A
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

Helye: Ergonom Kft. orvosi rendelője,
Szekszárd, Tartsay u. 10.

Rendelési idő: csütörtök 17–19 óráig
Bejelentkezés: 74/419-448/122

mellék, 70/524-43-34

NYÁRNYITÓ BULI a POLIPPAL
TOLNA MEGYEI FIATALOK NAPJA

Szekszárd, Prométheusz-park • 2007. május 19. (szombat) 15–22 óráig

Szeretettel meghívjuk
TÁPAI KOVÁCS ANNA

grafikai kiállítására
Megnyitja: Nagy Janka Teodóra

május 9-én (szerdán) 16.30 órakor
az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület
Alisca Klubjának kirándulásai

Május 10–13. csütörtök–vasárnap 5 óra
Kirándulás Brünn, Prága, Karlovy Vary, Tábor,
Telcs, Znojmo útvonalon.

Június 9–10. szombat, vasárnap 5 óra.
Kirándulás Hatvan, Nagyréde, Gyöngyös,
Gyöngyöspata, Mátrafüred, Mátraháza, Kékestetõ,
Parádsasvár, Parád, Recsk, Farkasmály útvonalon.
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Néhány hete megváltoztak a régé-
szeti lelőhelyek feltárásának sza-
bályai. Az oktatási és kulturális
miniszter módosította a korábbi
rendeletet. Ezután például a száz-
millió forint feletti állami nagybe-
ruházások esetében – ellentétben
az eddigi gyakorlattal – már nem a
megyei múzeumok, hanem a meg-
alakításra kerülő – a szakmában
régészeti szakszolgálatként emle-
getett – Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat végzi majd a meg-
előző régészeti feltárásokat. A me-
gyei múzeumok vezetői értetlen-
kedve állnak a döntés előtt, s meg-
jegyzik, hogy az előkészítés folya-
matából őket kihagyták. Az eljárás
és a döntés miatt együtt
tiltakoznak a múzeum-
vezetők.

A Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum igazgatója,
dr. Gaál Attila bevezetés-
képpen elmondta, hogy a
feltárásokat fél évszáza-
don át a megyék szakem-
bergárdája végezte. Az in-
tézmények tudományos
munkájába tartozó mun-
kálatokat egyrészt a múze-
umok saját költségvetés-
ükből, másrészt pályáza-
tokból finanszírozták. Ám a néhány
éve beindult – s a külön kezelendő –
nagyberuházásokat jelentő autópá-
lya-építések, illetve a Vásárhelyi-terv
keretében megvalósuló 100 milliós
értékhatár feletti, valamint az 1,5
milliárd forintot meghaladó beruhá-
zások feltárását most „elveszik” a
megyéktől. Ezt azzal az indokkal te-
szi a szaktárca, hogy a megyei múze-
umok diktátumokat adnak és lehe-
tetlen árakat szabnak meg a beruhá-
zó felé.

– És ez valóban így van? – kérdez-
tem az igazgatótól, aki ingerültségét
nem leplezve válaszolt.

– Szó nincs erről. Hiszen a megyei
múzeumok szövetségének ajánlása
szerint kötünk szerződést a beruhá-
zóval. Ez az összeg 4100 forint négy-
zetméterenként, amibe minden
munkafázis beletartozik. A beruhá-
zó folyósítja a pénzt, aminek minden
filléréről el kellett számolnunk. Sőt
azokkal a javakkal is, amelyeket – a
finanszírozó elbírálását követően – a
munka végzéséhez vásárolunk, vásá-
roltunk. Például ebből a pénzből au-
tókat, számítógépeket vettünk… De
mindezek csak feltételekkel marad-
nak a tulajdonunkban. Sokan nem
tudják, de a munkálatok befejezését
követően például az autók árát az
amortizáció fokának megfelelően az
utolsó számla összegéből levonja a
megrendelő. A járművekkel pedig
azt kezdünk, amit akarunk és tu-
dunk. – közölte Gaál igazgató. 

Néhány nappal a rendeletmódosí-

tás életbe lépése előtt annak szöve-
gét nem ismerték a múzeumok igaz-
gatói.

– A Kulturális Örökségvédelmi
Törvény máig is azt mondja ki, hogy
a megyékben a megyei múzeumok
joga a feltárásokat elvégezni – foly-
tatta dr. Gaál Attila, majd két furcsa,
ám az ügy szempontjából sarkalatos
dolgot emelt ki. Egyrészt, mint
mondta, szinte valamennyi igazgató
társa – pártállásra tekintet nélkül –
úgy vélekedik, hogy a rendeletmódo-
sítás egyik célja a megyék ellehetetle-
nítése, vagyis a régiók erősítésének
egyik lépcsője. Másrészt azt fesze-
gette, miként írhat felül egy rendelet
egy törvényt. (Erre még visszaté-

rünk.)
– Az is rendkívüli

módon irritál, hogy
nem kis munkával
más megyei múzeu-
mokkal egyetemben
kiépítettük a teljes
számítógépes bázist,
egy nagyon remek
rendszert, ami (ese-
tünkben) kompatibi-
lis – éppen az M6-os
út építése okán – a
szomszédos Bara-
nya megye rendsze-
rével. Rajzoló- és

restaurátor-gárdát képeztünk ki, itt
vannak az autók, a raktárak. Éppen
az autópályák miatt vérrel, verejték-
kel létrehozott teljes infrastruktú-
ránk megy veszendőbe? – tette fel a
kérdést dr. Gaál Attila, nem titkolva
felháborodását.

– Határozottan tiltakozom a mind
e mögött rejlő általánosító szemlélet
ellen. A változtatás elkerülhetetlen
oka kapcsán rendre két múzeumot
emlegetnek föl azt sejtetve, hogy
mindez a többi tizennyolcra is érvé-
nyes. Állítom, hogy tíz fillért sem tet-
tek zsebre ezek a múzeumok, ha-
nem tisztességesen tettünk eleget fel-
adatainknak. Igaz, a szóban forgó
kettőről sem igazán tudjuk, miben
vétettek egyáltalán, s miért állítják
őket folyton pellengérre? Az viszont
– egy országos tévéműsorból – pon-
tosan kiviláglott, hogy az újgazdag
pénzarisztokrácia együtt tapsolja az
intézkedést.

– Azt is mondják, hogy a fenntar-
tók, a megyei önkormányzatok „le-
nyúlják” a nagyberuházások feltárá-
sáért befolyt pénzt. Nálunk ilyenre
soha nem volt példa. A pénz – kama-
tostól, mindenestől – elkülönített
számlán van. Hozzáteszem, hogy
más feladatok ellátására a megye biz-
tosítja a megfelelő összegeket, tehát
a nagyberuházásokból befolyt ösz-
szegből soha nem is lett volna szük-
ség átcsoportosításokra. Sőt ilyen lé-
pésre végszükség esetén sem szán-
tuk volna el magunkat. Ez ellenőriz-
hető!

„A jogszabály módosításának és a
szakszolgálat felállításának alapvető
célja a régészeti örökségvédelem for-
rásainak hatékonyabb, egységes
szakmai standardok és eljárásrend
alapján történő felhasználása, ami a
szakmai munkát erősíti. Maga a
szakszolgálat részben önálló feladat-
ellátó szervezetként működik majd,
vagyis kivitelezi a feltárásokat és a
feldolgozásokat…” olvasható a szak-
tárca sajtóirodájának közleményé-
ben, s az is, hogy az országban ren-
delkezésre álló szabad régészeti ka-
pacitásokkal is optimálisan gazdál-
kodik, vagyis nagyberuházások al-
kalmával a munkálatokba bevonja a
többi feltáró intézményt is. 

Értelmezések szerint ezen alkal-
makkor nincs szükség a megyei mú-
zeumok által létrehozott infrastruk-
túra, sőt a szakembergárda egy ré-
szére sem. Másképpen: a számítógé-
peket kihajíthatják az ablakon, a fel-
készült embereket pedig elbocsát-
hatják?

Dr. Gaál Attila – hasonlóan más
múzeumigazgatókhoz – nem rejti vé-
ka alá kemény véleményét, miszerint
a tárca döntése „múzeumellenes, ré-
gészetellenes, hozzá nem értésről ta-
núskodik, elkapkodott, meggondo-

latlan, ráadásul lassúbbá és drágáb-
bá teszi a munkát”. 

