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KÉT NAPRA A FUTÁS
FŐVÁROSÁVÁ VÁLIK
SZEKSZÁRD

ÉRVÉNYESÍTHETŐ A MAGYAR
GAZDA AKARATA 13. OLDAL

„Megkérjük MSZP-s barátainkat,
hagyják abba a hazugságokat” 
– mondta Horváth István polgár-
mester azon a sajtótájékoztatón,
melyet a Helyi Értékben megje-
lent valótlan számok miatt tar-
tott pénteken, a városházán.

Az MSZP Szekszárdi Helyi Szerveze-
tének lapja címoldalán közli, hogy
Szekszárd város és az önkormányzati
tulajdonú Víz- és Csatornamû Kft.
adóssága 4 301 551 000 Ft. Horváth Ist-
ván határozottan cáfolta az adatot, ame-
lyet a lap szerkesztõi a december 17-én

kiadott polgármesteri beszámolóból ol-
lóztak össze – szándékosan, vagy tudat-
lanságból eredõen – a szekszárdi polgá-
rok megtévesztése szándékával.

„Minden jogi lépést megteszünk a ki-
adóval szemben” – fogalmazott a pol-
gármester. Folytatás a 3. oldalon.

MSZP-s politikai támadás
a város és cége ellen

FOLYAMATOS
KOMMUNIKÁCIÓS
GYAKORLATOK 9. OLDAL 2. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Horváth István polgármester – dr. Haag Éva és Ács Rezsõ alpolgármesterek társaságában – sajtótájé-
koztatón jelentette be: jogi lépéseket tesznek a Helyi Érték kiadója ellen
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Föld, víz, tiszta élelmiszer
Font Sándor: „Érvényesíthetõ a magyar gazda érdeke, csak akarni kell!”

„Nemzeti szuverenitásunk alapja
a föld és a víz, ennek a megőrzé-
sére fogunk törekedni, s a leg-
végsőkig is elmegyünk, hogy
ezek időtlen időkig magyar kéz-
ben maradhassanak” – jelentet-
te ki Font Sándor országgyűlési
képviselő, a FIDESZ-MPSZ gaz-
datagozatának vezetője, a párt
egyik meghatározó agrárpolitiku-
sa a szerda délután a vármegye-
házán tartott agrárfórumon.

Bálint György

– Az elsõ lépés, amit meg kell tenni – s
ebben egyébként szinte valamennyi
politikai erõ egyetért –, hogy a külföl-
diek magyarországi földvásárlásának
jövõ év végén lejáró moratóriumát
meg kell hosszabbítani – mondta Font
Sándor. – Nincs persze garancia arra,
hogy az Európai Unió el is fogadja ezt.
Ezért záros határidõn belül fel kell ké-
szülnünk jelenlegi földtörvényünk át-
alakítására, módosítására. Nem kell
egyébként mást tennünk, mint alapo-
san áttanulmányozni a franciák, a dá-
nok, a németek e területen létezõ ren-
delkezéseit, a nekünk is megfelelõ ele-
meket átvenni, s hozzátenni azokat,
amiket a mi sajátosságainkból adódóan
is szeretnénk beépíteni, hogy új föld-
törvényünk legyen.

Új földtörvény kell
– Az említett országokban az állam

például azt is szeretné tudni – hozott
elõ egy konkrét példát a szakpolitikus
– kik, milyen módon szeretnének vá-
sárolni termõföldet, és mire akarják
használni, hogy ezzel a spekulatív
szándékú vásárlókat kiszûrjék. A dá-
nok például a helyben gazdálkodás-
hoz is kötik a külföldi földvásárlást,
sõt nagyon nehezen teljesíthetõ kép-
zettségi szintet is elõírnak. Azt gondo-

lom, nekünk is érdemes lesz ezekbõl a
„védõ elemekbõl” átemelni – jegyezte
meg a maga is családi gazdálkodó elõ-
adó, majd emlékeztetett: nagyon oda
kell figyelnünk erre, hiszen annak is-
meretében, hogy amíg magyar kitûnõ
termõföld ára hektáronként a szé-
gyenletes hatszázezer forint körül
mozog, addig az unióban ennek nem
egy esetben tizenöt-húszszorosa. A
spekulatív tõke azonnal belép Ma-
gyarországra, kivásárolja alólunk a ter-
mõföldet, ha csak egyetlen kiskaput is
nyitva hagyunk a törvénykezésben.

A vízzel kapcsolatosan, mint befo-
gadó, két nagy folyóval, állandó belvi-
zekkel rendelkezõ országnak komo-
lyan el kell gondolkodni azon, hogy
miképpen tudjuk ezeket megfogni, s
az aszálykárok csökkentése érdeké-
ben az öntözéses gazdálkodást meg-
valósítani az agrárium területén.

– Luxus, hogy a folyóvizeket évtize-
deken keresztül csak átengedjük az
országon. A FIDESZ kormányra kerü-
lése esetén erre azonnal tanulmány-
tervet, költségvetést készítenénk – fo-
galmazott az elõadó.

Gazdaszövetkezés -
helyi élelmiszertermelés

Az aktuális, mondhatni örökzöld
témákkal kapcsolatosan a fórumot
követõen kérdeztük Font Sándort, fel-
tételezve azt, hogy pártja „labdába
rúghat” az agrárkérdések jövõbeni
alakításában.

– A gazdasági helyzet határt szab-
hat a nagy ívû elképzeléseknek, ezzel
ön is tisztában van.

– Romhalmazt örökölnénk, két-
ségtelen, de... Mi ezt a területet úgy
fogjuk fel, hogy nem egy ágazatról
van szó, hanem a magyar vidéki éle-
tet is évtizedekre meghatározó terü-
letrõl. Ezért az ésszerûség határán be-
lül minden prioritást megkap a költ-
ségvetési pénzek megoldásakor. To-
vábbá, ha a pályázati rendszer meg-
változtatásával átalakítjuk az uniós
pénzekhez való hozzáférést, a mellé-
jük rendelt hazai támogatásokkal állí-
tom, százmilliós nagyságrendben jut-
hat több, tiszta élelmiszert tiszta kör-
nyezetben elõállítani képes magyar
gazdának, mint eddig. Ezeket a pén-

zeket az agrárium a mezõgazdasági
feldolgozóipar területén jelenlevõ
multik, az õ hazai vagy külföldi be-
szállítóik tudják lehívni, amin azon-
nal változtatnánk.

– Ez a versenyképesség szükséges,
de nem elégséges feltétele. A mezõgaz-
dasági feldolgozóipar nyomokban
sem körvonalazódik.

– Tönkretették, elvették, ez a hajó
már elment. Ezért buzdítok minden
fórumon arra, hogy a felvásárlásra, az
értékesítésre nincs más út, mint a
nyugati típusú szövetkezés megvaló-
sítása, fokozatos kiterjesztése. Ez ve-
zethet odáig, persze nem egy-két év
alatt, hogy felvehetjük a versenyt a
ránk szabadított, monopolhelyzetü-
ket még mindig élvezõkkel, sokakat
közülünk már ellehetetlenítõkkel.
Szomorú vagyok, hogy ez nagyon las-
san megy nálunk, pedig más törvé-
nyes eszköz nem nagyon létezik. Így
kerülhetnek dán mintára a feldolgo-
zók is a termelõk tulajdonába. A mi
gazdaprogramunk azokra is fókuszál,
akik nem exportra termelnek, de
helyben képesek lennének kistérségi-
házi készítésû, otthoni értékesítésû
élelmiszer-termelésre, de ezt a jogsza-
bályok tiltják – nem egyszer helytele-
nül – az uniós jogra hivatkozva.

– Mire gondol?
– Arra, hogy a most kormányzók

olyan paramétereket írnak elõ élelmi-
szerbiztonsági, közegészségügyi,
vagy adóügyi szempontból, ami már
korábban üzemek százait likvidálta
idehaza – behódolva Moszkva után
Brüsszelnek, vagyis a multinacionális
nagytõkének. Meggyõzõdésem, hogy
a jogszabály változtatásokkal el lehet
indítani a helyi-kistérségi élelmiszer-
termelést, ami a közintézmények ol-
csóbb alapanyag ellátásával nagyon
fontos költségcsökkentõ szerepet
tölthetne be országos szinten.

Font Sándor és vendéglátói, dr. Hadházy Árpád és Horváth István

Kistermelõk nagy borai
Százharminc érmes a kertbarát kör versenyén

■ Nagy érdeklõdés kísérte a Dicenty
Dezsõ Kertbarát Kör immár hagyomá-
nyos borversenyét, hisz a 2009-es év-
járat kiemelkedõ volt a szõlõtermesz-
tés szempontjából. Az idei borverseny
egyben a jubiláló Vincellérek (1995-
2010) borversenye is volt. Immár ti-
zenöt éve, hogy Magyarországon egye-
dülálló Vincellérképzõ tanfolyamot
szerveztek 250 fõ részvételével.

Az idei 150 minta rekord volt a ko-
rábbi nevezések számát tekintve, a
közöttük kiosztott összesen 130
érem (47 arany, 55 ezüst, 28 bronz)
szintén meghaladja eddigi eredmé-
nyeket.

A legeredményesebb termelõk-
nek Hencsik József bizonyult, borai
6 arany- és 1 ezüstérmet érdemeltek
ki. Õt követte Tóth József (4 arany, 2
ezüst, 1 bronz), a Bíró Pince (3
arany, 2 ezüst) és Karácsonyi József
(3 arany). Rajtuk kívül még további
22 termelõ bora kapott legalább egy
aranyérmet.

A verseny díjkiosztó ünnepségét
február 27-én, szombaton, 18 órakor
tartják a mûvelõdési házban, ahol
megemlékeznek a Vincellérek évfor-
dulójáról. Természetesen az est folya-
mán alkalom lesz megkóstolni a
nyertes borokat is.

Párizs és szerelem
Varieté a magyarországi német színházban

■ „Egész Párizs a szerelemrõl álmodik,
hiszen maga a szerelem is ott lakik.” Ez-
zel a mottóval ajánlja a közönség figyel-
mébe a Magyarországi Német Színház
legújabb, elõször március 2-án látható
varieté elõadását, a Café de Paris-t, ame-
ly a korábban nagy sikerrel játszott Is-
ten hozta a kabaréban! (2004) és The-
atercafé (2006) folytatása.

Az est központi témája – mint azt a
címe is elárulja – Párizs, a szerelem vá-
rosa. Az elõadás készítõi az ehhez kötõ-
dõ legszebb dalokat gyûjtötték össze
fõként a múlt század második felébõl.
Edith Piaf, Bill Ramsey, Gilbert Beca-
ud, Mireille Mathieu, Charles Azna-

vour feledhetetlen slágereit adják elõ a
DBU mûvészei. Frank Ildikó, Lotz Ka-
ta, Pitz Melinda, Lena Stamm, Chris-
toph Fortmann, Gregor von Holdt,
Andrei Hansel és Solymár Dániel éne-
két a DBU-Band: Lozsányi Tamás (zon-
gora), Szebeni Kálmán (gitár), Szecsõ-
di István (basszusgitár), Máté Zoltán
(dob) kíséri. A dalok sorát kabaréjele-
netek színesítik, amelyekben a férfi és
nõ közötti, látszólag feloldhatatlan,
örök konfliktusok jelennek meg. A ke-
serédes, mégis humoros történetek-
bõl mindenki kicsit magára ismerhet.
Rendezõ: Bernd von Bömches, kore-
ográfia: Gaál László. K. E.
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Felelõsségre vonás, nem „leszámolás”
Balsai István volt a Mattioni Eszter Hölgy Klub rendezvényének vendége

A nemrég létrehívott Mattioni
Eszter Hölgy Klub vendége volt
kedden este dr. Balsai István or-
szággyűlési képviselő, a Fidesz
elnöki stábjának jogi igazgatója
a vármegyeháza dísztermében.

Gyimóthy Levente

Az összejövetelen Horváth István pol-
gármester, országgyûlési képviselõ ki-
emelte: egy lehetséges Fidesz választá-
si gyõzelem esetén ki kell vizsgálni, kik
a felelõsek az elmúlt nyolc év során
okozott károkért. Többek között a vi-
déki oktatásügyben a milliárdos kor-
mányzati pályázatok döntéseiért,
melynek során a szekszárdi iskolákból
tanárokat utaztattak fölöslegesen 450
millióba került kompetencia-képzé-
sekre, vagy köteleztek óvodákat, isko-
lákat méregdrága fejlesztõeszközök,
„csodatáblák” és „csodadobozok” vá-
sárlására az elrohadt nyílászárók cse-
réje helyett. A legfontosabb, mint
mondta, egy erõs belügy és igazságügy
által a károk felmérése, a számonkérés
elõkészítése, valamint a felelõsségre
vonás végrehajtása minden területen!

