
Koncertek, kiállítások, különle-
ges ízek, kirakodó vásár. A prog-
ramok színes kavalkádja várja a
látogatókat a XVIII. Szekszárdi
Pünkösdi Fesztiválon, május 8. és
12. között.

A pünkösd eredetileg egyházi
ünnep, amelyen a kereszténység a
Szentlélek eljövetelének emlékét

üli meg, és húsvét után az ötvene-
dik napon tartják. Görög nevének
(pentékoszté) jelentése is 50, a ma-
gyar pünkösd szó ebből származik.
Szekszárdon ez az időszak immár
18 éve egybeforrt a helyi németség
több napos, jó hangulatú, zenés-
táncos ünnepével. 

Ki ne emlékezne a pünkösdi
fesztiválok sörpados, sramlizenés

mulatságaira a városi sportcsar-
nokban.

Az idei év több újdonságot is hoz
az immár nagykorúvá lett rendez-
vény életébe. A fesztivál kinőtte ko-
rábbi helyszínét, ezért – s nem mel-
lékesen a nagy városi rendezvé-
nyek (Szent László-nap, Szüreti

XVIII. évfolyam 16. szám 2008. április 27.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *
Szekszárdi pünkösdölő A J Á N L Ó

e heti számunkból

Példaértékû szerzõdés
köttetett Óbecsén

– A Vajdaságban alapított
céget az Alisca Terra

4. oldal

Vida Péter: „Hinni 
kellene bennünk”

– Bordeaux-ban nyertek
aranyérmet 

5. oldal

Döntõ, hogy mit
hozunk otthonról

– Bemutatjuk:
Villányi János

7. oldal

Dr. Buda százados 
új beosztásban

– Õszintén, nyíltan, három
lépés távolságból

8. oldal

Hollós László
Szekszárdja

– Mesélõ emlékeink

11. oldal

Folytatás az 3. oldalon.

LAKOSSÁGI FÓRUM
TISZTELT SZEKSZÁRDIAK!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
ígéretének megfelelően

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART
2008. május 7-én (szerda) 18 órai kezdettel 

a Babits Mihály Művelődési Ház tánctermében
(Szekszárd, Szent István tér 10.)

a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,

annak kötelező igénybevételéről szóló helyi rendelet
felülvizsgálatával kapcsolatban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tavaly Horváth István polgármesternek dr. Király Mária
és Sárdi Árpád segédkezett a csapolásban
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A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. április 29-én 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében. A diabetesz hosszú távú szövődményei cím-
mel tart előadást dr. Szí Vince belgyógyász szakorvos. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

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

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN
képviselő  
I. sz. választókerület

Május 5. (hétfő) 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő – IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TOLNA
MEGYEI SZERVEZETE

szeretettel vár minden 18 és 60 év
közötti, magát egészségesnek érző

és segíteni szándékozó
lehetséges véradót.

INTÉZETI VÉRADÁS

SZEKSZÁRDON
MINDEN HÉTFŐN

8–15 ÓRÁIG

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

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

VIRÁGPALÁNTA-OSZTÁST SZERVEZ
közterületi, ill. előkerti kiültetésre, valamint épülethom-

lokzat díszítésére
2007. május 6–7-én 8–14 óráig 

a Kisiparos udvarban 25 Ft/db áron.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a virágosítási akcióban résztvevők nevét

és címét a későbbi zsűri bejárások megtekintéséhez rögzítjük.
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

F E L H Í VÁ S
A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótör-
vények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. Tv, melynek 479. § (2) be-
kezdése értelmében 2008. január 1-jétől megváltoznak az egyéni vállal-
kozói igazolványban szereplő TEÁOR-számok (tevékenységi körök),
mivel megtörténik azok EU kompatibilis „átfordítása”. Ennek megfele-
lően szükségessé válik az egyéni vállalkozói igazolvány cseréje.
A 2007. december 31-ig bejegyzett tevékenységi kör változását az
egyéni vállalkozó a 2007. december 31. napját követően előterjesz-
tett első változásbejegyzési kérelmében, de legkésőbb 2008. július
1-jéig köteles bejelenteni a körzetközponti jegyzőhöz.
Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a változás átvezetését, il-
letve a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag a rendeletben
meghatározott osztályozási rendszerre való áttérés érdekében van
szükség.
A fentiek alapján felhívjuk az egyéni vállalkozói igazolvánnyal ren-
delkező tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy egyéni vállalkozói igazol-
ványuk cseréjével kapcsolatosan szíveskedjenek az alábbi telefon-
számokon megkeresni az Okmányirodát időpont-egyeztetés miatt:
74/504-178 vagy 74/504-161

Dr. Kilián Orsolya
jegyző

APEH ügyfélfogadási rend
Az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának ügyfélszolgálatai a
május 1-jei munkarendhez igazodva megváltozott nyitva tartással április
30. (szerda) 8–12 óra között fogadják az adózókat. 
Az ügyfélszolgálat május 1-jén és 2-án zárva tart.