– Meggyőződésem, hogy mindez-
zel a minisztérium vezetését is meg-
vezették azok, akik már tíz éve ki
akarják venni a kezünkből e munkát
– szögezte le. Hozzátette, mivel az
M6-os autóútnak 2010-ig el kell érnie
Pécsig, ezt a jogos politikai-gazdasá-
gi igényt meglovagolva bizonyos gaz-
dasági körök elérték, s néhány szak-
ember támogatásával kidolgozták
ezt a tervezetet… melynek a farvizé-
ben szépen behajóznak… Tehát eb-
ben az esetben is a pénzről és a poli-
tikáról van szó.

A Kulturális Örökségvédelmi tör-
vény szerint a feltárások végzésére a
Nemzeti Innovációs Fejlesztési Zrt.-
nek a megyei múzeumokkal kell
szerződést kötnie, tájékoztatott dr.
Puskád Imre, a megyei közgyűlés el-
nöke. A most megjelent miniszteri
rendelet nem írhatja felül a törvényt.

Jogászként is leszögezhetem azt
az evidenciát, hogy a törvény maga-
sabb rendű, mint a rendelet. Tehát a
rendelet kizárólag olyan szabályo-
zást írhat elő, ami nem mond ellent –
esetünkben – a területet szabályozó
törvénynek. Amennyiben a szóban
forgó szerződéskötéskor egyértelmű-
vé válik a törvénysértés, valamint az
is, hogy a múzeum érdekeit sérti, s
ellene megy a szakmai érdekeknek,
akkor nem tehetünk mást, mint a sa-
ját intézményünk érdekében élni fo-
gunk a rendelkezésre álló jogi eszkö-
zökkel. V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

Már nem a múzeumokról, 
hanem pénzről és politikáról van szó?

A megyei közgyűlés elnöke a jogi eszközök igénybevételét latolgatja
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EVANGÉLIUM

Anyák napjára
Úgy szeressétek egymást, ahogy én…  (Jn 13,34–35)

Május első vasárnapja Magyarországon anyák napja. Mi katolikusok égi
édesanyánkat a Boldogságos Szűz Máriát is köszöntjük, májusban minden
hétköznap az esti 6 órás szentmise előtt fél óráva – litániával.

Ha szeretem Jézust, akkor szeretem és tisztelem édesanyját is.
A kánai menyegzőn Mária azt mondja a szolgáknak, amit mond, azt te-

gyétek meg!
Nekünk is szólnak ezek a szavak, tegyük meg azt, amit Jézus kér tő-

lünk. A mai vasárnap evangéliumában pedig Jézus azt kéri tőlünk, hogy
az ő új parancsa szerint éljünk, vagyis: „Úgy szeressétek egymást, ahogy
én szerettelek Titeket!” (Jn 13,34–35)

Jézus nemcsak beszélt erről a szeretetről, hanem meg is mutatta, hogy
hogyan kell mindenkit és személyválogatás nélkül szeretni. Az utolsó va-
csorán megmossa tanítványai lábát, még Judásét is, aki elárulja, sőt
Judásnak adja azt a falatot, amit a házigazda a legkedvesebb vendégnek
szokott adni. A kereszten imádkozik ellenségeiért és a jobb latornak meg-
bocsát.

A mi feladatunk is ez: személyválogatás nélkül szeretni, még azokat is,
akiket nem könnyű.

A mai vasárnapon azonban azokat köszöntjük, akiket nem nehéz sze-
retni, a földi édesanyákra gondolok. Ma az ő napjuk van, megköszöntjük
őket egy szál virággal, egyéb kis ajándékkal, de ne feledkezzünk meg ró-
luk az év többi 364 napján sem. Ők azok, akik biztosítják számunkra
mindazt, ami emberi életünkhöz szükséges. Legfőképpen szeretnek min-
ket, és szeretetből mindent megtesznek értünk fáradságot nem kímélve.
Viszonozzuk mi is ezt a szeretet és ne legyünk soha olyanok mint az a
gyermek, aki egyszer a következőt tette:

„Egy este, amikor anya a vacsorát főzte, 11 éves fia megjelent a konyha-
ajtóban, kezében egy cédulával. Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta
át a cédulát az anyjának, aki megtörölte kezét a kötényében és elkezdte ol-
vasni azt: 

– a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft
– a szobám rendberakásáért: 1000 Ft
– mert elmentem tejért: 100 Ft
– mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgomra: 1500 Ft 
– mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft
– mert mindennap kiviszem a szemetet: 700 Ft
Összesen: 4800 Ft
Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg emlék tolult fel benne.

Fogott egy tollat, és egy másik cédulára ezeket írta:
– mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft
– az összes átvirrasztott éjszakáért, 

amit a betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft
– a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0 Ft
– könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft 
– mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0 Ft
– minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, 

amit készítettem neked: 0 Ft
– az életért, amit minden nap neked adok: 0 Ft
Összesen: 0 Ft 

Amikor befejezte, anya mosolyogva nyújtotta át a cetlit a fiúnak. A gye-
rek elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből. Szívére szorítot-
ta a papírost és a saját számlájára ezt írta: FIZETVE. Ezután édesanyja
nyakába ugrott és csókokkal halmozta el.”

Kedves édesanyák és nagymamák, Isten éltesse Önöket!
Bacsmai László

plébános

ZÖLDKÁRTYA 
benzines és dízel gépjárművekhez és

MÁR TEHERAUTÓRA IS.
Személygépkocsi és haszonjármű

DÍZELDIAGNOSZTIKA,
ADAGOLÓK SZAKSZERŰ FELÚJÍTÁSA

BOSCH-szakműhelyünkben

FUCHS-OLAJSZERVIZ
BOSCH-olajszűrőkkel 

Német minőségben munkadíj felszámítása nélkül

Várjuk szakműhelyünkben!

KSZE Gépszolg. Kft.
Szekszárd, Páskum u. 2.

Tel.: 74/410-748 • Fax: 74/410-183

„Vágod, hogy a nyulak beparáz-
tak? Rájuk jött a para, na, de a zsa-
rukra is, vágod? Egy meg harapta
nagymami lábát, vérengző nyúl,
húsvétra, ütős, mi?! Szerintem o’an
király, csipázom az i’en hepi szto-
rikat, o’an zsír, hogy még meg is
történtek…” – meséli a minap egy ti-
ni – bocsánat, magyarul: tizenéves –
fiatal a sopping-center előtti padon,
a: spannjának. (Pi-ha!) 

Mondom, fiatal, s hogy tizenéves,
akit viszont a szülőnemzedék leg-
alább nem nevez már „ifi”-nek, mint
annó… Mert az sem volt különb ab-
ban a trabis-zsigás-maszek-melós-
kisz-kultúros-agit-propos világban!
Amiben voltak aztán még egyéb
„nyaláMBságok” is. Persze. 

Negyvenesek–ötvenesek meg így
beszélnek ma, bocsánat, beszélnek
így is: „Naaa, lényegalényeg, meg-
rotáltam a terciát, norton-kút-
szervózás, miegyebek, jaa, csak a
flex meg a dekopír ment rá, wazze,
de, egyszónakisszázavége, tény a
tény: seperc alatt puccba vágtam,
lehidalsz, ha látod…”   

A „műveltebbek” meg kváziznak
egy ideje. Így latinosabb, intel-
ligáncsabb.

Kvázi – mondja boldog, boldogta-
lan reggel, délben, este. (És éjjel is,
amikor mások aludni, megint má-
sok meg bezzeg hazudni szoktak, de
ez sem sokkal jobb, ez a kvázizás.)
Kvázi nem helyes. Meg hát hazug-
ság ez is. Kvázi-hazugság. Mindjárt
meglátjuk, miért.  

„Kampányolnak: kvázi „megmé-
rettetik” magukat.” – fogalmaz egy

híradás az időközi választások kap-
csán. 1. Megmér – de ha őt mérik,
akkor ő: méretik – helyénvaló a
szenvedő igemód. 2. Megméret – de
ha magát méreti meg, akkor ő: meg-
mérettetik – itt is helyes a szenvedő
igealak. De (3) mi ez a „megméret-
tetik” magukat”?! - Mi lesz? Hát ez
lesz, ha a (2)-t még tovább képez-
zük-ragozzuk. Hogy magát ezt a
megméretést végezteti el magán? De
miért e túlzás? Így komolyabb?! Mi-
ért nem elég neki, hogy őt megmé-
rik, s ezáltal ő megméretik(1), miért
kell több, hogy: ő maga méreti meg
magát, s akkor (2) ő mások által mé-
rettetik, de az aztán már csak sok,
hogy „megméretteti magát”(3)! Rá-
adásul: kvázi. Teljesen értelmetlen,
mégis terjed. Mint a pestis. A közép-
korban. Annó. (Így komolyabb? –
Fenét. Viszont gyanús.) 