„Kis támogatás, kis változás. Nagy
támogatás, nagy változás.” E szavakkal
köszöntötte a megjelenteket már dr.
Balsai István. A Fidesz országgyûlési
képviselõje felhívta a figyelmet a vá-
lasztások eredményének fontosságá-
ra. Úgy látja ugyanis, hogy 1990-ben
az Antall-kormány azért nem volt ké-
pes teljes mértékû „tavaszi nagytaka-
rítást” végrehajtani, mert az emberek-
tõl az új kabinet kevés támogatást ka-
pott. Ezért nem tudták teljes mérték-
ben – az SZDSZ nyomására is – az egy-

házi ingatlanok kárpótlását sem átvin-
ni, s ezért nem sikerült a kommunista
hatalom bûneinek el nem évülését,
valamint a sortûz perek mindenre ki-
terjedõ vizsgálatát elérni. „A Fidesz
kormány idején sem volt meg a 2/3-os
többség, s ez nem tette lehetõvé a ke-
ményebb lépéseket a múlt emberei-
nek elszámoltatása ügyében” – tette
hozzá. Balsai a választásokra célozva
kiemelte: a Fidesz célja a közrend, a
közbiztonság helyreállítása, valamint
a munkahelyteremtés a 400 ezer
munkanélküli számára, s így a több
mint 10 százalékos regisztrált, s az
ezen felüli, nem regisztrált munkanél-
küliség felszámolása.

Dr. Balsai István rámutatott: Orbán
Viktor nemrég arra kérte a hazai, elvi-
selhetetlen terhektõl és elvonásoktól
szenvedõ kis- és középvállalkozókat,
dolgozzák ki programjukat, melyet az-
tán a Fidesz kormányprogrammá fog
emelni! A politikus úgy látja, az egész-
ségügy talpra állítása és konszolidáci-
ója egyik legfontosabb lépése kell,
hogy legyen egy új kormánynak.

A 2006. októberi brutális tömeg-
oszlatás kapcsán hangsúlyozta: bíró-
ság és katonai ügyészség elé kell állí-
tani a felelõsöket, s ki kell vizsgálni,
milyen rémdráma történt akkor,
melynek következtében jelzés nélkü-
li rendõrbrigádok vadállat módon tá-

madtak békés emberekre, szétverve
egy bejelentett rendezvényt. Mint
mondta, ugyanígy járnak majd el jogi
úton az új, 40 évi bérletre épített
MTV székház ügyében, mely ügylet-
ben 90 milliárd forinttal károsították
meg a magyar adófizetõket. Szintén
ki kell vizsgálni a Magyar Posta régi
székházának eladási ügyét, melyben
– a Bajnai Gordon miniszterelnök-
höz köthetõ Wallis cégcsoport által –
12 milliárdnyi veszteség érte a ma-
gyar embereket! 

Balsai úgy látja: elképesztõ, hogy a
BKV-ügyben a végét nem látni a felje-
lentéseknek és a gyanús eseteknek,
melyben a felelõsségre vonás az MSZP-
s Hagyó Miklóst és köreit nem kerülhe-
tik el! Ugyanez a helyzet a gyanúsított,
vagy már börtönben ülõ MSZP-s és
SZDSZ-es pesti kerületi vezetõkkel.
Mint mondta, a sukorói kaszinó-ügy-
ben egyértelmûen semmis a Bajnai-
kormány alatt létrejött szerzõdés, a
õszödi beszéd tekintetében pedig –
melybõl kiderült a választók tudatos
megtévesztése – a feljelentést ismétel-
ten benyújtotta a Fidesz a KSH ellen
„közérdekû adatok eltitkolása” címén.

A Fidesz politikusa szerint meg kell
szüntetni a bíróságok által több évti-
zedig húzódó ügyek menetét, az Álla-
mi Számvevõszéket pedig nyomozati
jogkörrel kívánják felruházni. Az or-
szággyûlési képviselõ kijelentette: a
Fidesz kormányra kerülése esetén õ
maga fogja kezdeményezni a három
csapás törvény szentesítését, vagyis
az élet- és testi épség elleni, rablás és
emberölés bûncselekményében há-
romszori visszaesõket életfogytiglani
büntetésre ítéljék.

Dr. Balsai István és Horváth István válaszolt a sajtó kérdéseire
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Hazugság a 4,3 milliárdos adósság
Az MSZP kampányhadjárata már a szekszárdi gyermekotthont is elérte

Folytatás az 1. oldalról.
– A lap hamis állításaival rossz szín-

ben tüntette fel az önkormányzatot
és a városi közmûcéget, hiszen ab-
szolút megalapozatlan, valótlan szá-
mokat jelentetett meg – hangsúlyoz-
ta Horváth István. A polgármester is-
mertette – a beszámolóban is részle-
tezett – számokat, amelyekbõl a He-
lyi Értéknek „összejött” a 4,3 milliár-
dos „adósság”.

– Az önkormányzat 2009 augusztu-
sának végén fennálló 451 milliós hitel-
és szállítói állománya mellett 3 milli-
árd forint értékben bocsátott ki köt-
vényt. Ebbõl 1,1 milliárdot a 2006 vé-
gén ránk hagyott hitelek kiváltására,
850 milliót az elõzõ városvezetés által
eladott két közmûcég visszavásárlásá-
ra, 245 milliót az Ipari Park infrastruk-

túra fejlesztésére, további mintegy
kétszáz milliót pedig ingatlanvásárlás-
ra, és önkormányzati cégek alapításá-
ra használtunk fel, a lekötött betétállo-
mány pedig 675 millió forint. A Víz-
mû Kft. által kibocsátott 850 milliós
kötvénycsomagból 650 millió a lekö-
tött betét, 200 milliót pedig a cég át-
adott a tulajdonos önkormányzatnak.
Aki ezeket a tételeket összeadva 4,3
milliárdos adósságról beszél, az vagy
nincs tisztában a számokkal, a város
gazdaságának mûködésével, vagy ami
valószínûbb, szándékosan hazudik –
fogalmazott a polgármester.

– Szeretném megnyugtatni Szek-
szárd lakosságát, hogy a város gazdál-
kodása stabil és kiszámítható, a szek-
szárdi az ország egyik legjobban gaz-
dálkodó önkormányzata. A város va-

gyona az elmúlt három évben több
mint 1,5 milliárd forinttal gyarapo-
dott, az önkormányzat és cégei lekö-
tött betétállománya meghaladja az 1,3
milliárd forintot. A kibocsátott kötvé-
nyek visszafizetésére a jól mûködõ vá-
rosi cégek által megtermelt eredmény
megnyugtató fedezetet nyújt.

Ács Rezsõ alpolgármester hozzátet-
te: ne feledkezzünk meg róla, hogy e
valótlan adattal szemben tények iga-
zolják, miszerint az elõzõ városveze-
tés 2002 és 2006 között 2,5 milliárd
forintnyi városi vagyont értékesítve
1,4 milliárdos hiányt hagyott hátra.
Ezzel 2006 végére gyakorlatilag mû-
ködésképtelenné tette az önkormány-
zatot, s emellett az általa részben érté-
kesített önkormányzati vállalatok a
befektetõk vagyonát gyarapították.

Dr. Haag Éva alpolgármester el-
mondta: a lap kiadójával szemben
megteszik a szükséges jogi lépéseket:
helyreigazítást kérnek, sajtó- és kárté-
rítési pert indítanak.

Horváth István polgármester sze-
rint a MSZP láthatóan nem válogat az
eszközökben, jótékonyság mögé búj-
tatott kampány-hadjáratukkal már a
szekszárdi 8-as számú gyermekott-
hont is elérték.

– Kérem szocialista barátainkat, a
gyermekintézményeket ne használ-
ják politikai célokra, ott ne folytassa-
nak kampányt – fogalmazott Hor-
váth István. – Kérem továbbá õket,
fejezzék be a hazugságokat, ne legye-
nek hûek Gyurcsány Ferenc „örökbe-
csû” mondatához: „hazudtunk reg-
gel, délben és este”.
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„Für Piano”
A jótékony célú „für Piano” kiállítások
nyitva tartását a szervezõ eSz Híd Tár-
sulás közkivánatra március 8-ig meg-
hosszabbította.

Mindkét kiállítás Szekszárdon te-
kinthetõ meg. A Béla király tér 6.
szám alatt, a Tolna Megyei Gyermek-
és Ifjúsági Közalapítvány kiállítóter-
mében Adorjáni Endre és Török Le-
vente grafikái, Árki Tibi, Gyõr Melin-
da és Kemp Zsuzsa festményei, Antal
András és Kemp Zsuzsa kerámiából
készült alkotásai tekinthetõk meg
hétfõtõl péntekig 10 és 16 óra között.

A Magyarországi Német Színház
elõterében (Garay tér 4., bejárat az
udvar felõl) Paulikovics Irén és Szabó
György bronzból, Kun Éva, Pintér Ta-
más, Sütõ Károly Móhr Szilvia és An-
tal András kerámiából készült kis-
plasztikái, Bakó László kõ- és Szollár
Zoltán famunkái, Mártonfi Benke
Márta, Kemp Zsuzsa és Rezi Dávid
festményei láthatóak és vásárolható-
ak meg elõadások elõtt és után.

Kell egy hely, de milyen legyen?
Kerekasztal beszélgetés a mûvelõdési házakról, a helyet adó belsõ terekrõl

Új művelődési házak létrehozása,
illetve a régiek felújítása nagy
horderejű, ám nem csak infrast-
rukturális ügy. Fontos az is, ho-
gyan rendezik be a tereket, s mi-
ként alakítják ki belső környeze-
tüket. Mindez sok mindent köz-
vetíthet a házhasználónak.

V.H.M.

A Magyar Mûvelõdési Intézet és Kép-
zõmûvészeti Lektorátus kutatási fõ-
osztálya kezdeményezésére és koordi-
nálásával 2009-ben lezajlott egy vizs-
gálat, amely a közelmúltban épített,
átépített, vagy felújított mûvelõdési
házak megszületésének, megújulásá-
nak tapasztalatait mérte fel. Elsõsor-
ban azzal a szándékkal, hogy az össze-
gyûjtött jó tapasztalatokat és az elke-
rülendõ rossz gyakorlatokat hozzáfér-
hetõvé tegyék az építtetõk, tervezõk
és közmûvelõdési szakemberek szá-
mára, akik mostanában kezdenek
hozzá a nagy munkához az IKSZT, a
Leader, vagy más program keretében,
szólt a meghívó.

A Tolna Megyei Általános Mûvelõ-
dési Központ (ÁMK) együttmûködé-
sével „Kell egy hely – de milyen le-
gyen?” kerekasztal beszélgetést tar-
tottak szerdán a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház márványtermében, ame-
lyen a kutatás vezetõje, polgármeste-
rek, építészek, mûvelõdési házak
igazgatói vettek részt, tapasztalatai-
kat tartalmazó hozzászólásaikkal tet-
ték értékessé a tanácskozást. Hodos-
sy László belsõépítésszel a belsõ te-

rek kialakításának fontosságáról be-
szélgettünk.

– Szerintem ma a mûvelõdési intéz-
mények belsõépítészete a legfonto-
sabb eleme a (bármilyen funkciójú)
ház megújításának, illetve az új építé-
sének. Ugyanis olyan társadalomban,
olyan kultúrában élünk, amelyben az
emberek joggal várják el, hogy az õket
körbevevõ környezet friss, mai és jó
minõségû legyen. E tekintetben egy
mûvelõdési háznak iránymutatónak
kell lennie, melyek azok a kritériu-
mok, amelyek a belsõépítészet kate-
góriájában megvalósíthatóak.

– A mai belsõépítészet jellemzõi?
– Fõleg az üzletek, bankok és egyéb

intézmények esetében nagyon gyor-
san elavulnak a belsõépítészeti eszkö-
zök, illetve igen gyorsan túllép rajtuk
a társadalom. Viszont a mûvelõdési in-
tézményeknek ennél jóval hosszabb
távon kell hozniuk az arculatukat.

Ezért idõtálló – minimum húsz-har-
minc évre érvényes – belsõépítésze-
tet kell létrehozni. 

– Képes ennyire elõre gondolkodni
a belsõépítész?

– Ez a terek „rendbetételével” old-
ható meg, azaz olyan térkapcsolatokat
kell létrehozni, amelyek tágasak, szel-
lõsek és képesek kezelni a mindenna-
pi elvárásokat. Mindez olyan minõsé-
get feltételez, amin nem képes túllép-
ni az idõ, de a kisebb, nagyobb telepü-
lések léptékeit feltétlenül szem elõtt
kell tartani.

– Önök a Mûvészetek Háza belsõ-
építészetét vállalták föl. A tervek el-
készültek. A legmérvadóbb, legelõ-
remutatóbb változás?

– A jelenlegi is jó minõségû belsõ-
építészeti alkotás, ám az idõ kicsit el-
járt felette. Az anyagok kerülnek kicse-
rélésre, például az üvegszerkezetek...