Véget ért a látogatási tilalom
Értesítjük tisztelt betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a kór-
házunk belgyógyászati tömbjében április 12-én elrendelt láto-
gatási tilalmat és felvételi zárlatot április 22-én feloldottuk.

Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza

Immár hagyományossá vált, hogy május 1-jén
a SZEKSZÁRD–ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

és a NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET

a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

hívja versenyre a legjobb halfőzőket.
Most is ezt tesszük. Május 1-jén 9 órakor kinyitjuk a kaput, hogy

aki versenyezni kíván, előkészületeit megtehesse,
s finom főztjét szakértő bírálók ítéletének vesse alá.

Szokás szerint most sem kérünk nevezési díjat.
A főzéshez az eszközöket és a főznivalót mindenkinek magának kell hoznia.

Hívjon baráti társaságot is, hogy a főzés közben tanácsukkal
segítsék, s amit főztek, egyék is meg!

Jelentkezni lehet április 24-ig: Horváthné Editnél,
Batthyány u. 14. • Telefon: 313-175, 20/524-6820



Fesztivál) arculatához igazodva –
beköltözött a belvárosba, amely
épületeivel megfelelő díszletet biz-
tosít a nívós programokhoz, ame-
lyekből idén sem lesz hiány.

– A helyszínváltással kinyílt a tér
a Pünkösdi Fesztivál előtt – mondja
Hepp Ádám fesztiváligazgató, a
rendező Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Egyesület titkára. – Az idei
programok 6 különböző helyszí-
nen zajlanak majd: a Béla király té-
ren hamisítatlan fesztiváli kaval-
kád, a Garay téren koncertek, a fő-
iskola aulájában, a Wosinsky Kö-
zösségi Házban és a Liszt Ferenc
Művészeti Iskolában kiállítások, a
Deutsche Bühne falai között pedig
színházi előadások várják az ér-
deklődőket.

– Ezek szerint a fesztivál „epi-
centruma” a Béla király téren lesz.

– Pontosan. A város eme
emblematikus pontján mindjárt
több attrakció várja a pünkösdölő-
ket. A buszfordulóban állítjuk fel a
fesztiválsátrat, amely folklór prog-
ramoknak éppúgy helyet ad majd,
mint a nívósnak ígérkező hétfő esti
Jazzkocsmának. A főszponzor
Soproni Sörgyár jóvoltából a ven-
dégek frissen csapolt sör mellett él-
vezhetik a zenét és táncot.

– Ha jól tudom, még egy sátort
vernek a téren.

– A Vármegyeháza előtti terüle-
ten lesz egy kisebb, úgynevezett
karaoke-sátor, amely a fesztivál tör-
ténetében ugyancsak újdonságnak
számító, napjainkban egyre na-

gyobb népszerűségnek örvendő
énekes produkcióknak szolgál
helyszínül.

– És aki valódi slágerekre vágyik?
– A belvárosi templom lépcsőjén

állítjuk fel a nagyszínpadot, ame-
lyen szombaton Balázs Fecó, vasár-
nap pedig a Kormorán együttes ad
élő koncertet. A Garay téren a
„Pünkösdi Rock Estek” keretében a
keményebb műfaj rajongóinak kí-
nál szórakozási lehetőséget a Po-
kolgép, a Hell Dorado és a Tűzke-
rék zenekar fellépése.

– Ha már a zenénél tartunk: úgy
tudom, ősbemutatóra is készülnek.

– Valóban: a belvárosi templom-
ban május 9-én, pénteken 17.30
órától csendül fel Schóber Tamás
Ünnepi miséje, amelyet Gráf Ádám

hangszerelt át, és a Szek-
szárd Big Band, valamint a
PTE I. sz. Gyakorló Iskola
„Campanella” kórusa és
az Ad Libitum énekegyüt-
tes szólaltat meg.

– Nem csak a szellem-
nek, a testnek is kínálnak
ínyencségeket...

– A Szüreti Napokon
már bevált „Ízek utcája”
ezúttal népszerű sváb éte-
lekkel, többek között fok-
hagymás sült-füstölt csü-
lökkel, krumplis és ká-
posztás kolbásszal várja a
programok során megéhe-
zőket.

– Mit kell tudnunk a kí-
sérő rendezvényekről?

– A zeneiskolában a
francia Claude Mercier

festőművész, a Wosinsky Közössé-
gi Házban pedig Stekly Zsuzsa tűz-
zománc művész alkotásaiból nyílik
kiállítás. A főiskola aulájában má-
jus 9-én nyit a Tolnai Népújság fo-
tó-tárlata, a Német Színházban pe-
dig két színdarabot láthatnak az ér-
deklődők.

Az előbb elmondottakból is kitű-
nik: a Pünkösdi Fesztivál valóban
nagykorú lett. A helyszínek és
programok bővülése magával hoz-
ta a költségek emelkedését is. A bü-
dzsé mintegy 70 százalékkal maga-
sabb a tavalyinál, s ez a támogatók
felajánlásai ellenére bizony jelen-
tős fejtörést okoz a szervezőknek.
Ebből azonban mi, pünkösdölők
semmit nem fogunk észrevenni...  