…vágjuk?! Kvázi: értjük már?
Vágjuk-e, hogy: vágjunk csak ki né-
hány fél kártyalapnyi cetlit és írjuk
fel rájuk egyenként a fenti kövér be-
tűs szavakat! Játsszunk csak velük
kedvünkre: keverjük össze a fecniket
és húzzunk! Játsszunk csak egyedül
avagy társaságban, mindegy az, csak
játsszunk! Legalább az idő alatt nem
azok játszanak velünk. 

Sietek leszögezni, hogy a látszat
ellenére én örök nyelvújítás- s még
inkább nyelvújulás-párti vagyok.
Most valami mégis azt súgja, hogy
igaza volt Esterházy Péternek, ami-
kor évtizedekkel ezelőtt (!!) leírta:
„Semmi kétség, hölgyeim és uraim:
hülyülünk.”  Sate

Mindennapi szavainkat…
(…add meg nekünk ma, …mert nemcsak

kenyérrel él az ember…)

SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808
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Különleges, hogy egy iskolá-
nak ugyanazon osztályába jár-
jon három kitűnő sportoló, aki-
nek ráadásul tanulmányi ered-
ménye is kiváló. A Garay János
Általános Iskola sport tagoza-
tán tanuló triatlonos lányok,
Arató Csilla, Kaszpari Dorisz és
Rigó Boglárka ebben a tanév-
ben, nyolcadik osztályosként,
sok-sok korábbi ezüst után, há-
rom aranyérmet szereztek csa-
patban. Ősszel aquatlonban
(úszás és futás) jeleskedtek,
április 19-én, illetve 21-én pe-
dig a mezeifutó, aztán a duat-
lon (futás–kerékpározás–futás)
diákolimpia országos döntőjé-
ben győztek.

Elsőként Bogi kezdett triat-
lonozni édesapja ösztönzésére,
őt pár hónappal később követte
a korábban atletizáló Csilla,
majd Dorisz. Egészen kis lányok voltak még, har-
madik osztályba jártak — mondja testnevelő tanár-
nőjük, Hammer Mária. Sáthy Pista bácsi akkor két-
három éve kezdte meg a triatlon-utánpótlás nevelé-
sét Szekszárdon. A lányok egyetértenek abban,
hogy nagyon sokat, vagy inkább mindent neki kö-

szönhetnek. Per-
sze ők is megtet-
ték, ami tőlik tel-
lett, becsületesen,
kitartóan végigdol-
gozták az edzése-
ket nap mint nap
alsós koruk óta. A
jellemük alakulá-
sát is pozitívan be-
folyásolta a sport,
komolyan veszik a
munkát, elszántak
az iskolai feladata-
ik terén is — teszi
hozzá a tanárnő. A
mindennapi edzé-
sek ritkán teszik
lehetővé a lazítást,
a mezeifutó és a
duatlon ob közötti
napon azonban,
természetesen, pi-

hentek. A hétvégékre Pista bácsi általában ad fel-
adatot, például azt, hogy fussanak 5 km-t. Ilyenkor
együtt edzenek, felfutnak a Kálváriára az edzői út-
mutatások alapján: bemelegítés, lendületes futás
kisebb gyorsításokkal, levezetés. Ha szabadon vá-
laszthatnak, akkor Csilla úszni megy, mert abban a

leggyengébb, és szeretne javulni. A másik két lány
is szívesen megy az uszodába. Dorisz a legjobb
úszó hármuk közül, futóteljesítményével viszont
elégedetlen. Társai persze nem értenek ebben
egyet vele, hiszen az utóbbi időben is sokat fejlő-
dött, miként a többiek. A versenyeken segítik egy-
mást. A duatlon ob-n Csilla és Bogi együtt futott,
aztán a kerékpározásnál az első bolyban hátul he-
lyezkedtek el, és a célba is hét másodperces kü-
lönbséggel értek. Dorisz a második bolyban ha-
ladt, és Bogi után egy perccel futott be.

Az általános iskola befejezésével útjaik részben
elválnak. Csilla a Garay János Gimnáziumban, a
másik két lány pedig az I. Béla Gimnáziumban ta-
nul tovább. A triatlonedzéseket viszont mindhár-
man ugyanúgy folytatják. Diákolimpián Bogi és
Dorisz a negyedik, velük egykorú, triatlonostár-
sukkal, Prantner Anitával lehet majd eredményes.
Későbbi profi sportpályafutást most egyikük sem
tervez, mert úgy gondolják, a triatlonból nem lehet
megélni Magyarországon.

A 2007/2008-as tanévtől sportiskolává átalakuló
Garay János Általános Iskola éppen a három lány
példáját látva, és Sáthy István szakértelmében bíz-
va az egyéni sportágak közül kiemelt hangsúlyt he-
lyez a triatlonra, a szekszárdi székhelyű Magyar
Triatlon Szövetség együttműködésével. Nem csak
a testnevelő tanárnő, de az igazgatónő, Matókné
Misóczky Mária is elismeri, és sok dicsérettel illet-
te már a lányok teljesítményét. Az országos baj-
nokságért kapott kupa mindig emlékeztetni fog si-
kerükre az iskolában. K. E.

Három lány, három arany

BÁTASZÉKEN,
a Deák F. u. 38. szám alatt, az

udvarban megkezdõdött a
MEGMARADT MÉTERÁRU

VÉGKIÁRUSÍTÁSA
30–70% KEDVEZMÉNY
MINDEN SZERDÁN 9–17 óráig

Adidas Czikk-Lon Kft. 

Az ELEKTROLIT Kft.
ÜZLETEIBEN 

EGYES TERMÉKEK 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
SORSOLÁSON VEHET RÉSZT. 

A NYEREMÉNY 
egy Peugeot 107 
személygépjármû,

mely megtekintetõ az Elektrolit Kft.
szekszárdi üzlete elõtt.
VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET
SZEKSZÁRD, Tartsay u. 4. Tel.: 74/412-706
VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET
BONYHÁD, Perczel M. u. 3. Tel.: 74/453-268

Kézimunkák:
gobelinek, előnyomott terítők
Rövidáru: széles választék

Harisnyák: minden méretben,
minden igényt kielégítően

Ruházati javítások: cipzárbevarrás,
nadrág-, szoknyafelhajtások stb.

Seleznik bolt
Szekszárd, Mátyás király u. 2.

(főiskola mellett)
Nyitva tartás: 8–17 óráig
szombaton: 8–11.30 óráig

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

Önnek csak meg kell rendelnie, 
a többit bátran ránk bízhatja.

Info: 20/265-19-99

Fábos Zsófia, Arató Csilla, Tatár Ágnes, Rigó Bog-
lárka, Kaszpari Dorisz. Háttérben: Hammer Mária

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

JELZÁLOGHITELEK
BAR-lista, APEH-tartozás,
végrehajtás nem akadály!

CÉGES HITELEK, 
Széchenyi-kártya

kiváltása, átváltása!

20/991-86-29

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN-
ÉS FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
MÁJUS 9-ÉN, SZERDÁN 8–15 óráig.

• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel,
damaszt ágyneműk, lepedők

• Törülközők, párnák, plédek, 
ágytakarók, anginok

• Kis- és nagypárnahuzatok 
• Köntösök, kötények
• Függönyök (vitrázs, jackard, voile,

organza, diolen … stb.) széles
választékban

• Nyári mosható paplanok 2200 Ft
• Nyári, gyapjúgyapjúval töltött 

paplanok 3200 Ft
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Gyámpénztárosi teendői mellett a
harmincas éveiben járó Bodnár Ist-
ván szorgos munkása volt a három
szekszárdi hetilapnak. Mivel ezek
közül csupán egy volt politikai, rá-
adásul az is kormánypárti, nem
sok választása maradt: vagy nem ír
ilyesfajta csipkelődő verseket, pró-
zákat, vagy máshova írja azokat.

Szerencsénkre az utóbbinak le-
hetünk tanúi, mert íróbarátság kö-
tötte Szabó Endréhez, az Üstökös
élclap szerkesztőjéhez,
aki szívesen hozta
szösszeneteit. Ezek kö-
zül csupán egy jelent
meg saját neve alatt, a
többi Iró diák álnéven.
Az 1897. február 21-i
számban ott A protek-
ció. „Kis kutya: – Hallja,
bátya, mégse járja,
hogy ránk adót vesse-
nek ki. Ott van például
a csacsi is ni, hát ő mért
nem adózik? Nagy ku-
tya: – Hja öcsém, köny-
nyű annak, akinek pro-
tekciója van. Neki sok
a rokona az adókivető
bizottságban.” 