– A csodálatos ablakok?
– Nem, az ablakok természetesen

maradnak. A belsõ korlátokra, illetve a
lépcsõre gondolok. A lépcsõ átalakul,
vagyis a jelenlegi szerencsétlen térbe-
li pozícióból kikerül. Ezeknek a nem
túl jelentõs átalakításoknak nagyon jó
minõségben való megfogalmazása
volt a belsõ építész legfontosabb fel-
adata.

– Milyen anyagokra gondoljunk?
– Üvegre, mészkõre és idõtálló

rozsdamentes acélszerkezetekre,
amelyek a tér akusztikájának és a tér-
tõl elvárt követelményeknek megfe-
lelnek. Ma már az akusztika mérhetõ
és számítható, s belsõépítészi eszköz-
tárral a régiekbõl is elõállítható olyan
tér, ami nagyságrenddel feljavítja
akusztikát. A Mûvészetek Háza eseté-
ben az a követelmény, hogy a beszéd-
hangnak és a koncertminõségnek is
meg tudjon felelni.

A terveken így néz ki a felújítás utáni mûvelõdési ház és a Mûvészetek Háza
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Ötven rendõr a megyei sztrádán
Problémafeltáró, jó hangulatú évértékelõ és állománygyûlés

A hét elején tartotta évértékelő
állománygyűlését a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság, amit dr.
Soczó László megyei főkapitány
problémafeltáró, egyben jó han-
gulatú ülésként értékelt.

V. H. M.

Az állománygyûlést követõ sajtótájé-
koztatón a dandártábornok kiemelte: a
rendõrség kemény évet zárt, de figye-
lemre méltó eredményeket ért el a me-
gyében. Negyven éve – amikor jelentõ-
sen kevesebb gépkocsi járta az utakat
– volt utoljára ilyen jó a baleseti statisz-
tika, mint 2009-ben. Sikerült bõvíteni-
ük a körzeti megbízotti hálózatot, de a
bûnmegelõzés területén is jó eredmé-
nyeket értek el.

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyû-
lés elnöke a rendõri munkáért mon-
dott köszönete során aláhúzta, hogy a
lakosság szubjektív biztonságérzete
növekedését az objektív számok is alá-
támasztják. Ugyanakkor aggodalmá-
nak adott hangot: vajon ez az állapot
meddig tartható fenn például az egy-
re szûkülõ lehetõségek miatt.

Samu István vezérõrnagy, az orszá-
gos rendõrfõkapitány helyettese el-
mondta: a március utolsó napján át-
adásra kerülõ M6/M60-as autópálya
82 kilométeres Tolna megyei szaka-
szán az autópálya-rendõrség kezdet-
ben nem új gépkocsikkal, hanem át-

csoportosított jármûvekkel látja el fel-
adatait, vagyis egyelõre kevesebb
nagyteljesítményû autóval teljesíte-
nek szolgálatot. Magyarázatul hozzá-
tette, ez a közeli jövõben változni fog,
hiszen az erre vonatkozó pályázatot
most írják ki. Az Országos Rendõr-fõ-

kapitányság 300 millió forintot bizto-
sít a Tolna megyei autópálya-rendõr-
ség technikai eszközeinek beszerzé-
sére. Megyénk rendõrfõkapitánya
hozzáfûzte, hogy az említett 82 kilo-
méteres szakaszon ötven rendõr telje-
sít majd szolgálatot.

A Szekszárdi Rendõrkapitányság
26-án, pénteken tartotta állomány-
gyûlését, amirõl következõ lapszá-
munkban számolunk be, de elöljáró-
ban néhány adat. Tavaly a sérüléses
balesetek száma ugyan 6 százalékkal
emelkedett, ám a halálos kimenetelû
balesetek száma negyven százalékkal,
a balesetekben elhunyt személyek
száma ötven százalékkal csökkent. Saj-
nálatos viszont, hogy az ittasan oko-
zott balesetek száma nõtt. A bûncse-
lekmények száma tavaly 10 százalék-
kal emelkedett 2008-hoz képest,
struktúrájukat tekintve azonban
nincs változás: kétharmaduk továbbra
is vagyon elleni. Kiemelendõ, hogy
2009-ben a szekszárdi rendõröknek
sikerült felderíteniük az évtized legna-
gyobb tanyabetörés sorozatát, az el-
követõk közül ketten jelenleg is elõze-
tes letartóztatásban vannak.

Dr. Soczó László (jobbról), Samu István és dr. Puskás Imre az állo-
mánygyûlést követõ sajtótájékoztatón
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Biztonsági gyakorlat az autópálya-alagútban
Évértékelõt tartott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

■ A tavalyi év tevékenységét értékelõ,
s az idei feladatait meghatározó érte-
kezletet tartott kedden a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vala-
mennyi munkatársa részvételével. Ezt
követõen az igazgató, Mácsai Antal ez-
redes sajtótájékoztatón ismertette az
imént felsoroltakat.

Szerencsére 2009-ben nem történt
katasztrófa Tolna megyében, idén vi-
szont tartanak a gyors olvadás és az
esetlegesen várható további csapadék
miatti árvizektõl, belvizektõl - szögez-
te le Mácsai Antal. Hozzátette, mint
ahogyan eddig is, munkatársai szük-
ség esetén részt vesznek a lehetséges
tiszai árvizek megfékezésében is. Az
igazgatóság létszáma amúgy az ezred-
forduló óta hússzal csökkent, 2004-
hez képest pedig 39 százalékkal keve-
sebb pénzbõl gazdálkodhatnak. A hi-
ányzó összeget pályázatokból pótol-
ták, amihez tavaly a saját bevételeik is
hozzáadódtak.

Feladatrendszerükrõl szólva az ez-
redes kiemelte, hogy szakhatósági fel-
adataik között nagy súlyt fektetnek az
ipari balesetek megelõzésére, s meg-
jegyezte, hogy megyénkben magas a
veszélyeztetettségi fok. A veszélyes
anyagok közúti szállításának szabá-
lyosságát is rendszeresen ellenõrzik,
ahogyan a telephelyeken is rendsze-

res vizsgálatokat tartanak. Tavaly
mintegy 240 veszélyes anyagot szállí-
tó jármûvet vontak vizsgálat alá, közü-
lük kisebb szabálytalanságok miatt
48-at figyelmeztettek, 45 esetben pe-
dig közigazgatási bírságot szabtak ki,
aminek az összege megközelíti a 48
millió forintot. A telephelyeken 23 al-
kalommal tartottak ellenõrzést, ki-
lenc esetben róttak ki írásos figyel-

meztetést. A megye tûzoltói több
mint 1500 alkalommal vonultak, 558-
szor tûzesethez, de igen sok mûszaki
mentést végeztek, és száznál több-
ször közlekedési balesetnél nyújtot-
tak segítséget.

Tolna megyében öt esetben érke-
zett fõként politikusokat fenyegetõ,
úgynevezett „antraxos-boríték”, me-
lyekrõl kiderült, hogy ártatlan fehér

port tartalmaztak. Ezeknek a megfele-
lõ elõvigyázatos kivizsgálása jelentõs
összeget emésztett föl – természete-
sen az adófizetõk pénzébõl. A vegyi
felderítõ csoport 17 alkalommal volt
bevetésen.

Folytatják korábbi, illetve a tavalyi
lakosság – felnõttek és gyerekek – ve-
szélyes helyzetek kezelésére történõ
felkészítését, ami során nagy hang-
súlyt kap a megelõzés is. Pandémiás
tervet készítettek a járványt okozó
H1N1 vírus miatt.

Számos gyakorlatot tartottak tavaly,
s ez idén sem lesz másként. Az M6-os
autóút március 31-i átadását megelõ-
zõen, de ahhoz kapcsolódóan Bara-
nya megyével és társszerveikkel közö-
sen a hét elején gyakorlatot tartottak
az alagutaknál. Tömeges balesetet szi-
mulálva oltási és mentési feladatot vé-
geztek a különféle készülékek haszná-
latával együtt.

Mintegy 90 önkormányzati és ön-
kéntes tûzoltó érkezett a helyszínre
nem csak Szekszárdról és Bátaszékrõl,
hanem Mohácsról, Pécsrõl, Bajáról és
Kalocsáról is. Az Országos Mentõszol-
gálat szakemberei pedig 12 kocsival
vettek részt a mentésben. Dr. Tatár At-
tila, a katasztrófavédelem fõigazgatója
sikeresnek ítélte a gyakorlatot. 

V. H. M.

A tûzoltók, a mentõk, rendõrök és a katasztrófavédelem szakembe-
rei összehangolt mentési gyakorlatot tartottak az alagútban
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A kommunizmus
áldozataira
emlékeznek hétfőn

A kommunizmus áldozatainak em-
léknapja 10. éve alkalmából  a
Szekszárdi Védegylet mindenkit
tisztelettel hív 2010. március1-
jén, hétfõn, 18 órára a Garay tér-
re, ahol a kommunizmus áldozata-
ira emlékeznek és tiltakoznak a
holokauszt-tagadás egyoldalú
büntethetõsége ellen.
Mint ismeretes, az MSZP-SZDSZ
többségû parlament utolsó dönté-
sével – ismét alkalmazva a kettõs
mércét – kizárólag a holokauszt
tagadását tette büntethetõvé, elfe-
lejtkezvén a kommunizmus népir-
tásairól, a magyargyûlölet áldoza-
tairól és más népirtó bûncselek-
ményekrõl.
A jelenlévõk az államelnökhöz kí-
vánnak fordulni, hogy mint eddig,
most se hagyja jóvá ezt a diszkri-
minatív törvényt.

Sokan el sem tudják képzelni életüket
televízió nélkül. Nagyszüleinknek még
„csodálatos masina” volt, és csak a te-
hetõs családok engedhették meg ma-
guknak. Azóta eltelt pár évtized, és
mára a televízió szerepe óriásira nõtt.
Amikor az ember hazaér, elsõ dolga
bekapcsolni, mert nélküle „ürességet”
érez, és úgy gondolja, ezzel pótolható
néhány dolog. Amerikai romantikus fil-
meket, vígjátékokat és tinifilmeket néz,
hogy bizonyítsa magának: a körülötte
lévõ valóság ellenére mégis szép az
élet.
A gyerekek ezt a viselkedési formát lát-
ják a felnõttektõl, és ha tetszik, ha
nem, a televízió fontos jellemformáló
eszközzé vált. Az elfoglalt szülõ gyak-
ran bízza a készülékre gyermeke fel-
ügyeletét, és hagyja kettesben a televí-
zióval. Sok család lelkesen fogadta
egykor a mûsorok elõtti, korhatárra vo-
natkozó figyelmeztetést és a képernyõ
alsó sarkában lévõ kis karikát. Csak-
hogy délután kettõtõl folyamatosan lát-
hatóak ezek a jelek, ám a szülõk ilyen-
kor – jó esetben – dolgoznak, és nem

tudják ellenõrizni, mit is néz a kicsi. Õ
pedig lát az agresszív krimitõl a szexu-
ális jeleneteken át a trágár szavaktól
hemzsegõ valóságshow-kig mindent,
amit rázúdít a média. A belgák betiltot-
ták a rendõrségi híreknél a bûnözõktõl
lefoglalt drogok feketepiaci árának
közlését, mert szakértõik szerint ez az
információ gyarapítja, motiválja a bû-
nözõvé válást.
A reklámoknál nincsenek korhatárra
felhívó jelzések, sõt a híradások során
sem találkozhatunk ezekkel a figyel-
meztetésekkel. A látottak erõsen hat-
nak a gondolkodásunkra. Ha valaki
gyakran néz hirdetéseket, biztosan
megijed, talán már betegnek is érzi
magát. A televízióban olyan méreteket
öltött a különféle gyógyszereket,
gyógyhatású szereket népszerûsítõ
reklámok száma, hogy már csak eb-
bõl kiindulva is komoly gond lehet az
ország általános egészségügyi állapo-
tával. Nem múlik el reklámblokk, hogy
ne tûnne fel egy, az egekbe emelkedõ
felfújódott ember, az emberek többsé-
gének folyton hasmenése is van, ha

pedig mégse, akkor meg csak hashaj-
tóval megy nekik a nagydolog. A reklá-
mok szerint minden testrészünknek
szüksége van valami csodaszerre.
Legtöbbször az esti fõmûsoridõben
teszik ezt nyilvánvalóvá számunkra. A
reklámok szerint mindenkinek fáj a fe-
je, kopik a térde, de ha beveszünk egy
porcerõsítõ tablettát, hetvenévesen is
úgy ugorjuk át a pultot a patikában,
hogy fel se tûnnek az égig szökõ árak.
Vannak elgondolkodtató reklámok is.
Érdekelne például, hogy a rendszere-
sen Persilt használó tíz háziasszony
közül miért csak kilenc ajánlja ezt a
mosóport, és aki nem ajánlja, az miért
használja rendszeresen?
A média világa igen gazdag. Elsodor-
hat minket az információáradat, ha
nem ügyelünk. 
A tévé vibrálása megbabonázza el-
ménket, amin a meghirdetett akciós
wellness sem segít.
A média manipulátorai pedig pontosan
tudják: „a valóság elleni oltás a méz
nélküli madzag...”