F. L.
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Folytatás az 1. oldalról.

Sokan érkeztek kedden este a Ba-
bits Mihály művelődési ház tánc-
termében tartott lakossági fórum-
ra, amelyen beavatták az érdeklő-
dőket, miként tervezik multifunk-
cionális közösségi házzá alakítani
a művelődési házat és a Művésze-
tek Házát. Mint arról az április 13-
ai számunkban már írtunk, az ön-
kormányzat a TIOP-program kere-
tében, Európai Uniós és az Európai
Bizottság Fejlesztési Alapjának tá-
mogatásával valósíthatja meg e je-
lentős fejlesztést. Szekszárd 1,7
milliárd forintra pályázik, aminek a
tíz százalékát – 170 millió forintot –
önerőből biztosítja.

Matókné Kapási Júlia, az össze-
vont intézmény igazgatója beveze-

tőjében kiemelte, hogy ugyan né-
hány éve újították fel a művelődési
házat, ám azok a munkálatok a bel-
ső tereket nem érintették. Most, si-
keres pályázat esetén a gépészeti
és energetikai korszerűsítés mellett
belső átalakításra is sor kerül. Nem
„pénzszórásról” van szó tehát, ha-
nem nagyon is sürgető, az 1970-es
évek óta használt, amortizálódott,
elavult berendezések felújításáról. 

Ezek mellett természetesen a
belső terek is átalakulnak, sőt a
művelődési ház új szinttel is bővül.
Mindezt és az „átvarázsolás” továb-
bi részleteit a pályázat nyertese ne-
vében Sulyok Balázs tervező rész-
letezte. Máté János irodája a Művé-
szetek Háza átalakításának terve-

zését nyerte el, aminek fontosabb
lépéseit a cégvezető ismertette. A
két épület multifunkcionális közös-
ségi központtá való alakítására
négy pályázat érkezett, a bíráló bi-
zottság remek huszárvágással két
győztes tervpályázat mellett dön-
tött, s így a két épület átalakítására
vonatkozó tervek elkészítését is
külön választotta.

Matókné kiemelte, hogy a bemu-
tatásra kerülő tervek még módo-
sulnak, egyebek között figyelembe
veszik a lakosság javaslatait. Erre
vonatkozóan felmérést is készítet-
tek: ötszáznál több fiatal és szintén
nagyszámú nyugdíjas töltötte ki az
igényfelmérő lapot, de az ötvene-
sek is – például a fórumon – meg-
tették javaslataikat. Egyebek között
ők is válaszoltak arra a kérdésre,
hogy milyen kulturális szórakozta-
tó programokon vennének szíve-
sen részt, illetve az Agóra-program
megvalósítása során milyen új,
konkrét szabadidős tereket és mű-
velődési formákat látnának szíve-
sen a két házban. Az utolsó kérdés
így szólt: „Szívesen látná a Babits
Mihály Művelődési Házat „kultúr-

pláza”-ként színvonalas progra-
mokkal, korszerű, nyílt terekkel,
étteremmel, kávézóval, modern ki-
szolgáló technikával?”

A lakossági fórum résztvevői kö-
zül többen tettek fel kérdéseket a
közlekedő folyosók méretére, a
süllyeszthető székek anyagára, a
mélygarázsra, az épületek falborí-
tására vonatkozóan. Utóbbi felve-
tés a falfirkászok „műveinek” egy-
szerű kiiktatását célozta. Kiderült:
a ház olyan impregnált borítást
kap, ami tisztítható, de a környéket
be is kamerázzák, ami az épületek
védelmét jelenti.

Matókné Kapási Júlia őszintén
hiszi, hogy az Agóra-program pá-
lyázatán Szekszárd a nyertesek kö-
zött lesz. A kétfordulós tervpályá-
zat eredményhirdetésére várható-
an még decemberben sor kerül. Jö-
vőre a közbeszerzési eljárást köve-
tően megkezdődhetnek a munkála-
tok, 2010-ben pedig átadhatják a
városlakóknak a megszépült, meg-
újult „kultúr-plázát”, s az eredeti
funkcióit megtartó, ám azoknak a
jelenleginél sokkal jobban megfele-
lő Művészetek Házát. V. H. M.

Sok városlakót érdekelt
az Agóra-program

Fórumon mutatták be a Babits Mihály Művelődési 
Ház és Művészetek Háza átalakításának terveit

Szekszárdi pünkösdölő XVIII. Szekszárdi
Pünkösdi Fesztivál

Karaokeverseny
minden korosztály

részére
A versenyek időpontjai: május
10–11-én (szombat, vasárnap)

15–16 óráig gyermekek
(3–14 éves korig)
17–18 óráig ifjúsági korosztály
(15–25 éves korig)
21–22 óráig felnőttek  
(26 éves kortól)

A karaoke verseny döntőjének idő-
pontja: május 12., hétfő 18 óra vala-
mennyi korosztály döntőbe jutott ver-
senyzője közreműködésével.
Eredményhirdetés: 20 órakor.
A versenyzők értékes ajándékokat,
műszaki cikkeket, utazást, valamint
egy Cseh Gábor festményt nyerhet-
nek!