Egy hónap múlva a
Máramaros megyei
származású Bodnár sa-

ját névvel írta: „Mennyi anket, (hát
még banket?!) / A rutén nép érde-
kében! / – Hogy ha a szó s beszéd
– éltet: / Nem féltem ez árva népet,
/ Megél egy pár ezredéven… //
Elég volna hát a szóból, / Ebből
ugyan meg nem élni, / A kenyeret,
ha mutatjuk, / Csak étvágyát csik-
landozzuk / – Adjunk is már egy-
szer néki!” Ugyanezen az oldalon
már Iró Diákként ötsoros a Márci-
us 15 után: „Dicső tavaszt ünne-

peltünk, / Mégis tél maradt a lel-
künk; / Óh mert kit-kit jobban he-
vít / Immár cicus Idusa, / Mint
március idusa.”

Április 11-én A mai kor négyso-
rosa úgy vélte: „Hogy legjobb az
egyenes út, / Tudja s követi a jelen;
/ Egyenest, félre nem lépve, / Nyo-
modon, gazság, bűn, megyen.”
Május 9-én Tudósítás a jövő szá-
zadból címmel „a nagy háziállat-
kongresszus” képzeletbeli képso-
rai töltik az oldalt. „Ma, 1907. má-
jus 1-jén kora délután tök, keserű
és másfajta lapu zászlók alatt sok-
sok háziállat vonult ki a Rákosme-
zőre, ahol legelöl a »Böm-böm bi-

ka sikálló« kezdetű ha-
zafias éneket énekelték
agyon, azután elnököt
választának egy nagy le-
pedőfülű sáros bival ké-
pében, ki aztán hűsége-
sen rázogatta kolompját.
Az első szónok Nyer-
gesh Ámos volt, ki a lo-
vak érdekeit védve kí-
vánja a 24 órai munka-
szünetet, továbbá az ál-
talános szabad levegőt
…, óhajtja az abrakos ta-
risznya vékássá emelé-
sét.” Nem nehéz felfe-
dezni a korabeli mun-
kásmozgalom karikatú-
ráját…

Egy hét múlva, ami-
kor a közös terhek el-
osztásáról nagyban zaj-

Nem vádolható kapkodással a Ma-
gyar Gazda folyóirat, amely a Du-
nántúl első igazi polgári részvény-
társasága, a Szekszárdon 1841-ben
alakult Tolnai Szeder-Selyem Egy-
let első évi közgyűléséről, a hősi
kezdetekről már uborkaszezonban
tudósított.

Maga a közgyűlés 1842. április
végén, május elején ülhetett össze,
erről május 8-i levelében számolt
be a tudósító. Bezerédj István vá-
lasztmányi elnök távollétét levél-
ben mentette ki, helyette Augusz
Antal alelnök terjesztette be a be-
számolót a szederfa- és a selyemte-
nyésztés ügyében.

„Az első tárgy azon térektől
függvén, melyeken jelenleg az egy-
let működik. Ezek során első a
szekszárdi legelőn fekvő megyei
szedres kert, mely a múlt április
folytán rendes jegyzés mellett tör-
vényes bizottság előtt az egylet
használatára átbocsáttatott, s a
jegyzék szerint 8035 fát vett által
az egylet a nemes megyétől, nem
különben 4 font szederfamagot, mi
az egylet idejének lefolyta után is-
mét visszaszállítandó lesz.” Aki lá-
tott már ilyen magocskákat, sejthe-
ti, hány ezer újabb fa sarjadhat

azokból. Az állomány javítására
vettek moretti és lombardiai magot
is, amely „jó eleve elkészített föld-
be vettetett”. Augusz saját palánki
bérletéből adott négy holdat, amely
„körül árkolva és kellőképp előké-
szítve van”, s egy holdon 12 300
szedernövényt plántáltak már el.
Augusz ingyen adta területét hosz-
szú bérletre, s viszonzásul csak azt
kérte: „idejének letelte után az egy-
let tartozzék ott szeder-erdőcskét
hagyni”. 

„Az egylet második és fő célja,
melynek az első is mint eszköz alá
van rendelve (noha annak feltétele)
a selyemtenyésztésnek e megyé-
ben lehető főbb fokra emelése.
Minthogy azonban a fák csekély
mennyiségéhez képest a tenyész-
tést az egylet jelenleg csak a gubók
beváltására és legombolyítására
szoríthatja, ily célból a szekszárdi
kamarai épületek 864 forinton és 7
és fél krajcárokon megvétettek és
758 forint 38 krajcár igazítási költ-
séggel a célhoz alkalmaztattak.”
Az összeget Bezerédj, Augusz és
Csapó hitelezték, s ezt majd rész-

vényvásárláskor beszámítják ne-
kik. Mégis, hogy fogalmunk legyen
értékéről, érdemes elmondanunk:
6500 napszám árával ért föl…

Szintén hitelezték a tenyésztők-
nek a peték beszerzési árát, s a ha-
tározat szerint azt „a fizetésre nem
képes adózó csak a beváltáskor tar-
tozzék gubói árából letenni”. Min-
denki segített, amivel tudott. „Fejős
János egyleti társ a gubók beváltá-
sát önköltségére volt szíves átvál-
lalni.” Sajnos, a négy font petéből
„a tenyésztésben még létező járat-
lanság és hanyagság miatt csak 20
font gubó várható; azért is csak
2860 font azon gubó mennyiség,
mely ez idén az egylet beváltása alá
kerül”. Ennek várható beváltási
költsége 1024 forint, a gombolyító
gőzgéphez 12 öl fa ára 358 forint. 

A 400 aláírt részvényből 172 kelt
el már 6 forintjával, de a maradék-
ra is előlegez a fenti triumvirátus,
ha a kiadásokhoz ez kell. Nem cso-
da ezután, ha a tisztújítás sajátosan
zajlott le. „Bár a választás módja
szekrénybe vetett cédulák által tit-
kos szavazást kívánna, mégis az
egész gyülekezet által az előbbi
tisztviselők tisztjök folytatására él-
jenzésekkel kísértetve megkéret-
tek.” 

Dr. Töttős Gábor

lott az osztrák és magyar fél közti
vita, Magyar, ne hagyd magad!
címmel jelent meg kvótás biztatá-
sa: „…Első helye bár tied vón / A
jog asztalának, / A sarokban rá-
gódj csonton, / Amit eléd hány-
nak, / És csókold a korbácsot,
mely / Rajtad sebet vága: / Ily tű-
rőké, szenvedőké / A mennyek
országa…”

Május 30-án úgy látja: „Mennyi
gyűlés s hány zászlóval? / Mind a
hazát menti szóval; /Sok a nép-
baj, nagy a sora, / Hej, de még
több a doktora. // Féltlek népem
nagy bajodban, / Orvosidtól talán
jobban; / Még meggyógyulsz vég-
zetedre: / Eljuttatnak szebb életre.”
Ugyanebben a számban Szabó
Endre a szerkesztői üzenetekben
ígéri: „A G(ara)y albumba a legna-
gyobb készséggel küldünk vala-
mit.”

Teltek-múltak az évek, a helyzet
is, Bodnár is változott, s 1910-től az
általa szerkesztett Közérdek egye-
sült a kormánypárti Tolnavárme-
gyével, ő meg végképp beszüntette
csipkelődő politikai líráját.

Lanius Excubitor

ÓDON
IDŐBEN

Május 7-én 55 éve, 1952-ben
halt meg Pesthy Pál jogász, az
Egységes Párt elnöke, egykori
igazságügy-miniszter, Uzd-
Borjád fia, aki nálunk a tör-
vényszék elnöke és tűzoltópa-
rancsnok is volt.

Május 8-án 110 éve, 1897-ben a
megyeszékhelyen játszott Hu-
bay Jenő hegedűművész.

Május 9-én 135 éve, 1872-ben
Szekszárdon született Barti-
nai (Wölfel) Ferenc apátplé-
bános, teológiai szakíró. 105
éve, 1902-ben az Akadémia
levelező tagjává választották
Wosinsky Mórt, múzeumunk
alapítóját.

Május 10-én 125 éve, 1882-ben
a Szekszárd-központi Tanító-
Egylet Bátaszéken a nők házi
neveléséről tanácskozott.

Május 11-én 105 éve, 1902-ben a
Tolnavármegye vezércikké-
ben sürgette: Reklámot a me-
zőgazdaságnak.

Május 12-én 625 éve, 1382-ben
Miklós szekszárdi apát rögzí-
tette alattvalói jogait. 