Hollendus Zsolt

áció... láció... manipuláció! OVI-VÁRÓ 2010
Továbbra is szeretettel várjuk az ér-
deklõdõ Szülõket OVI-VÁRÓ 2010
programunk következõ találkozóira:

„Óvodás lesz a gyermekem” – elõ-
adás és fórum a hároméves gyermek
életkori sajátosságairól, s az óvodai be-
szoktatásról március 8-án, 16.30-kor a
Perczel utcai oviban. Elõadó: Radváné
Jegyernik Zsuzsanna, óvodavezetõ.

SZÜLÕK FÓRUMA
Mottó: „Neveljünk együtt boldog

gyermekeket!” Szülõk, nagyszülõk,
óvodapedagógusok fóruma a gyer-
meknevelésrõl. „A gyermeki testbe-
széd” – a fórumot vezeti: Botos
Jánosné óvodapedagógus és fejlesztõ-
pedagógus. Idõpontok: március 22.
(hétfõ) 16.30  óra, Szõlõhegyi Óvoda;
március 23. (kedd) 16.30 óra, Perczel
Óvoda; március 24. (szerda) 16.30
óra,   Kertvárosi Óvoda 

HÚSVÉTI BÁBELÕADÁS
Szeretettel várjuk kis vendégeinket

és Szüleiket óvodáinkba. 
Március 29. ,(hétfõ) 11.00 óra,

Perczel Óvoda; Március 30. (kedd)
10.30 óra,  Szõlõhegyi Óvoda és Kert-
városi óvoda

n Szerencsésnek, mondhatni kitün-
tetettnek érezhettem magamat, hogy
személyesen ismerhettem, mi több,
sokszor és hosszan beszélgethettem
Kováts professzorral. Pontosabban Je-
nõvel, mert egy idõ után õ maga ra-
gaszkodott hozzá, hogy a keresztne-
vén szólítsam. Mondván: korkülönb-
ség ide vagy oda, a barátok közt így
természetes. A „barát” szó kimondá-
sakor õszintén megilletõdtem, õ meg
csak mosolygott... 

Legutóbb 2009 februárjában ír-
tam legújabb mûvérõl, amibõl ter-
mészetesen kaptam egy dedikált pél-
dányt „baráti megemlékezésül”. Ez,
az állategészségügyi igazgatás bõ
kétszáz évét feldolgozó – társzerzõje
dr. Korzenszky Emõd – a professzor
tizenegyedik kötete. A több évi kuta-
tómunka eredményeként napvilá-
got látott, a szakma számára hiány-
pótló és alapmû bárki számára ér-
dekes olvasmányul szolgál, s hozzá-
teszem, ez valamennyi munkáját
jellemzi.

A három évtizede nyugdíjba vo-
nult férfiú valójában egyetlen percig
sem pihent, idejét jól beosztva dolgo-
zott. Majdnem nyolcvan esztendõs
koráig tanított a fõvárosban, a
Szent István Egyetem Állatorvos-tu-
dományi Karán, mégpedig a német
nyelvterületekrõl érkezett, s õt nagy
szeretettel körülvevõ hallgatóknak
tartott gondosan elõkészített, érdek-
feszítõ elõadásokat – természetesen
német nyelven. Koros Ladájával egy-
egy napon simán levezette a kétszer
150 kilométeres utat.    

Úgy 85 esztendõs lehetett, amikor
egy üzletben találkoztunk. Akkor
mondta, már nem tanít, sõt kocsiját
is eladta, mert erõsen megromlott a
látása. Sokan képtelenek ilyen dön-
tés meghozatalára, de õ megtette,
mert „nem akarnék másoknak bajt
okozni”. Ezt a rá jellemzõ természe-
tes egyszerûséggel közölte...

A fényes elmével megáldott dr.
Kováts Jenõ a szó legszorosabb ér-
telmében nagy ember volt. Fáradha-
tatlan, megbízható, szerény, gondos
és precíz. Udvariassága és eleganci-
ája mindvégig mindenkit elraga-
dott. Óriási mûveltsége, a benne la-
kozó intelligenciája ellenére soha
nem volt kinyilatkoztató, hanem ér-
velt, s a tudást szeretettel adta át. Na-
gyon rossz, hogy többé nem beszél-
gethetünk. V. Horváth Mária

Búcsú dr. Kováts Jenõ professzortól

A kommunizmus áldozatainak
emlékmûve a fõvárosban

Dr. Kováts Jenõ Fotó: Bakó J.

Dr. Kováts Jenõ címzetes egyetemi
tanár, a Tolna Megyei Állategészség-
ügyi Állomás nyugalmazott igazgató-
fõállatorvosa, a Magyar Tudományos
Akadémia köztestületi tagja, az Állat-
orvos-történeti Világszövetség elnök-
ségi tagja, a Magyar Állatorvosok Tár-
saságának volt alelnöke, Szekszárd
Pro Urbe-díjasa (1997).
Dr. Kováts Jenõ 1962 óta élt Szek-
szárdon, ahol 1967-tõl nyugdíjazásá-
ig a megyei állategészségügyi állo-
más igazgató-fõállatorvosaként tevé-
kenykedett. Az Állatorvostudományi

Egyetem 1974-tõl tanított, nemzetkö-
zi konferenciák elõadója volt. Európa
több országában jelentek meg szak-
mai és szakmatörténeti publikációi,
könyvei. Tudományos kutatómunká-
ja kiterjedt a szekszárdi születésû
Tormay Béla életútjának bemutatásá-
ra is. Munkássága elismeréseként a
New York-i Tudományos Akadémia is
felvette tagjai közé.
Gyászmisével egybekötött búcsúzta-
tását március 4-én, csütörtökön, 15
órakor tartják a szekszárdi belvárosi
római katolikus templomban.

Dr. Kováts Jenő (1921-2010)



■ Különleges élményben lehetett ré-
sze annak a mintegy 620 diáknak, aki
részt vett az Ifjúsági hangversenysoro-
zat utolsó elõadásán február 18-án, a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház színház-
termében. A gödöllõi Talamba Ütõe-
gyüttes korokon és kontinenseken át-
ívelõ utazáson kalauzolta végig az álta-
lános és középiskolásokat az ütõhang-
szerek világában sok humorral.

Az õsember ritmushangszere két
egymáshoz ütött kõ lehetett. A
Talamba szerzeménye, a Kövek játé-
ka bemutatta, hogy akár dallamot is
lehet csiholni a kövekbõl. Hangma-
gasságuk méretüktõl függ, mint
ahogy minden késõbbi dallamjátszó
ütõhangszer esetében az elemek
nagyságából adódik a melódia. És
máris Afrikában, az ütõhangszerek
bölcsõjében találtuk magunkat, még-
pedig egy fejedelem színe elõtt, ahol
a hatalmas xilofonra emlékeztetõ
amadindán szólalt meg a dal. Aztán
fültanúi lehettünk egy férfi és egy nõi
hangszer együtthangzásának, részt
vehettünk egy ritmushangszerekkel
kísért törzsi szertartáson, és hallhat-
tuk, miként kommunikálhatott egy-
mással sok-sok kilométer távolságból
két törzsfõnök messzehangzó dobja-
ikkal. A zenészek a közönség kedvé-
ért pantomimben le is fordították az
üzenetek értelmét.

Majd áthajóztunk Latin-Amerikába,
ahova a behurcolt afrikai rabszolgák

magukkal vitték ütõhangszereiket.
Ennek köszönhetõen az õslakos ame-
rikaiak és a hódító európaiak kultúrá-
jával keveredve létrejöhettek a ma is
igen kedvelt latin ritmusok. A mam-
bó, a rumba, a csacsacsa, a szamba
lüktetése vázát adja a latin-amerikai
zenének, amelyre még sok szólam
épül. Ezt érezhettük a karibi blues za-
katoló ritmikára épülõ dallamvezeté-
sén. Ezzel elérkeztünk a jazzhez, ami
új hangszerek megszületését hozta.
Az 1920-as években az értékes rózsa-
fából készült marimba mintájára meg-
alkották a fémlapokkal ellátott külön-
leges lebegõ hangzású vibrafont. A

jazzbõl eredõ dobfelszerelés pedig
ma is nélkülözhetetlen eleme a köny-
nyûzenének.

Európában kevés ütõhangszer ala-
kult ki, fõleg vallási okokból, egyedül a
harangot fogadták el. A harangjáték
nevû hangszeren Kodály Bécsi ha-
rangjátéka szólalt meg a Háry János-
ból. Ázsiából rengeteg ütõhangszert
ismerhetünk. A hatalmas tam-tam
gong szólhat finoman, de borzasztó
hangosan is. A méretében jóval szeré-
nyebb kistestvére, a kínai operagong
is képes ugyanerre. Lazításként két
természeti hangokat utánzó hang-
szert ismerhettünk meg Ausztráliá-

ból, amelyek elénk varázsolták az esõ
csepegését, zuhogását, illetve a ten-
ger morajlását.

A délszláv dobról (talamba) elneve-
zett Artisjus-díjas együttes, amely ta-
valy volt 10 éves, a Szent László Kö-
zépiskola három tagozata, a PTE-
IGYFK Gyakorlóiskolája, valamint a
Dienes, a Babits és a decsi általános is-
kola és a Zomba-Paradicsompusztai
iskola diákjainak tartott rendhagyó
énekórát egy vidám színházi jellegû
mûanyag hordódob-játékkal zárta,
aminek hatására biztosan elkerülik a
seregélyek Szekszárd szõlõit...

Kovács Etelka
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Ütõs ifjúsági koncert a Babitsban
A gödöllõi Talamba együttes humoros-zenés világjáró utazása

A gödöllõi Talamba Ütõegyüttes remek hangulatot teremtett

Fiatal virtuózok a Kamarazenekar koncertjén
■ Sok éve hagyomány, hogy a Szekszár-
di Kamarazenekar felkarol eddig még
ismeretlen, fiatal szólistákat, s lehetõsé-
get ad nekik zenekari kísérettel, kö-
zönség elõtt játszani. Földesi Lajos mû-
vészeti vezetõ idén is ragaszkodott e
mecénási feladathoz, s négy ígéretesen
tehetséges ifjút hívott meg a koncert-
re. A Mûvészetek Házában, február 23-
án este hallhattuk õket bemutatkozni. 

Csillagné Szánthó Polixéna, a város
mûvelõdési bizottságának elnöke kö-
szöntõjében kiemelte, milyen fontos,
hogy támogatást kapnak, szerepelhet-
nek a pályájuk elején álló mûvészek.
Elmondta, csodálatra méltó az a mû-
vészi alázat, mellyel a zenekar és a kar-
mester az ügy mellett áll.

Földesi Lajos elsõként a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem elsõ éves hall-
gatóját szólította színpadra. Tabányi Ti-
bor – Járdányi Gergely növendéke – a
XX. századi svéd zeneszerzõ, Lars Erik
Larsson nagybõgõversenyének II. és
III. tételét mutatta be. A melankolikus,
vissza-visszatérõ dallamfordulatokat
hozó II. tételt meleg hangon, telt, szép
vibrátókkal játszotta, a III. tételben ha-

tározottságával, érett bõgõhangjával,
könnyed játékmódjával, dinamikailag
színes elõadásával örvendeztetett meg
bennünket a fiatalember.

Korb Vanessza és Kökény Eszter
12 és 13 éves, hegedû szakos növen-
dékek. A kecskeméti zeneiskolában

Földesi Lajosnál tanulnak, s mindket-
ten felvételt nyertek a zenemûvésze-
ti egyetem különleges tehetségek
számára indított elõkészítõ tagozatá-
ra. Vanessza elõadásában Haydn C-
dúr hegedûversenyének I. tételét és
Claude Daquin: Kakukk címû darab-

ját hallhattuk. Bátor hangon, maga-
biztosan játszott, kitûnõen oldotta
meg a technikai nehézségeket. Esz-
ter Mendelssohn d-moll versenyé-
nek I. tételét, majd Wieniawski Gá-
láns rondóját szólaltatta meg. Elõadá-
sát – ifjú korát meghazudtolóan –
érett drámaiság, szép tónusú, szár-
nyaló hegedûhang, virtuozitás jelle-
mezte. Mindketten kérlelhetetlenül
ragaszkodtak saját zenei elképzelése-
ikhez, tempóikhoz a zenekarral való
együttmûködésben.

A hangversenyt Gyimesi Bálint zár-
ta. A Pécsi Mûvészeti Szakközépisko-
la másodéves klarinétosa – Radics
Miroslav tanítványa – tehetségét bi-
zonyítva Mozart Á-dúr klarinétverse-
nyének I. tételét légies, élettel teli
hangon, kiváló technikával, muzikáli-
san mutatta be. A közönség kitartó
tapsát egy nagyszerû, modern szóló,
Louis Calmzac: Harlequin címû da-
rabjával viszonozta.