Iskolák figyelem!
A legtöbb éneklő diákot indító is-
kola nyereménye egy LCD televí-
zió!

2008. május 9. és 11. között a fesz-
tivál karaoke-sátrában (Béla tér) min-
den nap gyakorlási lehetőség a Silver
Bár közreműködésével!
További információ 
a 06/30-2164-051-es telefonon.

* * * * * *
Névre szóló korsók

A Szekszárdi Turisztikai Kft. irodájá-
ban (Béla király tér 7.) korlátozott da-
rabszámban már megvásárolhatóak a
Pünkösdi Fesztivál névre szóló sörös-
korsói, és a rendezvény logójával dí-
szített poharai.
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A magyar és szerb önkormányzatok történe-
tében eddig egyedülálló módon közös céget
alapított Szekszárd és testvértelepülése,
Becsej (Óbecse). A szerződést április 18-án ír-
ták alá a vajdasági városban.

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt kez-
dődtek a tárgyalások arról, hogy a tolnai és a
vajdasági település kultúrán és sporton nyugvó
partneri kapcsolatában a felek a gazdasági
együttműködés felé nyissanak. Jó alkalmat kí-
nált erre az óbecsei közüzemi szolgáltatás Ac-
hilles-pontjának számító hulladékszállítás. A ta-
valy óta ismét 100 százalékos önkormányzati
tulajdonban működő Alisca Terra Hulladékgaz-
dálkodási Kft. szakemberei jogászok segítségé-
vel – folyamatos egyeztetések mellett – készítet-
ték elő egy közös vállalat létrehozását.

A lakossági és ipari, közületi hulladékok gyűj-
tésére szervezett POTISJE Kommunális Kft.-ben
az óbecsei önkormányzat 51, míg az Alisca
Terra 49 százalék tulajdonrésszel bír, és szak-
mai befektetőként a szekszárdi cég gyakorolja a
menedzsment jogokat is. A vajdasági Király
László irányításával működő új cég Óbecsén és
a hozzá tartozó öt településen, mintegy 14 940
háztartásból álló szolgáltatási területen 42 000
lakos szemetét szállítja majd, de ez a szám a jö-
vőben új piacok szerzésével duplájára, sőt akár
triplájára is emelkedhet.

Az óbecsei városházán április 18-án írták alá a
cégalapító okiratot a felek. A szerződést Dušan
Jovanovič és Horváth István polgármesterek,
valamint Tölgyesi Balázs, az Alisca Terra ügyve-
zető igazgatója látta el kézjegyével. Az aláírást
követő sajtótájékoztatón Óbecse első embere ki-
emelte: a hulladékszállítás érzékeny területe a
község életének, ezért fontosnak tartja, hogy
miközben az önkormányzat többségi tulajdo-
nosként felügyeli a kommunális szolgáltató mű-
ködését, az Alisca Terra olyan új, uniós elvárá-

soknak is megfelelő technológiát hoz a telepü-
lésre, amely minden polgár megelégedésre mi-
nőségi javulást jelent a szolgáltatásban.

Horváth István hangsúlyozta: ez a példaérté-
kű megállapodás is bizonyítja, hogy egy önkor-
mányzat is lehet jó tulajdonos. Szekszárd pol-
gármestere egyben reményének adott hangot,
hogy a közeljövőben a gazdaság újabb területein
kezdődhetnek tárgyalások.

Mint azt Tölgyesi Balázstól megtudtuk: a
szerződés 20 évre adja bérbe a szolgáltatást az
új cégnek. 

Az Alisca Terra ügyvezetője elmondta: a la-
kossági szolgáltatáson túl céljuk a szelektív hul-
ladékgyűjtés bevezetése, és üzemeltetése, az
ebből keletkező másodnyersanyagok (mű-
anyag, papír és üveg hulladékok) továbbkezelé-
se, és értékesítése az európai piacokon.

A szerződés publikus részéből kiderült, a
szekszárdi cég apportként egy Mercedes típusú,
tömörítős hulladékgyűjtő járművet, és 169 000
eurót tett be a közösbe. Utóbbiból új, hulladék-
gyűjtő edényeket és szelektív szigeteket vásárol
majd a cég.   F. L.

Példaértékű szerződés köttetett Óbecsén
A Vajdaságban alapított céget a városi tulajdonú Alisca Terra Kft.

A szerződést Dušan Jovanovič (középen) és Horváth István polgármesterek, valamint Tölgyesi Balázs,
az Alisca Terra ügyvezető igazgatója látta el kézjegyével

Világraszóló sikereket értek el szekszárdi borá-
szok a közelmúltban két hatalmas presztízsű
nemzetközi borversenyen: Fekete Mihály borai
Brüsszelben, míg a Mészáros Borház és Pince
cuveé-je Bordeaux-ban ért a csúcsra.