Május 13-án 130 éve, 1877-ben
a Tolnamegyei Közlöny Hol-
lós Alajos Az oroszok című
1849-es emlékeit hozta. 105
éve, 1902-ben eltemették Leo-
pold Károly bornagykereske-
dőt, aki hatvan évig munkál-
kodott itt.

ÓDON DERŰ 209.

Bodnár régi rímei

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 112.

Szeder-selyem egyleti tettek

Alku (a közös ügy) gebéjére. Magyar Miska: – Mire tartod
a gebét, sógor? Német Miska: – 40% az utolsó ára. M. M.: –
Nem vagyok bolond, hiszen csikó korában is csak 30% volt,
hát most vénségére adjak érte negyvenet? 

(Jeney Jenő karikatúrája)

Előző lapszámunkban egy fatális véletlen okán dr. Töttős Gábor írása helyére – a jó cím és képek
mellé – egy régebbí cikk kenyérszövege került. A híbáért a szerző és az olvasó elnézését kérjük, s
most teszzük közzé a helyes szövegváltozatot. 
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Folytatás az 1. oldalról.

MEGMOZDULT
AZ ATLÉTACSALÁD

Fontos volt ez az összefogás,
egymás őszinte segítése, mert egy
közérzetromboló szervezési, avagy
szakmai hiba rendkívül sokat árt-
hatott volna a verseny közelebbi, il-
letve távolabbi jövőjének. 

Márpedig ott, ahol délután fél
négytől este fél kilencig hatszáz
résztvevővel, nagyjából ugyanany-
nyi érdeklődővel monstre műsor-
szerűen pörögnek az események,
ott mindenkinek a maga posztján
résen kell lenni, hogy a főszervező
párosnak, az ezért a rendezvényért
sokat dolgozó, és hitelességükkel,
kapcsolataikkal szponzorokat

megszólítani tudó Scherer Ta-
más–Csillag Balázs kettősnek ne le-
gyenek kellemetlen szituációi.
Hogy már menet közben, látva az

eseményeket kamerába, mikrofon-
ba mondhassák: alapvetően „ilyen
lovat” akartunk. Persze szimpati-
kus szerénységükkel igyekeztek a
háttérben maradni, miközben ki-
szolgáló „ródok” módjára maguk is
cipekedtek, pakoltak, ha éppen
kellett. Számítottak a régiekre: ott
láttuk a régi pózában a célkapuban
Borbély Viktort, a valamikori zrí-
nyisek már nyugállományú testne-
velőjét, aki igyekezett kellő „nyers-
anyaggal” ellátni a Németh Gyula
fémjelezte évtizedek óta igen ered-
ményes középtávfutó szakágat.

Sárga mellényben sertepertélt
több veterán atléta, akik ünnep-
napként fogták fel április 30-át,
mert hányszor emlegették föl egy-
fajta hiányérzettel, hogy a város-
nak valójában az az egy versenye

van, amit ők rendeznek maguknak,
és ez innentől kezdve már – mond-
ják, szerencsére – nem igaz! 

A színes kavalkádban az ember

összefut olyan jeles futó-
hölgyeményekkel, mint
László Zsuzsa, Jéhn Kata-
lin, vagy éppen
Zalakovicsné Kovács Klá-
ra. Reklamálok is náluk,
hogy miért nincs rajtszám
a hátukon – persze Jéhn
Katin a sárga mellény ma-
gyarázza a történteket –,
de a másik kettőnek ott
lenne a helye az aszfalton
(egy szűk másfél kilomé-
teres kör így edzetlenül is
menne, hátha még össze-
állnának a váltóba), Talán
majd jövőre...

TÖMEGEK ÉS 
KURIÓZUMOK

Sikerült a hangulatot fokozni.
Ahogy haladtunk a korosztályok-
ban, mindig előbukkant valami kis-
vagy nagyobb kuriózum, amivel
ébren tartani, vagy éppen növelni
lehetett a közönség érdeklődését.
Kellett a hazai publikumnak, hogy
a legfiatalabb korosztályokban a
szekszárdiak domborítsanak, ha
lehet, nyerjenek. 

A mezőny a szlenggel szólva:
„nem piskóta” volt: Pécs, Szeged,
Dunaújváros és több Tolna megyei
város futóklubjai is elindították te-
hetségeiket, nem a coubertini
amúgy örökérvényű bölcsesség je-
gyében: a siker fontosabb volt a
részvételnél. 

A 92–93-mas korcsoportban pél-
dául egy olyan dunaújvárosi lány
győzött, nevezetesen Hajdu Rita
(atlétaberkekben bizonyára isme-
rősen cseng a neve), aki ha van ab-
szolút kategória, akkor azt is ő nye-
ri, mert a fiuknál is gyorsabb volt.
A váltó az utcai futásban is érde-
kes. Láttunk négyeseket ismert
doktorokból, láttunk kvartettet egy
komplett családból, aztán villámlá-
bú szegedi egyetemista triatlonos-
duatlonos fiúkból (jöttek-láttak-
győztek). 

No, és a hazai szekszárdi váltó a
feltörekvő Szőke, Zsigmond, Asz-
talos trióból és... na persze, hogy
Csillag Balázs erre az időre min-
dent Scherer Tomira hagyott, mert
neki azért villantania kellett az asz-
falton, őt aki annyi sikert, köztük
egy felnőtt Eb-hetedik helyet is ösz-
szehalmozott, látni kellett, ahogy a
Garay gimnáziumnál gazella léptei-
vel föltűnik, és behozza, felhozza a
szekszárdi váltót. 

Hova is? Kvalitásai a második
helyre hozták fel a hazai váltót, a
szegedi negyediket már nem fog-
hatta be. Persze a sors úgy hozta,
hogy Csillag-győzelemnek tapsol-
hatott a publikum, mert az ő árnyé-
kában azért lelkesen „futóamatőr-
ködő” bátyja, Csillag Péter, ki hitte
volna(?), meg tudta nyerni az ama-
tőr futamot, ami valahogy hiány-
pótló volt.

NEVEK 
A PROFI FUTAMON

Persze menőkben, hála Istennek
úgy sem volt hiány, hogy a hazai
középtávfutás két nagy gigásza,
Csillag Balázs és a pécsi Bene Bar-
nabás elfogadható, respektálható
okokból nem vállalta az aszfaltos
külön meccset – elég lesz, ha egy-
másnak feszülnek a nyáron a re-
kortánon. 

Láthattuk, hogy igazi sportbarát-
ok ők a nagy rivalizálás ellenére, és
ebből jó jöhet ki a magyar atlétika,
mert az sem lesz esetleg elkenőd-
ve, amelyikük veszít, mindketten
olimpiai szintidőt futhatnak. Itt a
szekszárdi futóshowban a krémet a
tortán a miskolci Tóth Tamás és pé-
csi üdvöske Ott Balázs külön mecs-
cse jelentett a profik 10 km-ben. A
magyar válogatottnál velük is fog-
lalkozó Németh Gyulát is megcá-
folta a végkifejlet, aki azt mondta,
hogy hiába lépett meg a miskolci, a
pécsi végén befogja és megveri. Na,
nem így történt, mert Tóthnak a ri-
vális az utolsó két körben csak bot-
tal üthette a nyomát. Miképpen az
egész verseny legnevesebb ver-
senyzőjének, Kálovics Anikónak,
több híres nemzetközi verseny
győztesének a teljes női mezőny. 

A happyendhez kellett egy ilyen
kaliberű futó stílustanulmánnyal
felérő, a futómozgás minden eszté-
tikumát fölvonultató szerepvállalá-
sa.

A mozaikkockákból, mindenki
összerakhatja a maga kis filmjét er-
ről az új versenyről saját fejében.
Valószínűleg ezt tette az I.
Domaine Zichy szekszárdi futó-
fesztivál főszponzora, báró Twickel
György is, aki már a banketten elé-
gedettségének hangot adva arról
biztosította a szervezőket: ő jövőre
is a nevét, pénzét adja ehhez a pro-
dukcióhoz. 

Mit szólnak majd mindehhez,
egyáltalán az egész versenyhez a
Magyar Atlétikai Szövetségben? 

B. Gy.

I. Domaine Gróf Zichy Szekszárdi Futófesztivál

Tényleg verseny volt a javából

Folytatódik az
Olimpiai Ötpróba!

Az áprilisi futóverseny után kerék-
pártúrával folytatódik az Olimpiai
Ötpróba versenysorozat.

A következõ próbára 2007. má-
jus 12-én (szombat) kerül sor, az
indulók egy 20, 40 vagy 80 km-es
kerékpárversenyen vehetnek
részt. A rajt–cél helyszíne ezúttal
a Városi Sport- és Szabadidõ-
központ (Szekszárd, Keselyûsi
út. 3.) lesz.