Az est végén Földesi Lajos a Szek-
szárdi Kamarazenekar egy-egy CD-jé-
vel ajándékozta meg a tehetséges fia-
talokat.  Lakatos Orsolya

Tabányi Tibor bõgõst a Szekszárdi Kamarazenekar kíséri
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Közösségi közlekedés fejlesztése - 
kérdõíves felmérés Szekszárdon

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a DDOP-5.12./A pályázati prog-
ram keretében a közösségi közlekedés
rendszerének fejlesztésére koncepciót,
ill. megvalósíthatósági tanulmányokat ké-
szíttet.

Az Önkormányzat megbízásából és
az Európai Uniótól elnyert támogatás
segítségével a Városkutatás Kft. és a
Közlekedés Kft. konzorciuma Szekszárd
és térsége közlekedés-fejlesztési koncep-
cióján dolgozik. A munka célja, hogy ja-
vuljanak a közösségi közlekedés feltét-
elei, hatékonyabb, komfortosabb szol-
gáltatások jelenjenek meg Szekszárdon
és térségében.

Ennek érdekében 2010. március 6.
és 12. között (szombattól péntekig) a
konzorcium szakemberei szekszárdi di-
ákok részvételével kérdõíves felmérést
végeznek, melynek során a közlekedési
szokásokat, a jármûhasználat jellemzõit,
valamint a szekszárdi közlekedési prob-
lémákat kívánják megismerni. A felmé-

résekre közterületeken, a város forgal-
masabb pontjain, valamint egyes közin-
tézményekben kerül sor. 

Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy válaszaikkal segítsék a városunk és
környéke közlekedés-fejlesztését szolgá-
ló munkát, melyekkel nagyban hozzájá-
rulhatnak a fejlesztési koncepció minél
pontosabb elkészítéséhez és az építõ
jellegû javaslatok, vélemények figyelem-
bevételéhez.

A pályázatról és az aktuálisan folyó te-
vékenységekrõl bõvebb tájékoztatást a
Városkutatás Kft. munkatársai, illetve
Buncsek Attila pályázati referens nyújt-
hatnak az alábbi elérhetõségeken:

Városkutatás Kft.
1093 Budapest, Lónyay u. 34.
Ekés András ügyvezetõ
Tel.: 06/1-216-0578, 06/1-217-041/111

Polgármesteri Hivatal
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Buncsek Attila pályázati referens
Tel.: 06/74-504-158
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Folyamatos kommunikációs gyakorlatok
Tekucsov Ilona: „Ha az utcán találkozom a szülõkkel, biztosan lekésem a buszt”

Városunk egyik legismertebb csa-
ládjának tagja, Posta Péter azt me-
sélte, hogy amikor – az immár 12
esztendős – Bori lányuk első osz-
tályba indult, ők bizony nem isko-
lát, hanem tanítót kerestek. Nyílt
napokra jártak, s így találtak rá a
Zrínyi utcai Garay János Általános
Iskolában tanító Tekucsov Ilonára,
aki a „szigor és a szeretet össz-
hangjában” nevel és tanít.

V. Horváth Mária

– Nem csupán volt diákjai, hanem
szüleik is szeretettel és nagy tiszte-
lettel emlegetik, mint ahogyan ez
Posta Péter szavaiból is kiderült.

– Ez hihetetlenül jó érzés, sõt meg-
ható, még akkor is, ha nagyon sok
olyan tanítónõ van az iskolánkban,
akikrõl ugyanez elmondható. Egyéb-
ként most is – ahogyan Bori elsõs ko-
rában – minden hónap egy szombat-
ján bemutatókat tartunk, amelyekre
várjuk a szülõket, hogy megismerjék
az iskolát, az elsõsök tanítóit, mi pedig
beszélgethessünk a szülõkkel, amíg a
gyerekek foglalkozásokon vesznek
részt.

– Az ilyen alkalmakkor mennyire
sikerül megismerniük a szülõket?

– Alaposan csak menet közben, de
alapvetõ benyomásunk van róluk. Már
az is érdeklõdést mutató pozitívum,
ha a szülõk részt vesznek ezeken a
programokon.

– Kicsinyei most hányadikosok?
– Másodikosok. „Nagyfelmenõ”

rendszerben tanítunk, tehát elsõtõl
negyedikig visszük a gyerekeket. Az
osztályomban a nyelvet, az informati-
kát és a testnevelést nem én tanítom.
Az utóbbinak a magyarázata, hogy
„sportos” gyerekek is vannak.

– Nyilvánvalóan az elsõsökkel adó-
dik a legtöbb gond.

– Igen, fõként az iskolai beszoktatást
jelentõ az elsõ néhány hónapban.
Azért, mert abban az idõszakban – reg-
gel fél nyolctól, amíg át nem adom õket
a kolleganõmnek – még öt perc sza-
badidõm sincs. A szünetekben sem...

– Mennyi idõ alatt alakul közösség-
gé az elsõ osztály? 

– Bõ fél év, vagy egy kicsit több kell
hozzá. Az év elején mindenki saját ma-
gával foglalkozik.

– Mikor és mirõl lehet észrevenni,
hogy ki az osztály „vezérürüje”? 

– Már az elsõ hónapban látható, ki a
vezéregyéniség. Elsõben és második-
ban a legjobban teljesítõ, legügyesebb
kisdiákot fogadják el hangadónak, har-

madikban, de különösen negyedik-
ben viszont már a legvagányabb gye-
rek válik irányítóvá.

– Milyen a fiú-lány arány?
– Ez változó. A mostani osztályom-

ba 10 kislány és 14 kisfiú jár. Ez egy ve-
gyes-profilú osztály: vannak angolo-
sok, akik angol-informatikát választot-
tak, vannak német nemzetiségi nyel-
vet tanulók, többen pedig a közoktatá-
si típusú sportiskolába járnak. Gyak-
ran a képzésben való részvétel szerint
háromfelé „szakad” az osztály.

– Az írás és az olvasás tanítására
milyen módszert alkalmaz?

– Többfélét is kipróbáltam, közülük
leginkább a hagyományos hangozta-
tó, elemzõ, összetevõ módszer jött be.
A magyar nyelv sajátosságainak ez fe-
lel meg a legjobban, s ez az, amivel a
gyerekek jó helyesírását is meg lehet
alapozni.

– A módszer és tankönyv kiválasz-
tásában szabad kezet kapnak?

– Igen, bár a munkaközösség – a ta-
nítói szabadság meghagyásával – meg-
beszéli, miként dolgozunk. A legutób-
bi osztályomnál a Meixner-féle tan-
könyvcsaláddal dolgoztam, a diszlexia
prevenciós módszer alkalmazásával.

– Ez jól mûködik a problémáktól
mentes gyerekek esetében is?

– Ez mindenkinek nagyon jó, mert
egymástól távol tanítja az összecserél-
hetõ, a hangzás alapján (v és f), vagy a
vizuálisan (b és d) keverhetõ betûket,

és ezért sokkal biztonságosabban ta-
nulnak meg olvasni a gyerekek.

– Említette, hogy számos remek pe-
dagógus dolgozik iskolájukban. Eb-
be beleértem önt is szakmai mun-
kája mellett stílusa, megjelenése
alapján is, de megnyugtató hang-
színét is sorolhatom.

– Az iskolánk országosan elismert
szakmai mûhely, a pedagógiai innová-
cióban élen járunk. Távoli városokból
is rendszeresen jönnek hozzánk kolle-
gák szakmai tapasztalatot szerezni.

– Tudom, hogy folyamatosan pá-
lyáznak...

– Igen, és mellette rendszeresen új
dolgokat csinálunk. Például a 2005-ben
megkezdett kompetencia alapú oktatá-
si programcsomagok tesztelésében
magam is részt vettem. Öt kompeten-
cia-területet is véleményeztem, ami so-
rán bele is szerelmesedtem a szövegér-
tés-szövegalkotásba. Nagyon jónak és
hasznosnak tartom, mert általa a gyere-
keket az életre készítjük fel. A kommu-
nikációtól az együttmûködésig, a tanu-
lás tanításáig sok szegmense van.

– A kommunikációs készséget sike-
rül beleplántálniuk a gyerekekbe?

– Igen, mivel ezt elsõ osztálytól
kezdve sokrétûen gyakoroljuk, illetve
a tanítási órákon õk maguk gyakorol-
ják egymással. Rengeteg olyan játékos
gyakorlat van a programcsomagban,
amin keresztül módjuk nyílik a kom-
munikáció gyakorolására. Második
osztálytól e program saját tankönyveit

használom. Egy-egy évfolyamon nem
egyetlen, hanem mondjuk négy olva-
sókönyvük van a gyerekeknek: irodal-
mi, valamint ismeretterjesztõ szöveg-
gyûjtemény, illetve úgynevezett „én-
történeteket” tartalmazó könyv. Van
egy igazán hiánypótló mû is a csomag-
ban, ami hétköznapi, dokumentum-
jellegû szövegeket tartalmaz, tehát fel-
iratokat, plakátokat értelmezünk, cé-
géreket ismerünk meg, járunk körül.

– Posta Pétertõl tudom, hogy na-
gyon jó a kapcsolata a szülõkkel.

– Általában igen, de ez nem csupán
az én érdemem. Ha az utcán találko-
zom szülõkkel, biztosan lekések egy-
két buszt...

– Volt tanítványaival is hasonló a
nexus?

– Igen, s ez jó érzéssel tölt el. 28 éve
tanítok ebben az iskolában, ahol a
szakmai fejlõdési lehetõség adott, kö-
szönhetõen a jelenlegi, minden szem-
pontból igényes vezetésnek. Minden
osztályomból akad néhány olyan volt
diákom, akivel folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot akár személyesen, akár e-
mail-ben, akár telefonon. Ez majd a ja-
vaslatomból is kiderül...

– Korábban mivel foglalkozott?
– Miután végeztem, egy évig Bo-

gyiszlón tanítottam, majd egy évig
gyesen voltam kislányommal, Orsolyá-
val. Amikor ide kerültem, nagyon diva-
tos volt ez az intézmény, hiszen csak
itt volt testnevelés-tagozat. Most vi-
szont a rengeteg sikeres pályázat okán
miénk a város legjobban felszerelt is-
kolája. Itt említem, hogy mûvészeti is-
kolánkban van lehetõség modern- és
társastánctanulásra, van dráma- és
képzõmûvészeti képzés, festészet,
szobrászat, fotó-videós képzés.

– Orsolya mivel foglalkozik?
– A Pécsi Tudományegyetemen

végzett, közgazdász. A polgármesteri
hivatalban dolgozik pályázati és okta-
tási referensként, de óraadó a fõisko-
lán és a bonyhádi közgazdaságiban.
Férje Bonyhádon iskolaigazgató.

– Hobbira jut ideje?
– Zenehallgatás, rejtvényfejtés, s

amikor csak tehetjük, hazautazunk
szüleimhez Baranyába, Kárászra. Hála
Istennek, szüleim koruk ellenére jól
vannak. Szívesen és sokat dolgoznak, s
ha kell, én is segítek.

– Várom a választását.
– Volt tanítványomra, a fiatalabbik

Környei Miklósra gondoltam, aki a Ze-
neakadémiára jár. Nagyon tehetséges
és szorgalmas fiatalember, akinek
most készült el az elsõ önálló lemeze.

Tekucsov Ilona 28 éve tanít a Zrínyi utcai iskolában
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Megyeszékhelyünk 1890. február
végén hozott elõször határoza-

tot a társadalmából valósággal kisza-
kadt szegények csoportja ellen. A kér-
dés gyors megoldását sürgették, de ny-
olc évtized kellett a megvalósuláshoz,
ezért a jelenség az irodalomban is nyo-
mot hagyott.

Szekszárdon mindenki tudta egy-
kor: a filoxéra miatt elszegényedett
helybeliek városi házukat elvesztvén,
eladván a likpincékbe költöztek ki, és
áporodott szagot árasztó odúikat a
XIX. század végétõl barlanglakásnak
gúnyolta a hatóság meg a sajtó. Bod-
nár István jelenete nyitotta a sort: tré-
fásnak szánt, de részvétlen hangja in-
kább a türelmetlen polgárok, olvasók
elfogult mulattatására szolgál, mert a
gyengébben veri el a port.

Ekkoriban látja õket Babits Mihály,
akinek Halálfiai címû regényében a
jövendõ költõ nagymamájával, Cenci
nénivel Benedek-szurdik felõl igyek-
szik szõlõjükbe: 'valóságos barlangla-
kásokká váltak az elhagyott pincék…
Szegény emberek megtûrve a tehe-
tetlen hatóságoktól. Kígyóktól és
kefebenkéktõl nem volt ok rémül-
dözni többé: de micsoda unalom és
szürkeség borította el az életet! Nem
történnek már cso-
dák, s e szurdik partja-
in sem bukkannak föl
leselkedõ nyilas mar-
talócok, mint a Szécsi
Dezsõ idején'. 