A „Monde Selection Bruxelles” elnevezésű ver-
senyen a világ minden tájáról több száz borminta
közül választja ki a neves szakemberekből álló
zsűri a legjobbakat. Az eseménynek minden év
márciusában a belga főváros ad otthont, ahol főleg
japán és ázsiai kereskedők figyelik az eredménye-
ket. Fekete Mihály 2003-as és 2004-es szekszárdi
cabernet sauvignon barrique borai nyertek arany-
érmet egyedüliként Magyarországról.

Ugyancsak a legfényesebb érem jutott a szek-
szárdi Mészáros Borház és Pince 2006-os Merops
cuveé-jének a múlt heti, Bordeaux-ban megrende-
zett nemzetközi versenyen. A világhírű viadalra
benevezett nedű már februárban, egy Párizsban
megtartott másik versenyen is elismerést vívott ki,
ahol ezüstéremmel díjazták. A nyertes cuveé-t a
nyár végéig palackban érlelik, és ősztől kerül forga-
lomba.

Szekszárdi aranyak
nemzetközi versenyekről
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A különleges szekszárdi termő-
helyi adottságok, a kilencvenes
évek közepén szunnyadó parázs-
ként felizzó mesterségbeli tudás
visszaigazolásai a bordeaux-i
aranyérmek. A Vesztergombi–
Takler–Sárosdi triónak immár
követői is akadnak, akiket nem
övezett olyan reflektorfény a szű-
kebb pátriában, mint ami dukált
volna nekik. Lapunk ebbéli adós-
ságából próbál törleszteni velük
szemben, akik az oklevél megér-
kezése után sem kezdtek önme-
nedzselésbe.

Vida Pétertől – aki szintén fejeze-
tet kaphatna a szekszárdi szőlész-
borász magángazdák villámkarri-
erjét bemutató könyvben – különö-
sen távol áll ez a módszer. Persze,
ha a véleményére kíváncsi bárki
nagy szerelme és hivatása, a borá-
szat témakörében, arra mindig sza-
kít időt. Nem öt-tíz perceket, ha-
nem félórákat, vagy alkalmasint
órákat is – ha érzi az őszinte érdek-
lődést. A 2003-as évjáratú, Bor-
deaux-ban aranyérmet nyert caber-
net sauvignon borától indulva
gyorsan eljutunk az örök dilemmá-
hoz: hogyan válhatna a szekszárdi
hegyben rejlő „kincs” anyagi és
szellemi értelemben a következő
évszázadokra a város kitörési pont-
jává. Mert ez a vízió ott van a zsige-
reiben, noha ő 13 év alatt megala-
pozta saját és családja jövőjét,
így akár azt is közömbösen szem-
lélhetné, ha a magyar borokat
2020-ban sem azon a polcon talál-
nánk, ami megilleti őket a világ-
ban. Vida Péter azt mondja: rop-
pant frusztrálná, ha beérnénk any-
nyival, ami most van.

Kincsként tekint a borra
– Borász kollégáimmal gyakorta

szembesülünk azzal, hogy elké-
pesztő energiák mozgósításával
különleges értéket, és nem csupán

egy agrárterméket hoztunk létre.
Amikor a véletlenek szerencsés
egybeesésének köszönhetően elju-
tunk egy-egy világváros fontos bo-
rászati eseményére, a legkiválóbb
boraink kóstolgatása közben gyak-
ran visszajön az udvariasság köré-
be egyáltalán nem sorolható refle-
xióként: „ha ilyen boraitok vannak,
hol voltatok idáig?!”. A londoni és a
dublini bemutatón érkezett ilyen
visszajelzés, amit nagy élményként
fogadtam – emlékezett Vida Péter,
akinek a 2007-es bordeaux-i csúcs-
ra jutását több értékmérő siker
(Brüsszel, Verona) is előre jelezte.

– Hongkongban és Hágában is jól
érzékeltem, hogy borvidékünk hol-
land exportja már most nagyság-
rendekkel lehetne magasabb.

– Kiváló boraink árainak is el kel-
lene mozdulnia a palackonkénti
6–10 eurós minimumról…

– Ne is mondja! Ott volt például
a Bordeaux-ban ezüstig jutó merlot
borom egy olyan toszkán sorozat-
ban, ahol 800 eurós(!) palack is
szerepelt. A bor kiemelése önma-
gáért beszél. Ilyenkor persze az
egyik szemem sír, a másik nevet:
ott vagyunk a magas polcon, de va-
lójában mégsem.

Vida Péter is amondó, mint a leg-

több, már exportra is termelő
élborász a magyar nedűk piacra ju-
tásával kapcsolatosan: az olyan
szintű marketing tevékenységhez,
ami ehhez szükségeltetik, nincse-
nek meg a milliói a sokszor a nullá-
ról induló borászoknak.