A kerékpártúra tervezett útvonala:
Keselyûsi út – Gemenci Szabad-
idõközpont – Szekszárdi Duna-

híd – Duna töltés Bács-Kiskun
megyei szakasza – Baja – majd
ugyanez a szakasz vissza.
Nevezni a helyszínen lehet 8
órától, az indulás 9 órakor egy
közös rajttal történik.
Akinek még nincs, érdemes pró-
bakönyvet váltani, amelyben az
összegyûjtött pontokat értékes
ajándékokra lehet beváltani!
További információ:
Tel.: 30/694-0716, 20/469-9588,  

20/327-5053, 30/321-3303
E-mail:
tolnaiotkarika@freemail.hu

Ács Rezső alpolgármester és báró Twickel György az egyik versenyszám
rajtjánál
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A rejtvény megfejtését 2007. május 16-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Április 22-i rejtvényünk megfejtése: Rühl Gizella, A Séd völgye.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Jakab László, Batthyány u. 26. és Ábrahám Sándor-
né, Kálvin tér. 8/B. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

A munkanélküliek
május elsejéje

Zigóta Benő, a Tartósan Munkanélküliek örökös tagja,
az álláskereső klubok tiszteletbeli elnöke (egyúttal az ál-
lásbörzék állandó díszvendége)‚ a Nemzet Munkanélkü-
lije büszke cím első számú várományosa, 15 ÉVE MEG-
SZAKÍTÁS NÉLKÜL MUNKANÉLKÜLI aranykoszorús ki-
tüntetésével a zakóján, mellét kihívóan kidüllesztve vár-
ta a munkanélkülieket és a média elmaradhatatlan igen
tisztelt képviselőit egy sebtében összetákolt nagy, dísz-
tribünszerű tákolmány előtt állva, amelyre óriási betűk-
kel rá volt pingálva: VILÁG MUNKANÉLKÜLIJEI EGYE-
SÜLJETEK!

Ahogy ez már lenni szokott, a média képviselői érkez-
tek hamarabb, és Benőre máris záporoztak a kellemetle-
nebbnél kellemetlenebb provokatív kérdések: – 15 éve
nem csinál semmit. Nem unja még, tisztelt Zigóta Benő
úr a semmittevést?! Benő pulykavörös arccal, magából
kikelve válaszolt: – Engem mer maga naplopónak nevez-
ni, ENGEM?!!, akinek naponta sokkal több felkérésnek
kell eleget tennem, mint Budapest legfelkapottabb öröm-
lányának! Én többet dolgozom, mint a legagyonstrapál-
tabb európai uniós esélyegyenlőségi biztos! Nekem min-
den percem másodpercekre be van osztva, azt hiszik, ér-
demtelenül vagyok én a Nemzet Munkanélkülije meg-
tisztelő címének első számú jelöltje?! 

– Mondana valamit ezekről a nagyon fontos és jelen-
tős felkérésekről – vágott közbe egy szemlátomást na-
gyon ingerült újságíró. – Nagyon szívesen – enyhült meg
egyik pillanatról a másikra Zigóta Benő, a rutinos nyilat-
kozó. – Főleg álláskereső klubok és állásbörzék szervezői
keresnek meg, hogy élő bizonyságként velem demonst-
rálják azt, hogy 15 év munkanélküliség után sem szabad
feladni a reményt, hogy munkát talál az ember. – És ma-
ga tényleg komolyan gondolja azt – kiabált közbe gúnyo-
san egy másik riporter –‚ hogy az ön példája, elszántsá-
ga, kitartása valóban meggyőző erővel tud hatni a tartó-
san munkanélküliekre, hiszen 15 év óta magának sincs
munkája?! Zigóta Benőben az igazságtalanul megbántott
önérzet robbanásig feszült: – Maga azt meri állítani, hogy
nekem nincs munkám?! Maga 4 óráig se bírná azt a feszí-
tett munkatempót, amit nekem kell produkálnom! Ne-
kem a munkanélküliség nemcsak a munkám, a hivatá-
som, hanem az életformám is. Egy kapitalista társada-
lom elképzelhetetlen munkanélküliek nélkül. Ha mun-
kaerőhiány lenne, ha a munkaadóknak életre-halálra
meg kellene küzdeniük egymással a munkaerőért, akkor
rövid időn belül mind tönkremennének. Ahogy megszű-
nik a  munkanélküliség, abban a pillanatban a kapitaliz-
mus is megszűnik létezni. Pár percig döbbent csend kö-
vette Benő kinyilatkoztatását, aztán körbenézve még
döbbentebben látták, hogy egyetlen egy munkanélkülit
se látnak. Ekkor elhangzott egy kétségbeesett kérdés: –
Zigóta Benő úr! Hol vannak a munkanélküliek?! Zigóta
Benő ezúttal mosolyogva válaszolt:

– Hol lennének? Dolgoznak. Amikor maguk ünnepel-
nek, henyélnek, dorbézolnak, esznek-isznak, esetleg
munkájuk végeztével fáradtságukat pihenik ki, akkor ők
dolgoznak. Ők javítják meg az elromlott vízvezetékeket,
háztartási gépeket, teszik rendbe a lakást, a kerteket, de
hadd ne soroljam végig mi mindent csinálnak még. El-
végre nekik is élni kell valamiből. Nem lehet másodper-
cenként állásbörzéket tartani... Bálint György Lajos

SZEKSZÁRDON, a Babits Mihály művelődési ház,
Panoráma mozi előcsarnokában

MÁJUS 9-ÉN, SZERDÁN  8–14 ÓRÁIG

KKOSZTÜM- OSZTÜM- ésés DIVDIVAATTÁRÁRUU
VVÁSÁRÁSÁRT TT TARARTUNKTUNK

AJÁNLATAINK BALLAGÁSRA, LAKODALMAKRA
• Elegáns kosztümök 2-3 részesek
• Lenvászon kosztümök 42–56 méretig
• Nyári mintás zsorzsett kosztümök
• Női tavaszi nadrágok, blézerek
• Szoknyák, blúzok, rövid ujjú blézerek, női halász-

nadrágok, hosszú nadrágok, mosható blézerek
• Fekete kosztümök ... és még sok más ...
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
Május 21-én (hétfő) 13.30 órakor 

PINOKKIÓ ÉS PUMUKLI BÉRLET
GYERMEKBÉRLET 4. ELŐADÁSA
A vérehulló madár
magyar népmese
A veszprémi Pelikán Színház
előadása
Rendező. Komáromi Sándor
Jegy: 600 Ft

KIÁLLÍTÁS

Május 19-ig a márványteremben  
a Tolna megyei amatőr
alkotók képző- és 
iparművészeti kiállítása

Május 22-ig az üvegteremben  
Díszítőművészeti kiállítás a
Babits Mihály Művelődési Ház és
Művészetek Háza díszítőművész
szakkörének munkáiból

Május 24.–június 15-ig 
a márványteremben  
XXXVII. Tolna megyei 
gyermekrajzkiállítás

A kiállítások megtekinthetők:
munkanapokon 10–18 óráig

EGYÉB AJÁNLATOK

Május 8-án (péntek) 18.30 órakor 
A megbékélés, nyugalom
mint a gyógyulás és meg-
fiatalodás eszköze
Előadó: Juhász Ernő lelkész

Május 11-én (hétfő) 18 órakor 
A Táltos – Kovács-Magyar
András előadása
Témája: testi, lelki, szellemi egész-
ségünk (földkisugárzások, csontko-
vácsolás, szellemvilág, szentjeink) 
Belépőjegy: 650 Ft

Meghívó 
LÉLEKÉPÍTŐ

2007. május 7. hétfő 18 óra
Szekszárd, művelődési ház

A mi Sütő Andrásunk
Götz Anna és Rubold Ödön

előadói estje
B E L É P É S  D Í J T A L A N

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 3–9. 20 órakor
Május 4, 5, 6. 16 és 20 órakor

PÓKEMBER 3.
Május 11–13 20 órakor

BUHERA MÁTRIX 
ART TEREM
Május 3–9.

16 órakor  A KIRÁLYNŐ 
20 órakor A FAUN LABIRINTUSA  

ZUG PROGRAM
FILMKLUB  
8. Megint tanú R.: Bacsó Péter 20
15. Viharos hétfő R.: Mike Figgis 20
22. Utolsó belövés

R.: Vondie Curtis Hall 20
29. A vad R.: Laslo Benedek 20
JAZZKLUB 
9. Chat Baker
16. The Dave Brubeck Quartett
23.Bill Evans
30.Zoot Sims

KOMOLYZENEI KLUB 
10. Amadeus R.: Milos Forman
17. Hair R.: Milos Forman
24. Romeo&Juliette 

R.: Gérard Louvin
31. Csongor és Tünde R.: Zsurzs Éva
ROCKKLUB 
11. Toto
18. Metallica
25.Judas Priest
KONCERTEK 
11. Blues Factory 21
19. Csá Misi! 21
A koncertek kivételével a programok ingyenesek.