Csak utólag megle-
põ a hármas áthallás,
mely egyszerre meg-
adja Csengey Dénes
Az öreg sofõr történe-
tei elsõ novellájának
alaphangulatát, mesz-
szebbre vivõ össze-
függéseit, de keretét
is, hiszen a fõszereplõ
innét indul, ide tér

vissza. A kíméletbõl és tapintatból ál-
talában „héthegyiek”-nek nevezett
szekszárdiak e megjelölése is játékos.
A város nevének számtalan – többé és
kevésbé tudományos, de legalábbis el-
terjedt – magyarázatai közül az egyik
a latin hat hegy városa kifejezésbõl

származtatja a magyar
Szekszárdot. Apró fin-
tor, ha még egy hegyet
ad hozzá, de kegyes kí-
mélet annak, aki – ép-
pen e mûben – nem
szívesen gondol arra,
hogy a nyilas idõkben
játszódó novellában a
kiadós mennyiségû fel-
jelentéseket égeti a fõ-
hõs barátja, mondván:
„inkább csak azokat
védjük vele, akik írták”.

Kettõjük között, de
Csengey tragikusan
rövid élete után is, Mé-

szöly Miklós prózáinak és verseinek
világa is érinti a pincelakásokat. Ta-
lán leghíresebb novellája az 1977-
ben írt Szárnyas lovak, melynek tör-
téneti színhelye közel esik az egyko-
ri Kótai-házhoz. Szívesen borozga-
tott itt gimnazista korában – legked-
vesebb tanárával, Hencze Bélával. In-
nét, a Bocskai utca végétõl alig kõha-
jításnyira ott a szurdik, ahol a neve-
zetes történet megeshetett, s ahon-
nét látni a „szemközti domboldalon”
a Remete-kápolnát. Ezek egyikében,
a Tatai-völgy aljában állt (és áll ma is)
az egykori Töttõs tanya. Már a Nyo-
mozás címû novellában is többször
fölbukkan: „A tíznapos statárium
alatt itt szúrnak agyon két orosz ka-
tonát, hegyezett karóval… A Töttõs
féle présház fölött burjánnal benõtt
kivégzõbarlang. Szemre olyan, mint a
többi szurdikodú; a háború után átme-
netileg cigányok laktak benne, a falon
még látszik a meszelés.” Ami persze ér-

dekes: a tudatban már összecsúsznak a
cigányok meg a szegények.

Az utóbbiakat végül csupán a tár-
sadalom erõtlenségét 80 év után is jól
jelzõ erõszakkal lehetett kiköltöz-
tetni… Dr. Töttõs Gábor

Pincelakás-irodalmunk
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 88. Ódon időben

MÁRCIUS 1-JÉN

130 éve, 1880-ban Bezerédj Pált
országos selyemtenyésztési mi-
niszteri biztossá nevezték ki, 100
éve, 1910-ben az évfordulón ün-
nepséget rendeztek Szekszárdon.
MÁRCIUS 2-ÁN

175 éve, 1835-ben elhunyt I. Fe-
renc, kórházunk névadója, Háry
János legendabeli vendéglátója. 
MÁRCIUS 3-ÁN

105 éve, 1905-ben már bontot-
ták Garay János és Dicenty De-
zsõ szülõházát.
MÁRCIUS 4-ÉN

105 éve, 1905-ben a vármegye-
házán kétnapos mezõgazdasági
elõadássorozat kezdõdött.
MÁRCIUS 5-ÉN

115 éve, 1895-ben Wosinsky
Mór a maga s gróf Apponyi Sán-
dor nevében – gyûjteményük fel-
ajánlásával – megyei múzeum lé-
tesítését indítványozta.
MÁRCIUS 6-ÁN

110 éve, 1900-ban született dr.
Kún Sándor tanár, irodalomtörté-
nészünk. 65 éve, 1955-ben Mik-
lósi Ödön festõmûvészünk emlék-
kiállítása nyílt meg. 45 éve, 1965-
ben hunyt el Fejõs Imre mûvé-
szettörténész-könyvtárosunk.
MÁRCIUS 7-ÉN

130 éve, 1880-ban Várkonyi
Endre javasolta a szoborbizott-
ságnak: jelölje meg emléktáblával
Garay szülõházát.

Pincelakások Kovách Aladár 1912-es felvételén 

Karcolás az autón
Amíg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett
egy követ és vonalakat karcolt az autó oldalára.
Haragjában a férfi megfogta a gyermek kezét,
és többször ráütött, nem véve észre, hogy a
franciakulccsal üti. A kórházban a többszörös
szilánkos törések miatt a gyermek elveszítette
az összes ujját. Mikor a kisfiú meglátta az apját,
szemében fájó tekintettel kérdezte: „Apa, mikor
fognak visszanõni az ujjaim?”
Az apa felismerve tettének súlyát, szólni sem tu-
dott. Visszament az autójához, és többször be-
lerúgott. Saját cselekedetétõl feldúlva leült az au-
tó elé, és a karcolásokat nézte. A gyermek azt
írta: „SZERETLEK APA!”
A tárgyak használatra vannak, az emberek sze-
retetre! A probléma a mai világban az, hogy az
emberek vannak használva és a tárgyak szeret-
ve. Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünk-
ben ezt a gondolatot: A tárgyak azért vannak,

hogy használjuk, az emberek pedig hogy sze-
ressük õket!
Légy ura érzelmeidnek: vigyázz a gondolataidra,
szavak lesznek belõlük, vigyázz a szavaidra,
cselekedetek lesznek belõlük, vigyázz a csele-
kedeteidre, megszokások lesznek belõlük, vi-
gyázz a megszokásaidra, szenvedélyek lesznek
belõlük, vigyázz a szenvedélyeidre, rabságoddá
és végzeteddé válik!
A harag és a szeretet nem ismernek határt. Vá-
laszd a szeretetet, hogy szép és kedves életed
legyen! A legtöbb ember ott rontja el a szeretet
„mûvelésének” a módját, hogy Krisztus szerete-
tének megkerülésével akar szeretni. Így a szere-
tet motivációja a legjobbnak tûnõ szándék elle-
nére is önzésbõl fakad.
János apostol azt mondja: „Isten a szeretet”
(1János 4,8). Soha nem fogsz tudni helyesen
szeretni, ha a számodra „gyártott Isten” erejével,
nem pedig a Bibliából megismerhetõ önmagát
kinyilatkoztató Isten erejével szeretsz! 

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM Könyvbemutató
a Szent István Házban

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör szerve-
zésében február 21-én nagyszabású könyvbemutatóra ke-
rült sor a Szent István Házban.

A vártnál jóval több, mintegy 180 érdeklõdõ
Gyurkovics János, a társaskör világi elnökének, majd
Horváth István polgármester köszöntõje után megille-
tõdve hallgatta a szerzõ, Kirsch János sorait Németh Ju-
dit és Decsi Kiss János mûvészi elõadásában. A bemuta-
tásra kerülõ „A katedrális küszöbén” címû könyv a szer-
zõ elsõ kötete, mely elmélkedéseket és verseket egyaránt
tartalmaz.

Kirsch János, Szekszárd-Újváros diakónusa, a társas-
kör aktív és lelkes tagja, meghatódva és szerénységgel fo-
gadta az elismerõ szavakat és gratulációkat, melyek ré-
szint a kiadótól, dr. Balázs Tibortól, részint az elõadóktól,
felszólalóktól, s nem utolsó sorban pedig a közönségtõl
származtak.

Az emelkedett, jó hangulatot a Gagliarda Kamarakó-
rus remek elõadása, valamint a Komjáthy testvérek fül-
bemászó gitáros dalai csak tovább fokozták.

Csengey Dénes
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A rejtvény megfejtését 2010. március 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Február 14-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad a
hó” (Radnóti Miklós: Február).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kozmáné Károly Marianna, Holub J. u. 2. és Visnyei
Erzsébet, Bottyán-hegyi ltp. 3. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

I dõnként a falra tudnék mászni attól, hogy
már huzamosabb ideje mást se hallok, mint

hogy az eddig eltelt 20-21 év óta mennyi sok
rossz (rossz?, rettenetes!) dolog történt. Amióta
egy kétbalkezes szegedi ápolónõ - a bombatáma-
dást jelzõ sziréna hangjától megzavarodva - cse-
csemõkoromban alaposan fejreejtett, azóta én
még a legreménytelenebb helyzetekben is (akár-
csak Churchill angol miniszterelnök London
második világháborús bombázásának idején, a
rendszeres konyakivászatnak és a különféle
"gyógyhatású szereknek" köszönhetõen) maga-
biztos, derûs és optimista látszatot sugárzó em-
ber vagyok. Én az elmúlt húsz év alatt (természe-
tesen nem egyik napról a másikra!) szép lassan,
folyamatosan és nagyon megfontoltan leszok-
tam szinte minden felesleges, költséges és káros
rossz szokásomról és szenvedélyemrõl. Manap-
ság már nem majmolom szolgaian napraké-
szen az éppen aktuális párizsi divatot, nem reg-
gelizem, ebédelek, vacsorázom minden nap a
legelegánsabb, legkiválóbb és legdrágább étter-
mekben, sõt, már nagyon régóta még elvétve
sem lépek be olyan vendéglátóipari egységekbe,
ahol valamikor olyan szívesen néztek baleknak
engem. Ha némelyik kocsmáros, vagy kocsma-
bérlõ, esetleg egyszerû öntelt törzsvendég tudná,
hogy puszta látványuk milyen nagy segítség volt
számomra, hogy megundorodjam a szeszes ita-
loktól, akkor biztosan megütné õket a guta. Szó-
val, nem cigarettázom, nem iszom szeszes italt,
még feketekávét sem, és ezt a sok-sok jót mind-
mind egyre csak romló gazdasági helyzetnek, az
egyre kiméletlenebbül szorongató megszorító in-
tézkedéseknek köszönhetem. 

C sak gondoljanak bele hová, milyen mélyre
jutottam volna mára, ha az eddig eltelt 20

év alatt legalább az angliai életszínvonalat elérte
volna Magyarország!? Még rágondolni is rossz.
Szinte látom magam, ahogy egy közérdekû rek-
lámban mindenki láthatja azt a szerencsétlen al-
koholistát, akinek bebeszélték, ha megtanul ke-
rékpározni, akkor az majd leszoktatja az italról.
Megjegyzem: nálam ez a terápia csõdöt monda-
na, mivel tudok kerékpározni. Engem ez a na-
gyon félresikeredett rendszerváltozás tudott csak
megállítani a lejtõn. Én mindent az elhibázott
gazdaságpolitikánknak és a világválságnak kö-
szönhetek. Köszönöm, de miattam igazán nem
kellett volna ennyire elszúrni mindent.

Bálint György Lajos

Áramszünet
Az E.On hálózat-korszerûsítési munká-
inak biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a villamos vezeték
idõszakos feszültség-mentesítése. A
szükséges munkálatok elvégzésének
érdekében

2010. március 1-jén, hétfõn, 8
órától várhatóan 17 óráig Szekszár-
don, a Keselyûs, Siótorkolati mû,
Veránka, Szomfova, Gemenc területén
áramszünet lesz.

A szolgáltatás átmeneti szünetelte-
tése miatt kérjük megértését!
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Igaz mesék Sáth Sándorról
A Magyar Sportért emlékérmet vehette át a Mr. Asztaliteniszként is emlegetett sportember

Sáth Sándor kitüntetést kap –
jött a hír a minap. Egyből két do-
log ugrott be a magyar asztalite-
niszben sporttörténelmet író, pá-
lyafutását Tolnán kezdő – van,
aki ezt a fényes nemzetközi sike-
reket hozó korszakot nem isme-
ri?! – aztán Miskolcon és Oroshá-
zán keresztül Szekszárdon kikö-
tő, s immáron tizennégy éve a
megyeszékhelyen csapatokat
építő, a sportágat életben tartó
sportemberével kapcsolatban.

Bálint György

Elsõre az, hogy bizonyára merõ vélet-
lenségbõl, de újra ráirányul a reflek-
torfény a Tolna megyei sportélet kariz-
matikus szakembereire, minthogy
Schneider Konrád, a szekszárdi kerék-
pársport atyamesterét is újra kitüntet-
ték. A másik reflexió valójában egy
kérdés: mit adhatnak a Tolnával a fél
világot, vagy annál többet is elverõ
idõs pingpongos szakembernek, aki
már tudtommal birtokosa a magyar
sport legmagasabb elismeréseinek, az
Állami Ifjúsági Díjnak, a Sportérdem-
érem Arany fokozatának, Tolnán Pro
Urbe díjas, és átvehette a Sipos Márton
nevével fémjelzett legrangosabb me-
gyei kitüntetést is.