A marketinghez komolyabb
állami szerepvállalás kell

– Nézze, aligha véletlen, hogy a
hozzánk hasonlóan szegénynek
mondható, de komoly adottságú
országokban nemcsak a szöveg
szintjén kitörési pont a szőlészet-
borászat, hanem a központi, mar-
keting célú összegek odaítélésekor
is – mondja a borász. – Csak hüle-
dezünk, amikor Bulgáriával, vagy
valamelyik dél-amerikai országgal
kapcsolatosan e célra forintban át-
számolva tízmilliárdok röpködnek
éves szinten. Nálunk meg a boradó
eltörlése után megmaradó pénzek-
ből próbálunk elindulni, ami alig
több mint évi egymilliárd. Ráadá-
sul a visszaosztás a maga igazság-
keresése mellett is ellentmondásos
lehet, mert nem tudja garantálni,
hogy valóban azokhoz kerül a leg-
több forrás, akik az exportképes
minőséget képviselik.

– Szóval, hinni kellene bennünk,
megadni a prioritást az ágazatnak.
Úgy érzem, hogy az elmúlt másfél
évtized eredményeit elismerik
ugyan, hivatkoznak is ránk a gazda-
ság, a politika irányítói, de még is
valamiféle, a légkörből érzékelhető
irigység vesz körül bennünket. Ah-
hoz, hogy a köznek is sikerágazat
legyen a borászat, azt neki befekte-
tésekkel indukálnia kell. Én például
„mínusz nulláról” indultam hatal-
mas hitelállománnyal. A vissza
nem térítendő támogatások tízmil-
lióit sem élvezhettem, csak kisebb
összegeket sikerült pályázat útján
elnyernem. Nem állok úgy, hogy a
professzionális marketingre tudjak
áldozni. Még nem tartunk itt.

– A várostól is többet vár borügy-
ben, mint ami eddig történt?

– Félreértés ne essék, nem azt
mondom, hogy bennünket egyen-
ként ennyivel meg annyival kellene
támogatni. Nem erről van szó. A
városmarketingben viszont hang-
súlyosabban kellene megjelennie,
ennek a város számára is ko-
moly lehetőségeket rejtő terület-
nek. Támogatni kellene például,
hogy olyan egységesen és színvo-
nalon tudjunk megjelenni, mint a
saját szüreti fesztiválunkon, vagy
néhány éve a várban. Azt is várnám
a turisztikával foglalkozóktól, hogy
kapcsoljuk össze a környék ide-
genforgalmi vonzerővel bíró termé-
keit a minőségi borturizmus itteni
állomásaival, és ez több napos,
akár egy hetes szervezett, kiaján-
lott programokban jelenjen meg.
Az ilyen komoly, előkészített prog-
ramok felettébb érdekelnek ben-
nünket – és nem csupán a bevételi
oldalról.

Vida Pétert örömmel tölti el az a
szakmán belüli szekszárdi összefo-
gás, amely azt célozza: ha egy mód
van rá, akkor 500 jó borász is vet-
hesse meg a lábát, de rosszból egy
se legyen, még pletyka szintjén
sem. Amikor Napfény utcai birto-
kának bemutatótermében zenei
aláfestéssel, Kis Pál István verseit
hallgatva a borról elmélkedik, biz-
tosan előkerül az a spanyol sztori,
amely eddig talán nem volt csúcs-
minőség elkészítésére sarkalja ha-
marosan.

– Egy idős spanyol szakmabeli a
palackomon megpillantotta a Vida
nevet. Spanyolul a „La Vida” a
megszentesített életet jelenti a leg-
nagyobb magasztossággal. Az
öregúr nem akarta elhinni, hogy
valóban így hívnak. Bízom benne,
hogy a következő – immáron köte-
lezően „La Vida” nevű – nagy válo-
gatásomnak ilyen komoly üzenete
lesz az egész (bor)világban.

B. Gy.

Bordeaux-ban is aranyérmes szekszárdiak

Vida Péter: Hinni kellene bennünk és az ágazatban

Az elmúlt hetekben a megye, a
város veszélyeztetettségéről és az
általános polgári védelmi (további-
akban: pv) feladatokról ejtettünk
szót. Az állampolgárok, így a szek-
szárdiak is tettek és tesznek e a fo-
lyamatosan jelen lévő „fenyegetett-
ségek” ellen. A védelem és védeke-
zés legközösebb eleme, hogy lé-
tünknél fogva, társadalmilag, va-
gyis törvényileg szabályozottak. A
pv nemzeti ügy, korra és nemre te-
kintet nélkül, vagyis a védelmi kö-
telezettség mindenkire vonatkozik,

hisz létünk függ megvalósulásától.
Ugyanakkor a rendelkezés ponto-
sít, és e vonatkozásban is megálla-
pít határokat és feltételeket. E gon-
dolatok jegyében tekintsük át a vo-
natkozó és a törvényekben megha-
tározott, kötelezettségeket.