S Z Ü L E T É S  H E T E  
SZEKSZÁRD, 2007. MÁJUS 2., 7–10.

ORSZÁGOS TÁJÉKOZTATÓ, SZAKMAI
ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT

Méltó módon szülni és születni 
Egy hét a várandósság és anyaság megszenteléséért

ESÉLYEK HÁZA, Szekszárd, Béla tér 6.
MÁJUS 7. HÉTFÕ
10.00–10.15 MEGNYITÓ
10.15–11.45 Antoni Adrienn Elég jó anya szeretnék lenni...

Beszélgetés
14.00–15.30 Csákó Fruzsina A szoptatás elsõ hete. Tények és

tévhitek. Beszélgetés
15.45–17.00 Csákó Fruzsina Babahordozó kendõ 

bemutató és tanfolyam. 
MÁJUS 8. KEDD
10.00–11.30 Nyikosné Gondos Mónika Babamasszázs. Mûhely
14.00–15.45 Antoni Adrienn Anya szeretnék lenni...

Interaktív elõadás
16.00–17.30 Antoni Adrienn Jó anya szeretnék lenni. Beszélgetés
MÁJUS 9. SZERDA
10.00–12.00 Novák Julianna Szülésélmények. Mûhely
13.00–15.00 Novák Julianna A szülésrõl – természetesen. 

Interaktív elõadás
16.00–18.00 Hoppál Bori Szülj szíved szerint! Mûhely
MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK
10.00–11.30 Fekete Mária Intimtorna. Elõadás és beszélgetés
11.45–13.15 Broviacné Stallenberger Anita A szoptatás varázsa.

Elõadás és beszélgetés
14.30–16.00 Jakabné Csapó Csilla Zeneterápia. Foglalkozás
16.15–16.45 Fotókiállítás eredményhirdetése.
17.00–18.30 Paletta Kapcsolat-Színház Megérkezésem története.

Színházi elõadás
A programok ideje alatt játszóház várja a gyerekeket.

Kedd, csütörtök délelõtt „Mocorgó”.

Támogatóink: Tolna Megyei Önkormányzat, Szekszárd Város Önkormányzata, Gemenc Volán Zrt., Tolnatej Zrt.,
Petrits, Kék Madár Alapítvány, bakonyszûcsi bababarát parasztház, Kismama Magazin 

www.szuleteshete.hu
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Egy édesanya, aki gyermek is:
Jaszenovicsné

Kakuk Anasztázia 
– Anaszti! Közös szülőfalunk

Alsónána, s ez által régi ismeretsé-
günk okán tegeződünk, s bár a lá-
nyom lehetnél, akaraterőből, kitar-
tásból, élni akarásból – s még sorol-
hatnám – sok korombéli vehetne pél-
dát rólad. Azért választottalak anyák
napján beszélgető társnak, mert úgy
gondolom, hogy egy kiegyensúlyo-
zott, teljes és békés családban „köny-
nyebb” anyának lenni. A te életed bi-
zonyíték arra, hogy mily kevésbé be-
csüljük azt, ami természetes, az
egészséget, s mennyire nem tudjuk
elképzelni az életet, ha a „feje” tetejé-
re állna… Ahogy a tiéd állt, jó pár év-
vel ezelőtt. 

– Az életem úgy indult, mint sok
fiatalé. A szüleim elváltak, az Egész-
ségügyi Szakközépiskolában érettsé-
giztem 1989-ben, s ebben az évben
veszítettem el az édesapámat. Ettől
az évszámtól kezdve az egész éle-
temben minden fontos, szép és tragi-
kus esemény a páratlan évekhez kö-
tődik. Fiatalon ismertem meg Istvánt
– 1987-ben – mindkettőnknek ez volt
az első szerelem, s 1991-ben már kö-
zös lakásba költöztünk. Hatéves sze-
relem után kötöttünk házasságot
1993-ban. Első fiunk István 1995-
ben, második Kevin 1999-ben szüle-
tett. 

– Fiatalon kerültetek össze, bár
nem hamarkodtátok el a házasság-
kötést. Milyenek voltak az első évek?

Mindketten dolgoztunk. Jómagam
először a kórház gyermekosztályán,
majd a művese állomáson, mindkét
helyen szerettem a munkámat. Úgy
gondoltuk, hogy először megteremt-
jük a közös otthonunkat, azután há-
zasodunk össze. Így is lett. Aztán jöt-
tek a gyerekek. A férjem jó apa volt
és a mai napig is az. Talán ez is oka
volt annak, hogy nem akartam észre-
venni az első figyelmeztető jeleket,
hogy valami nincs rendben a házas-
ságunkkal. Valahogy elfogyott a biza-
lom, az egymás iránti figyelem. Úgy
éreztem, hogy teljesen alárendelem
magam a férjem akaratának,
megszűntem önálló egyéniség lenni,

ennek ellenére – talán éppen azért,
mert jómagam is elvált szülők gyer-
meke vagyok – úgy gondoltam, hogy
ha mindent az ő elvárásainak megfe-
lelően teszek, akkor meg tudom
menteni a házasságomat. 

– Tipikusan egy szerelmes asz-
szony gondolkodása, aki még igazi
anya is, mindenáron együtt tartani a
családot. Csakhogy megint egy párat-
lan év következett…

– Nyaralásra indultunk Siófokra
2001 nyarán, amikor balesetet szen-
vedtünk. A négytagú családból sen-
kinek semmi baja nem történt, vi-
szont az én nyakcsigolyám oly mér-
tékben sérült, hogy nyaktól lefelé tel-
jesen lebénultam. Ennek a feldolgo-
zása külön könyvet érdemelne, vi-
szont sokáig abban a hitben és re-
ményben éltem, hogy majd ez a bal-
eset összekovácsol bennünket – hal-
lottam már házaspárokról, akiket a
tragédiai kötött össze – sajnos nem
így történt. A férjem a baleset után
három hónappal bejelentette, hogy
barátnője van, amit már előtte is sej-
tettem. Fél év múlva úgy döntöttem,
hogy elengedem. Menjen, legyen
boldog, ugyanis a sajnálatára nincs
szükségem. 2003-ban kimondták a
válást. 

– Akkor a fiúk még kicsik voltak…
– Isti hat éves volt, Kevin kettő és

fél. Szerencsére az édesanyám szem-
ben lakott velünk, s mindenben segí-
tett, hiszen másfél évig ágyban fe-
küdtem. Utána jött a kerekesszék és
a járókeret. A nővérem is mindennap
munka után jött és fürdetett, a saját
családja ellátása mellett, sokat tett
értem. Van két barátnőm – egyéb-

ként sok barátom és barátnőm van –,
akik a kezdetektől velem voltak és
vannak, s akik mindent megtettek,
hogy átvészeljem a legnehezebb idő-
ket. 

– Anaszti! Mi volt az, ami a leg-
több erőt adta neked, hogy meg kell
gyógyulnod, hogy amennyire csak le-
het, teljes életet tudj élni?

– Lehet, hogy sokan arra gondol-
nak, hogy csak a gyerekek adták az
erőt, igaz nagyon sokat adtak. Mégis,
valami egészen más volt az, ami a
legmélyebb pontról is újra és újra
„felhozott” s ez nem volt más, mint a
dac. Az „azért is megmutatom”,
hogy uralkodni tudok a betegsége-
men. Az évek során a kórházakban,
a rehabilitáción, az utcán sok-sok be-
teggel találkoztam azóta, akik azt
mondták, hogy belőlem merítenek
erőt, hogy felnéznek rám, hogy a ne-
héz pillanatokban rám gondolnak.
Nemrégiben az SM klubban mesél-
tem a betegségemről, s máshová is
hívnak, s szívesen megyek, ha ezzel
segíteni tudok, mert számomra is jól-
eső érzés. 

– Jelenleg hogy áll a betegséged?
– Fokozatosan jönnek vissza a

mozgásfunkciók, először a lábam,
majd a kezem kezdett el „engedel-
meskedni”, s büszke vagyok arra,
hogy egyedül főzök, sütök, mosok,
takarítok. Ezek mind külön-külön
nagy próbatételek voltak számomra,
s büszke vagyok magamra, hogy ki-
álltam a próbákat. Mindig bízom ab-
ban, hogy még jobb is lehet, de nem
élek ennek a bűvöletében, igyek-
szem a mindennapi kihívásoknak
megfelelni, s hiú reményekben, nem

ringatom magam. 
– Mennyire vál-

toztál meg a bal-
eset óta?