Azt nem gondolnám, hogy a Köz-
társaság Tiszti Keresztjének valame-
lyik fokozatára terjesztették volna föl
a hetvenkedõ, naptári életkorát bioló-
giai tekintetben minimum másfél év-
tizeddel „letagadó”, ma is napi 15 órát

a sportágával foglalkozó mestert. Ta-
lán erre is érdemes lett volna koráb-
ban, ha hagyják nagy ívû elképzelése-
inek megvalósítását. Ha az öt BEK-
ezüstérmet, a több tucatnyi magyar
korosztályos- és felnõtt elsõséget, Eu-
rópa-bajnokokat és felnõtt válogatot-
takat felmutató, a hetvenes évek ele-
jétõl a nyolcvanas évek közepéig tar-
tó, a nevével fémjelzett sikerkorszak
után megkapja a pártállamtól a támo-
gatást, hogy pesti mintára egy ko-
moly asztalitenisz centrum épüljön,
és konkurálhasson  a 25-szörös BEK-
gyõztes Statisztikával. Az Ormai-biro-
dalommal, amelynek már akkor, a
tûzoltó laktanyából lett sportszékház
állapotában, a tolnai családokhoz be-
telepített, az ország másik végletébõl
idehozott tehetségekkel komoly kon-
kurensévé váltak. Az ennél is nagyob-
bat álmodó, sajátos kohézió után léte-
zõ , általa vezetett klub, amely játéká-
val és körülményeivel meseszerûen
hökkentette meg, a BEK-ben Svédor-
szágban legyõzött, az ottani nõi válo-
gatottal egyenértékû Varberg csapa-
tát. De ez a hajó a magas szintû politi-
kai akarat, a fõvárosi lobbi ellenállása
miatt idõvel végleg elment. Mint
ahogy a késõbbi konfliktushelyzet
következményeként maga Sáth Sán-
dor is tovább állt...

Más típusú sikerek érték Miskolcon,
ahol egy rendszert kellett kialakítania ,
benne a tehetségeket felhozva. Elindí-
totta a folyamatot. Orosházán elsõsor-
ban menedzserként számítottak rá,
hogy vigye el a második számú Euró-

pa Kupában, az ETTU-ban a dobogóig
neves hazai és külföldi pingpongosok
alkotta a csapatot. Megtette. 

Érzelmi-családi okokból hazatért
Szekszárdra cirka 15 évvel ezelõtt A
húsipar összeomlása után tulajdon-
képpen a semmire, a nem teljesített
ígéretekre jött haza de ez egyáltalán
nem lombozta le. Nevét felhasználva,
céljaihoz említésre is alig érdemes tá-
mogatást kapva, az „Öreg” elõterem-
tette a szerény költségvetést a sportág
életben tartásához. Hat csapat, ven-
dégmunkások, utánpótláskorú játéko-
sok versenyeztetéséhez.

Csodálja is ezt Ormai doktor, aki
szintén jelen volt a Sportegyesületek
Országos Szövetségének szokásos ki-

tüntetõ és bálozó rendezvényén a bu-
dapesti kongresszusi központban. Az
õ „Statisztikája” sportmuzeális értéke,
európai numero vezetõ szerepe elle-
nére kimúlt, már csak utánpótlásszin-
ten létezik. Átjön az asztalhoz Buttás
Pál, a Szekszárdról indult kosaras szak-
tekintély is, és forró ölelés közepette
súgja: “Hogy csinálod Sanyikám ezt az
egészet?" Az ünnepelt minden keserû-
ségén felülemelkedve tervekrõl, az új
Bátorfik kutatásáról, tehetséges ázsia-
iak idehozataláról beszél. Egy elejtett
félmondat se a visszavonulásról. Ettõl
irtózik, errõl hallani sem akar.

Tényleg, hogy csinálja?! Egyszerû-
en, következetesen, szigorúan: a
sportnak, sportágának, és az õt
örömmel elviselõ családjának él! Ab-
ban az átvitt értelemben is, hogy
nem dohányzik, nem iszik alkoholt,
egészségesen táplálkozik, s a felesle-
ges gõzt is mindig kiengedi. Fiatalo-
san öltözködve, a modernizmushoz
alkalmazkodva a „sose halunk meg”
jegyében pörögve él.

Hogy miért hívták most Pestre?
Hogy a SOSZ is elismerje a dicsõ múl-
tat, a jelent a „Magyar Sportért” élet-
mûdíjnak is fölfogható míves emlék-
éremmel. 

A hangulat miatt nem érezte még
ilyen jól magát egy sportünnepségen
sem a Mr. Asztaliteniszként is aposzt-
rofált, úrias attitûdökkel megáldott
sportember, akit arról az általa kreált,
feldobós Bátorfi-adogatásról évtize-
dek múltán ma is gyakran megkérdez-
nek, akár a közértben is.

Sáth Sándor

Tolnai Tájak: új íjász egyesület bontogatja szárnyait
Az utánpótlás nevelése mellett a megye sportolóinak képviseletét is zászlajukra tûzték

nAz Alisca Nyilai Íjász Egyesületbõl ki-
vált 14, többéves íjászmúlttal, tudással,
tapasztalattal, eredményekkel rendel-
kezõ, az íjászatért többet tenni akaró
íjász az elmúlt év végén alapította meg
a Tolnai Tájak Íjász Egyesületet.

A klub jelenlegi taglétszáma megha-
ladja a 30 fõt. A tagság összetétele a
fegyvernemek alapján elég sokrétû.
Többségében hagyományõrzõ tradi-
cionális íjászok alkotják, de megtalál-
hatóak közöttük napjaink íjászatára
jellemzõ olimpiai-, reflex- és csigás íjá-
szok is. Tagjaik között szerepelnek
nemzetközi versenyeken, világ- és Eu-
rópa-bajnokságokon, Európa Kupá-
kon résztvevõ, a Magyar Íjász Szövet-
ség által rendezett viadalokon több
dobogós helyezést elérõ, válogatott
kerettag sportolók is.

Az egyesület célja – nem fontossági
sorrendben – az utánpótlás nevelés, a

haladó sportolók versenyre való felké-
szítése és versenyeztetése, a az íjászat
történelmi hátterének bemutatókon
való megismertetése, a Tolna megyei
íjászok összefogása és képviselete,
versenyek szervezése.

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület egyik
legfontosabb feladatának az utánpót-
lás nevelését tartja, mely magában
foglalja többek között, hogy a gyere-
kek tanulják meg a szabadidõ hasznos
eltöltésének fontosságát, a természet
szeretetét és védelmét, tanulják meg
tisztelni a hagyományokat és ismer-
jék meg eleink életmódját, öltözetét, a
táplálékszerzés korai módját.

A klub hasonló mellszélességgel áll
a haladó sportolók versenyre való fel-
készítése és versenyeztetése mellett.
Az íjászatban létezõ több ágban tud-
nak felmutatni versenyzõ tagokat: 3D
kategória (élethû, 3 dimenziós állatcé-

lok), tradicionális íjászat (õseink har-
cait imitálja), terep íjászat, olimpiai íjá-
szat, pálya-, futás- és lovas íjászat. Tagja-
ik közül 8-10 fõ rendszeres résztvevõ-
je a Magyar Íjász Szövetség (MISZ) ál-
tal, az ország különbözõ területén,
Soprontól Nyíregyházáig rendezett
versenyeknek, melyeken a rendszeres
résztvevõk létszáma 150-200 fõ között
mozog. A nyitó versenyen az indulók
létszáma közel 400 fõ, s az összes kate-
gória képviselteti magát. 

A TTÍE célja az íjászat történelmi
hátterének megismertetése is, ezért
az egyesület bemutatókat tart városi
rendezvényeken, falunapokon, céges
rendezvényeken. A bemutatók után
lehetõség van íjak kipróbálására.

Az új egyesület szeretné összefogni,
és képviselni a Tolna megyei íjászokat
is, hiszen mint az talán nem közis-
mert: az íj fegyver, így csak az tarthat,

aki valamelyik íjász egyesület tagja. A
Tolnai Tájak egyesületnek jelenleg is
vannak gyönki és bonyhádi tagjai,
akiknek edzõ jelenléte mellett edzési
lehetõséget tudunk biztosítani és szer-
vezik versenyen való megjelenésüket
is. A klub sportolói a téli, termi edzése-
ket követõen a szabadtéri gyakorlato-
kat már a Lisztes völgyi, egykor szebb
napokat látott MHSZ-lõtéren végzik,
amelyet a várostól használatba kaptak.

Versenyek szervezése
Az idei évben a tervek szerint  két

versenyt rendez a Tarr Kft. által támo-
gatott klub, egy viadalon belül két ág
(3D és tradicionális) szerepel majd. A
versenyekre mintegy 200 íjászt várnak
Hódmezõvásárhelytõl Kaposvárig. A
tavaszi verseny idõpontja: április 10.,
szombat, melyrõl késõbb további in-
formációt is közlünk lapunkban.
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Jól állnak a dolgok a tekintetben,
hogy a nagy magyar majálisozás
közepette két napon át Szek-
szárd a futás fellegvárává váljon.
A Sportélmény Alapítvány és a
Kadarka Futóegyesület közös saj-
tótájékoztatón számolt be egy
magyarországi viszonylatban
egyedülálló versenyhétvége prog-
ramjairól.

B. Gy.

Mint arról már korábban beszámol-
tunk, a május másodikai I. Borvidék
Félmaratont rendezõ, egyesületbe tö-
mörülõ szekszárdi amatõr futók már
nem csak megálmodták, hanem be is
járták a pályát, aminek híre ment Bat-
tonyától Nemesnedvesig. „Semmi más
hazai félmaratonihoz nem hasonlítha-
tó próbatétel vár ránk” – állapították
meg sommásan a majdani fõ- és mel-
lékszereplõk, amikor szembesültek az-
zal a nyolc kilométernyi kaptatóval,
ami a borvidék szõlõültetvényeit átsze-
lõ nevezetes dûlõkben és szurdokok-
ban vár rájuk a félmaraton során.

Ifj. Márkus István, az I. Borvidék
Félmaraton fõszervezõje bízik benne,
hogy a verseny nagy érdeklõdést vált
ki nem csak itthon, de a szomszédos
országokban is, s egy jó hangulatú,
szakmailag is értékes viadallal gazda-

godik a magyar versenynaptár és szí-
nesedik a városi sportpaletta. A futók
– a hét elején a nevezések száma át-
lépte a háromszázat – stílszerûen az
úgynevezett fröccspontokon frissít-
hetnek, ahol a megszokott energiaita-
lok mellett bátran választható a kiváló
szekszárdi roséból készülõ fröccs is, a
doppinglistán garantáltan nem lesz
rajta. Hogy a hosszútávfutó magá-
nyosságát enyhítse a körítés: az útvo-
nal kocsival jól megközelítõ pontjaira
busz fuvarozza a szurkolókat, és há-
rom zenekar is fokozza a hangulatot.
Azokra is gondolnak a szervezõk, akik

rövidebb távokra vannak hitelesítve,
de a maguk 5-8 km-ét most is szívesen
megtennék: a félmaratoni táv ugyanis
két- és háromfõs váltóban is teljesíthe-
tõ. A kerekes székeseknek pedig 7
km-es távon szerveznek versenyt.

Az I Borvidék Félmaraton útvo-
nala: Garay tér – Hunyadi u. – Pollack u.
– Palánki út – Rákóczi u. – Tolnai L. u. –
Parászta u. – Kadarka u. – Flórián u. – Bé-
la király tér – Munkácsy u. – Kilátó –
Csacska-szurdik – Iván-völgy – Sárköz u.
– Porkoláb-völgy – Kápolna tér – Bartina
u. – Puskás T. u. – Kilátó – Alisca u. – Bé-
ri B. Á. u. – Bezerédj u. – Garay tér.

Nemzetközi
ranglistaverseny

Mindezt május elsején az ország
egyik legnagyobb, az iskolásokat a leg-
kisebbektõl a nagyobbakig megmoz-
gató utcai futóversenye, az immáron
4. Domaine Gróf Zichy utcai futófesz-
tivál vezeti be. A rendezõ Sportél-
mény Alapítvány elnöke, Scherer Ta-
más elmondta: idén szeretnék meg-
szólítani az idõsebb korosztályt, így a
legrövidebb, 1 km-es távon a nagyszü-
lõk együtt futhatnának unokáikkal.
Újdonság lesz, hogy a profik 10 km-es
futamát ezúttal nem a verseny végén,
hanem a délutáni futamok között ren-
dezik meg. Továbbra is várják a neve-
zõket az egyéni és csapatversenyekre.
A futófesztivál idei sztárvendége a tor-
nász világbajnok Berki Krisztián lesz.

Két napra a futók városa lesz Szekszárd
Különleges élményt ígér az országosan is egyedülálló I. Borvidék Félmaraton

Idén is megrendezik az épek és sérültek integrált futamát

Információk

A versenyekrõl az alábbi elérhetõ-
ségeken lehet informálódni:
www.sportelmeny.hu,
info@sportelmeny.hu, 
telefon: 06/20-455-3374, illetve
www.borvidekfelmaraton.hu,
info@borvidekfelmaraton.hu, tel.:
06/74-510-046, 30/9572-761.
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Március 1. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben. Téma: „Márciusi jeles na-
pok”. Elõadó: Bíró Gyula

Március 8. (hétfõ) 14 óra
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes

Központ Nyugdíjas Tagozata tisztelettel
meghívja Szekszárd város és környéke
nyugdíjasait a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház színháztermében tartandó Ta-
vaszváró Nõnapi ajándékmûsorára.