A pv kötelezettség a belföldi la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező magyar állampolgárok-
ra (férfiakra 18–55, nőkre 18–50
éves korukig) terjed ki. A pv kötele-
zettségét munkaköre ellátásával,
közmegbízatása gyakorlásával tel-

jesíti: az országgyűlési képviselő,
az európai parlamenti képviselő, a
miniszter, az államtitkár, a szakál-
lamtitkár, a vezetői megbízású.
Ügyköre szerinti pv-feladatot ellátó
köztisztviselő és közalkalmazott, a
jegyző, a bíró, az ügyész, a köz-
jegyző, a bírósági végrehajtó. Ide
tartoznak még a fegyveres erők
tényleges állományú, a rendvédel-
mi szervek hivatásos állományú
tagjai, e szervek alkalmazottai, az
egészségügyi államigazgatási szerv
köztisztviselői, a kórházi, a járó-
beteg- és alapellátást végző orvos
és szakképzett szakdolgozó, az ál-
lami mentőszolgálat dolgozója, a
készenléti szolgálatot ellátó önkén-

tes tűzoltó, valamint a közfeladatot
ellátó ágazati védekezési szervezet
tagja és a hivatását gyakorló lelkész
is.

A polgári védelmi kötelezettség
az adatszolgáltatási, a bejelentési,
a megjelenési kötelezettséget és a
pv-szolgálatot foglalja magába.
Ezeken túlmenően a 2004. évi CV.
törvény a honvédelemről és a Ma-
gyar Honvédségről, további kötele-
zettségeket is megállapít, melyek a
személyes részvételen túl, a véde-
kezés érdekében anyagi jellegű
szolgáltatások teljesítését, eszkö-
zök, építmények rendelkezésre va-
ló bocsátását, illetve azok igénybe
vételének tűrését határozza meg.

A polgári védelmi kötelezettségekről
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Az igen határozott rendőr-száza-
dos hölgy őszintén hiszi, hogy az
embert meghatározza a családja,
s reméli, hogy felnőve az ő gyer-
mekeik is erről győződnek meg.
Hisz abban is, hogy a jól végzett
munka erősíti az embert. De hit-
tel szól arról is, hogy a tartás és a
fellépés a megoldások fél sikere.

Dr. Buda Bernadett százados, a
Szekszárdi Rendőrkapitányság
munkatársa Király Balázs munká-
ját vette át a közelmúltban. Mos-
tantól ő a kapitányság bűnmegelő-
zési és kommunikációs referense.

Az eredetileg salgótarjáni hölgy
annak idején sikerrel felvételizett a
rendőrtiszti főiskolára. Hogy miért
pont oda? Mert édesapja és több
unokatestvére is a rendőrséggel kö-
telezte el magát, húga pedig kato-
nának ment. Szóval a főiskolán is-
merkedett meg jelenlegi férjével,
Elmauer Szilárd őrnaggyal, a kör-
zeti megbízotti alosztály vezetőjé-
vel. Amikor a Tolna megyei Szilárd
végzett, Bernadettnek még egy éve
volt vissza. Ez az esztendő mind-
kettőjüknek elég strapásnak bizo-
nyult. A hétvégeken le-föl ingáztak
egymáshoz és szüleikhez...

A fiatal rendőrnő 1999-ben kö-

vette párját, s itt teremtettek közös
otthont. Közben – a munka mellett
– Betti elvégezte a jogi egyetemet,
mert mint fogalmaz, az embernek
több lábon kell állnia, s az egyete-
men megszerzett tudás nagyban
segíti rendőri munkájában.

– Máté fiunk két és fél éves volt,
Blankával pedig várandós voltam,
amikor államvizsgáztam – említet-
te mosolyogva. Azóta Máté már be-
töltötte az ötödik életévét, a három
esztendős Blanka bölcsis. – Való-

sággal beleszerettem Szekszárdba.
Tetszik ez a kedves kisváros a ren-
geteg, szebbnél szebb virág láttán
tavasszal különösen. Az emberek
közvetlensége is pozitívum, s az is
jó, hogy szinte mindenki minden-
kit ismer. Igen nívós közösségi
programokat is szerveznek, alig vá-
rom a Pünkösdi Fesztivált és a Szü-
reti Napokat.

Dr. Buda Bernadett eddig a vizs-
gálati osztályon dolgozott, majd
csoportvezető, később megbízott
osztályvezető-helyettes lett. Kine-
vezése kihívásai nem rettentik
meg, komoly célokat fogalmazott
meg magának. A bűnmegelőzési
munka terén először is az általános
iskolákkal teremt folyamatos kap-
csolatot. Szeretne eljárni az osz-
tályfőnöki órákra, és előadásokat
tartani a bűnözésről, a kábítószer
és az italozás okozta drámákról. Az
iskola vezetésével egyeztetve a jól
teljesítő diákoknak nyújt lehetősé-
get a kapitányság meglátogatására,
a rendőrségi munka megismerésé-
re. Erre az élményre biztosan ve-
vők a tanulók.

A sokrétű munka részét képezi
az idősebb emberekkel való foglal-
kozás is. Eljár majd a nyugdíjas

klubokba, idősek otthonaiba, pél-
dául azért, hogy elbeszélgessen a
nyugdíjasokkal arról, mi mindent
tehetnek önmaguk védelmében.
Egyfajta bizalmatlanságot szeretne
beléjük plántálni: ne engedjenek
be ismeretleneket házukba, laká-
sukba, hogy miért kell zárni a bejá-
rati ajtót... 