– Soha nem tet-
tem fel azt a kér-
dést, hogy miért
pont én? Úgy
gondolom, hogy
ez a baleset kel-
lett ahhoz, hogy
kimozduljon az
életem a minden-
napi szürke sem-
miből, s megta-

Május első vasárnapja, anyák napja!  Kevés a virág, kopottak a köszönet
szavai, rövid a megállás, mert rohan az élet, s mi attól vesszük el az időt,
aki számunkra a legtöbbet adta: az életet! Tudjuk, hogy ő megbocsátja
mindezt, hogy ő sem tehetett másként annak idején, mert a történelem
kereke előre forog, s amit kaptunk, azt saját gyermekeinknek kell tovább-
adnunk. S azok az igazi édesanyák, akik ezt megértik, nem követelőznek,
nem vádaskodnak, nem hánytorgatnak fel semmit: „érted éltem", „neked
adtam mindent", „feláldoztam az életemet", hanem akik csendben tették
és teszik a dolgukat. Éjszaka álmukban mosolyra húzódik az ajkuk, ha
gyermekeikre, unokáikra gondolnak. Büszkék rájuk bent a szívükben, s
csendben őrzik a felfedező gyermekkor, a lázadó kamaszkor, a felnőtté,
szülővé válás folyamatát, amelyben részt vettek, hiszen ez volt a hivatá-
suk, a küldetésük, szülni, nevelni, szeretni, elfogadni, elengedni. Rájuk,
az igazi anyákra gondolunk ezen a napon, akik a szívünkben vannak, s
akiknek a virág, a köszönet, az ünnep csak egy alkalom egy újabb talál-
kozásra. Erich Fromm örökérvényű igazsága: „Egyetlen érdek nélküli, vi-
szonzást nem váró szeretet van a világon, az anyai szeretet”.

SAS ERZSÉBET OLDALA

Rendhagyó interjú egy kivételes édesanyával anyák napján 
láljam az igazi egyéniségemet. Még
azt is megadta a sors, hogy ennek a
balesetnek „köszönhetően” most ra-
jonganak körül először, mint nőt –
bármilyen paradoxonul is hangzik –,
magabiztosabb, merészebb, öntuda-
tosabb lettem, s ez valószínű látszik
is rajtam, az öltözködésemben is
megtaláltam egyéniségemet. A bal-
esettel sok mindent elveszítettem, s
sok mindent kaptam. Boldogabb éle-
tet élek, a baleset előtt egy férfinak
akartam megfelelni, most magam-
nak, s ezzel többet tudok adni a gyer-
mekeimnek is. Büszke vagyok ma-
gamra, hogy egy teljesen kiszolgálta-
tott állapotból, jutottam el idáig,
hogy el tudom magamat és a gyer-
mekeimet látni. 

– Mesélj a gyerekekről, ők hogy vi-
selték a nehéz éveket?

– Kevin kicsi volt a balesetkor és a
válás is nagyon megviselte, sokat sírt
az apja után. Sokszor nézett rám csú-
nyán, mintha engem hibáztatott vol-
na, hogy az apja elment. Akkor válto-
zott meg, amikor egyszer egy hosz-
szabb rehabilitáció után hazajöttem.
Isti az első pillanattól kezdve tisztá-
ban volt a helyzetünk nehézségével.
Mindazok ellenére, amik történtek
velük, amilyen trauma érte őket, ki-
egyensúlyozottak, jókedvűek, egész-
séges lelkűek. Ami fontos volt szá-
mukra, hogy bár beteg voltam, ott
voltam velük, s azt gondolom, egy
gyermeknek az állandóság a legfon-
tosabb. A másik, ami hozzájárul ah-
hoz, hogy kiegyensúlyozottak, az,
hogy a férjemmel a válás után is
megőriztük a jó viszonyt, éppen
ezért, a fiúkért, hogy ők egészséges
felnőttekké váljanak, ezért mindket-
ten mindent megteszünk. A legjobb
módszer, hogy mindig mindent meg-
beszélünk velük, hogy ne maradja-
nak kétségeik. Egyébként, ha látják,
hogy szomorú vagyok, ők mondják,
hogy menjek a barátaim közé, majd
ott felvidulok.

– Anyák napját ünnepeljük…
– Azt gondolom, hogy azt, hogy

egy gyermek az édesanyját mennyire
becsüli, abban nagy szerepe van az
édesapának, a férjnek. Sajnos ebben
mindig kevés részem volt, viszont a
fiúk nőnek, s talán egyszer odáig is
eljutunk, hogy tőlük nem az édes-
anyámon keresztül kapok virágot. 

– Te, mint gyermek, aki valóban
nagyon sokat köszönhetsz édes-
anyádnak?

– Nehéz időket éltünk át együtt.
Neki ezzel a betegséggel újra a „kis-
lánya” lettem, jó volt a gondoskodá-
sát érezni, ugyanakkor felnőtten el-
fogadni fájó. Ma már könnyebb, s
hogy idáig eljutottunk, úgy gondo-
lom, elsősorban magamnak, édes-
anyámnak, nővéremnek, barátnőim-
nek, s sok-sok embernek köszönhe-
tem. Igyekszem is viszonozni azzal,
hogy most én segítek azoknak – ter-
mészetesen lelkileg –, akiknek szük-
ségük van arra a hitre, hogy nagy
akarattal, vagy daccal, ahogy én tet-
tem, úrrá tudnak lenni a betegségü-
kön. 
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EGYPERCES KRIMI

Ülés a gyermekek biztonságáért
Bolvári János őrnaggyal, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közleke-

désrendészeti osztályvezetőjével együtt ígértük meg, hogy a KRESZ
módosításához kapcsolódva külön „fejezetet” szánunk a gyermekülé-
sek – pontosan a gyermekbiztonsági rendszerek – használatának szabá-
lyaira. Mindezek között vannak, amelyek már életbeléptek, de olyanok
is, amelyek betartása július elsejétől kötelező.

Alapszabályként közölte az őrnagy, hogy a 150 centiméternél alacso-
nyabb gyermeket testsúlyához igazodó ülésben kell utaztatni az autó-
ban. Hozzátette, hogy az úgynevezett ülésmagasító használatát már
nem engedélyezik. Gyermeket csak abban az esetben lehet – természe-
tesen biztonsági ülésben – szállítani az első ülésen, ha nem szereltek
légzsákot a járműbe, illetve amennyiben azt ki lehet kapcsolni. Szintén
új eleme a KRESZ-nek, hogy a gyermeket nem kell biztonsági rendszer-
ben rögzíteni akkor, ha a (régen gyártott) gépjárműben gyárilag nem
alakították ki a használat lehetőségét, tehát maga az autó nem alkalmas
a gyermekeket védő ülés alkalmazására.

Kiemelte Bolvári János azt is, hogy nem kötelező a gyermekbiztonsá-
gi rendszer alkalmazása abban az esetben, ha a gyermek három évnél
idősebb, 135 centiméternél magasabb, s eredendően az autóba szerelt –
nyilván, ez az újabb gyártmányú személygépkocsikra vonatkozik – lévő
biztonsági öv a kicsi testméretéhez igazodóan biztonságosan rögzít.
Vagyis az öv egyik pontja az ülésnél van rögzítve, s becsatolt állapotban
nem a gyermek nyakának magasságában halad át. – hm –

BALLAGÁSI AKCIÓS
ÖLTÖNY- ÉS

KOSZTÜMVÁSÁR!
• Öltönyök (46-70-méretben) 14 800 Ft–18 800 Ft
• Férfi sport-, vászon- 

és kordbársonyzakók (48–58) 12 800 Ft
FÉRFI SZÖVET- ÉS 
VÁSZONNADRÁGOK (46–58) 4 800 Ft

(60–70)  5 800 Ft
HOSSZÚ UJJÚ KOSZTÜMÖK 
KIÁRUSÍTÁSA –50%:

19 600 Ft helyett 9 800 Ft
Rövid ujjú kosztümök 11 800 Ft-tól
Lenvászon blézerek 6 990 Ft-tól
Szoknyák, nadrágok 4 800 Ft-tól

AMIG A KÉSZLET TART!

S Z E K S Z Á R D ,
Babits Mihály művelődési központ,

Szent István tér 10. (mozi előtere)

MÁJUS 7., HÉTFŐ 
9–16 ÓRÁIG