Ünnepi köszöntõt mond: Horváth
István Szekszárd polgármestere.

A mûsorban fellépnek: Swing Mazso-
rett csoport, Platán Nyugdíjasklub asz-
szonykórusa, Újvárosi Római Katolikus
Társaskör, Sebestyén István kakasdi me-
semondó, Tücsök Zenés Színpad,
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület,
Hauszer Beáta énekmûvész, Ifjú Szív
Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Pak-
si Városi Mûvelõdési Központ citeraze-
nekara, Zsikó Zsuzsanna népdalénekes,
Kálóczi István versmondó. és a Csurgó
zenekar.

Mûsorvezetõ: Sas Erzsébet újságíró.
Minden nyugdíjast szeretettel várnak

a rendezõk! (Támogatók: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza, Csontos Mihály vállakozó, L&M
virágbolt, a fellépõ csoportok és elõ-
adók, Zádor Béláné fõszervezõ.)

ELÕZETES!
Április 20. (kedd), 19 óra

Beaumarchais: Figaro házassága,
avagy egy õrült nap története - vígjáték.

Szereplõk: Rékasi Károly, Harmath
Imre, Bánfalvy Ági, Bugár Anna.

Jegy: 2500, 2300 Ft, váltható a színhá-
zi jegypénztárban Tel.: 74/529-610

Mûvészetek Háza
Március 6. (szombat), 11 óra

Kárpitmûvészet címû kiállítás
megnyitója. Kiállító mûvészek: Hau-
ser Beáta, Nyerges Éva, Pasqualetti
Eleonóra, Sipos Éva, Vásárhelyi Kata,
Zelenák Katalin.

A tárlatot megnyitja: Baky Péter,
közremûködik Szabó Dóra Karola
(hegedû). A kiállítás megtekinthetõ
április 30-ig, vasárnap és hétfõ kivéte-
lével naponta 9-17-ig. Belépõjegy 400
Ft, diák és nyugdíjas jegy 200 Ft. Cso-
portos látogatás esetén diákoknak in-
gyenes. (Támogatók: Tolna Megyei
Önkormányzat, Nemzeti Borozó.)

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Február 25-március 3.
17.30, 20.00: Hová lettek Morgenék?
– amerikai vígjáték

Március 4-10.
16.00: Szökõhév – amerikai romanti-
kus vígjáték
17.30: Vén csontok – amerikai csalá-
di film
20.00: Pokoli édenkert – színes, fel-
iratos amerikai thriller.

ART TEREM

Február 25-március 3.
17.00: Köntörfalak – magyar film 
19.00: Szinglik éjszakája – magyar
romantikus vígjáték

Március 4-10.
17:00: Égenjárók – feliratos japán ani-
mációs film
19:00: Doctor Parnassus és a képze-
let birodalma – feliratos francia-an-
gol kalandfilm

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A mi kis városunk
A Szekszárdi Nõegylet Egyesület idén
ünnepli fennállása 10. évfordulóját, és
ebbõl az alkalomból a városban élõ, itt
tanuló általános- és középiskolások szá-
mára pályázatot ír ki „A mi kis váro-
sunk” címmel.

A pályázatra Szekszárdról szóló pró-
zai írásokat várnak. A terjedelem legfel-
jebb egy A4-es oldal lehet, melynek le-
adási határideje 2010. március 31. A pá-
lyamûveket az alábbi címre küldhetik:
7100 Szekszárd, Bródy köz 12., vagy
noegylet@terrasoft.hu. Kérjük, hogy a
pályamunkákon tüntessék fel a szerzõ
nevét, lakcímét, telefonszámát, vala-
mint a tanintézet nevét és osztályát.

A pályamunkákat elbíráló zsûri tag-
jai: dr. Töttõs Gábor helytörténész,
Horváthné Vadóc Szilvia könyvtáros
és D. Varga Márta újságíró. A nyerte-
sek értékes tárgyjutalmat kapnak, s
minden résztvevõ emléklapot vehet át.
Az elsõ három helyezett munkáját fel-
olvassák az egyesület jubileumi ünnep-
ségén, április 21-én. Az írások megje-
lennek a nõegylet és Szekszárd város
honlapján, a kategóriák legjobbjai pe-
dig a Szekszárdi Vasárnap hasábjain is.

A hagyományos gyermeknapi Tolna megyei gyer-
mekrajzpályázat és kiállítás 40. alkalommal kerül
megrendezésre.

A pályázaton az általános iskoláskorú tanulók
vehetnek részt. A téma, technika, méret kötetlen
(kerülni kell a túlzottan nagy méretet).

A gyermekalkotásokat paszpartúzva kell bekül-
deni. (max. 3 cm széles, nem élénk színû
paszpartúra) egy lapra egy tanuló munkája kerül-
jön, és egy tanuló legfeljebb 2 alkotással nevezzen.
Egy-egy iskola összes anyagát lehetõleg egy cso-
magban juttassa el a megadott címre. Egyénileg
beküldött alkotásokat is szívesen fogadunk.

Beküldési határidõ: 2010. március 29. Cím: Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza,
Szekszárd.

Díjazás életkor szerint: tárgyjutalmak, könyv-
utalványok, rajzeszközök. Az ünnepélyes megnyi-
tó és díjkiosztó április 15-én 15 órakor a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház márványtermében.

MÁRCIUS 15.
NEMZETI ÜNNEP
„Várd örömmel a szép derült ünne-
pet” (Petõfi Sándor)

Megemlékezés a Béla király
téren, 10.00 óra

Ünnepi beszédet mond: Hor-
váth István Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármestere

A mûsort elõadják: a Dienes Va-
léria Általános Iskola Grundschule
tanulói (felkészítõk: Dánfi Edit,
Füléné Csorba Katalin, Kovácsné
Heimann Edit,Vargáné Szabados
Edit, Bozzay Izabella, Haffner
Zsoltné, Nemes András)

Koszorúzás
Az ünnepi megemlékezésben

közremûködik: az Alisca Brass
Band fúvószenekar és a 608. sz.
Schola Caritatis cserkészcsapat

Az ünnepség után a Honismere-
ti Egyesület és tisztelgõk virágot
helyeznek el az alsóvárosi és az új-
városi temetõben a szekszárdi '48-
asok, Garay Antal és Hollós Alajos
sírjánál.

19.00 óra
Az ifjúság esti mûsora

„Avagy virág vagy te, hazám ifjú-
sága?” címmel versben, prózában,
dalban, mozgásban és zenében a
mûvelõdési ház márványtermében
– közben: teaház.

Közremûködnek: szekszárdi fia-
talok, az I. Béla Gimnázium Új Zó-
na Klubja és diákjai, Komjáthy Atti-
la és az Art Contact Mozgásszín-
ház. Rendezõ: Sárvári János.

40. gyermekrajzpályázat és kiállítás

Borárverés
A Szõlõ-Szem Mozgalom meghívja az
érdeklõdõket a „Verssel, dallal, zenével,
borárveréssel a szekszárdi tanyákért
és a Szõlõ-Szem Mozgalomért” címû
jótékonysági estre és borárverésre
március 16-án 18 órakor a Mészáros
Borházba.

Az Est Fõvédnöke: Horváth István
polgármester, országgyûlési képvise-
lõ. Az árverésen szekszárdi termelõk
díjnyertes borai kerülnek kalapács alá.
Verssel, dallal, zenével közremûköd-
nek: Kis Pál István és a  Komjáth(y)i fi-
vérek. Kérjük, hogy az árverési jegy-
zékre való felvételéhez részvételi
szándékát március 11-ig jelezze a
06/20/9149-641-es telefonszámon.

Nõnap Mágával
A Nõk Szekszárdért Közhasznú Egye-
sület szeretettel meghív minden ér-
deklõdõt 2010. márius 7-én (vasárnap)
14 órakor kezdõdõ nõnapi programjá-
ra, melyen fellép Mága Zoltán hegedû-
mûvész. Helyszín: Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház színházterme. A belépés díj-
talan. Ünnepeljünk együtt!

Ángyán professzor
Szekszárdon

Az Országos Polgári Nyugdíjas Egyesü-
let Szekszárd Helyi Szervezete és a Szek-
szárdi Polgári Egyesület szervezésében
dr. Ángyán József professzor, ország-
gyûlési képviselõ március 1-jén, hétfõn,
17 órakor „A falurombolástól a vidék
újraélesztéséig” címmel tart elõadást a
Mûvészetek Házában A szervezõk min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!
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KÖZLEMÉNY

SZOCIÁLIS SEGÍTÕ TANFOLYAM. A
Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete ingyenes szociális
segítõi tanfolyamot hirdet ápolási díj-
ban részesülõknek. A márciusban
induló 500 órás képzés ideje alatt a
résztvevõk minden 150 óra elvégzé-
se után pénzjuttatásban is részesül-
nek (az ápolási díj és a minimálbér
különbözetét kapják meg). Érdek-
lõdni lehet irodánkban személyesen
(7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.), a
74/512-355, 74/512-356 telefon-
számok valamelyikén, vagy az
szdvakok@gmail.com e-mail címen.

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁS.
A Tolna Megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas Területi Alapszervezete
használtruha adományozást tart
március 1-jén (hétfõ) 8 és 9 óra kö-
zött a vöröskereszt Dózsa Gy. u. 1.
szám alatti székházában. Szeretet-
tel várják a Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége tagjait is,
valamint a nagycsaládosokat és
minden rászorulót.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 23. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Március 30. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Március 23. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Március 30. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

Március 9. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Március 8. (hétfõ) 17-18 óráig
Március 22. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

ÜDÜLÉS. Gyulán március 8-tól 22-ig
négy-öt személy kényelmes elhelye-
zésére alkalmas zöldövezeti apart-
man (a gyógyfürdõ 600 m-re) rend-
kívül olcsón kiadó. Az évi négyhetes
fix tavaszi és õszi idõpontra szóló
üdülési jog ugyanitt áron alul eladó.

Szekszárd MJV közgyûlése március 4-ei ülésének napirendjei
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése 2010. március 4-én (csütörtökön)
900 órakor a Polgármesteri Hivatal
konferencia termében tartandó rend-
kívüli ülésére.

NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
…./2010. (….) rendelete a 2010. évi
költségvetésrõl (tervezet)

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
…./2010. (….) rendelete a 2009. évi
költségvetésrõl szóló 5/2009. (III.4.)
szekszárdi ör. módosításáról (terve-
zet)

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának …./2010. (….) ren-
delete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekvédelmi

ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. mó-
dosításáról

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének... /
2010. (...) rendelete az önkormányzat
fenntartásában álló intézményeknél
és az önkormányzat tulajdonában lé-
võ gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezé-
sérõl szóló 35/2007. (X.1.) rendelet
módosításáról (tervezet)

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata …./2010. (….) rende-
lete a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. ren-
delet módosításáról (tervezet)

6./ Beszámoló az Önkormányzati
Építészeti-mûszaki Tervtanács 2009
évi mûködésérõl

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítására

8./ Javaslat a Városi Bölcsõde alapí-
tó okiratának módosítására

9./ Javaslat az  "M9" Térségi Fejlesz-
tési Tanácsban való részvételre

10./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2010. évi
Közbeszerzési Tervére

11./ Javaslat Szekszárd városköz-
pont rehabilitáció I. ütem (Béla király
tér - Vármegyeháza) közbeszerzési el-
járásának megindítására 

12./ Az Országos Mentõszolgálat
kérelme a Szekszárdi Légimentõ Bá-
zis ügyében

13./ Javaslat belsõ ellenõrzési fel-
adat ellátására

14./ Tulajdonosi felhatalmazás a
Szekszárdi Víz-és Csatornamû Kft. ré-
szére

15./ Beszámoló a kábítószer-
probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia eredményeinek és a KEF

munkájának tapasztalatairól
16./ Településrendezési terv módo-

sításának programja
17./ Javaslat az óvodák és az általá-

nos iskolák 2010/2011. nevelési évi, il-
letve tanévi beíratási felhívásaira

18./ Javaslat szavazatszámláló bi-
zottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztására

19./ Kistérségi Közoktatási Intézke-
dési Terv felülvizsgálata

20./ Tájékoztatók:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú

Város Civil Koncepciójának 2009. évi
megvalósulásáról

ZÁRT ÜLÉS:
21./ Javaslat szociális ügyekben be-

nyújtott fellebbezések elbírálására
A nyílt ülés napirendjeinek

elõterjesztése elolvasható a
www.szekszard.hu honlapon.



16 2010. február 28.HIRDETÉS