– Májusban ismét indul népsze-
rű nyaralókártyás akciónk, aminek
további kiszélesítését tervezem –
említette, majd a sajtóval való kap-
csolat mélyítéséről szólt, hiszen a
rendőrség érdeke is a folyamatos és
őszinte tájékoztatás. – Hiszem,
hogy ez utóbb említett feladat is
eredményre vezet, bár jól tudom, a
folyamat igen lassú.

– Előfordult, hogy rendőri mun-
kája során félelem töltötte el? – kér-
deztem a százados asszonytól.

– Nem, nem emlékszem ilyenre.
Pedig vizsgálóként gyakran jártam
börtönben, ahol az előzetes letar-
tóztatottakkal találkoztam. Tiszte-
letet mutattak, segítséget vártak.
Úgy vélem, ez is részben a fellépé-
semnek volt köszönhető. Mindig
nyíltan tárgyaltam velük is, de
megtartottam azt a bizonyos há-
rom lépést... V. Horváth Mária

Őszintén, nyíltan, három lépés távolságból...

Érdekes „vegyes felvágott”, annyi szent. Pe-
dig a klub összejövetelein valóban szó esik
mindenről, ugyanis a témákat a tagok, illet-
ve a résztvevők határozzák meg – ízlésük
és érdeklődésük szerint.

Négy éve Budapesten indult
országos hálózattá válásának út-
jára a Next Klub, tudtam meg
Ilosfai Ágnestől. A szekszárdi
klub vezetője hozzátette: a moz-
galom azóta is töretlenül terebé-
lyesedik, s immár huszonhat
működik. Városunkban 2007 jú-
liusától jönnek rendszeresen
össze a „nextesek”, főként kö-
zép- és főiskolások, de minden-
kit szeretettel várnak, akinek az
adott témák felkeltik az érdeklő-
dését.

E fiatalos, dinamikus klubot a
közös arculat különbözteti meg
sok másiktól. A lényeg a kötet-
lenség, bár az összejövetelek
többségén meghívott szakemberek irányításá-
val veséznek ki egy-egy témát, majd jókat be-
szélgetnek. A klub rendezvényeinek Szek-
szárdon a Menta Bár ad otthont, a „tagtobor-
zás” az internet barátkozó oldalain folyik, de
programokat plakátokon, szórólapokon és az
újságokban is közzéteszik.

Ilosfai Ágnes a legutóbb sikert aratott ösz-
szejövetelek között említette Török Zsolt mi-
niszterelnöki megbízott „Út a munkához”

programról szóló előadását, de érdekesnek bi-
zonyult a kulturált italfogyasztásról szóló elő-
adás. 

A vendégek ismerkedhetnek a kávéfajták-
kal és a kávézással, de lesz borbemutató, ami
a Szekszárdon indított sorozat, a „Gasztronó-

miára nyitott Európa” ke-
retében zajlik. A négy elő-
adás és bemutató után má-
jus végén a sajtokkal, a
sajtfogyasztással ismer-
kedhetnek, természetesen
szakember útmutatásával.
A nextesek találkoznak, ta-
lálkoztak mozgásukban
korlátozott fiatalokkal,
akik saját szemszögükből
ecsetelik a napi gondokat.
Akad olyan összejövetel,
amin 25–30 a résztvevők
száma.

Feltehetően népes csa-
pat jön össze május 7-én
este hat órakor is, amikor

pókerversenyt tartanak. A győztes egy MP4-
es lejátszót vihet haza, nevezni május 2-ig le-
het. Nyáron a tervek szerint ellátogatnak egy-
két szabadtéri színházi előadásra, erre szin-
tén várják a jelentkezőket.

A szociális munkás végzettségű Ágnes vé-
gül megjegyezte: a klubösszejövetelek az elő-
adások, vagy bemutatók után soha nem feje-
ződnek be. A többség marad, hogy beszélges-
senek, ismerkedjenek egymással.      V. H. M.

NEXT KLUB

Politika, bor, kávé, póker...
Diákparlament

Idén 9. alkalommal rendeztek Diákparlamentet,
melyre a megye egész területéről érkeztek Szek-
szárdra 13 és 19 év közötti fiatalok, diákok.

A polgármesteri hivatalba dr. Haag Éva alpolgár-
mester köszöntötte a diákokat, akik ezek után az Ál-
latmenhelyről és a DIA-ról (Demokratikus Ifjúságért
Alapítvány)  előadáson vettek részt. A fiatalok ké-
sőbb a Polip Ifjúsági Irodábán szekciókon vettek
részt. A média szekció keretében Bor Boglárka, a
Tolna Táj TV szerkesztője sok érdekes dolgot mesélt
a médiáról, a tévézésről, és saját élményeiről. Az új-
ságírás titkait Horváth Judit fedte fel számukra. A fi-
atalok a terepen is kipróbálhatták magukat: az utca
emberét kérdezzék ki a Diákparlamentről.

A program másnapján a diákok a rádiózás rejtel-
meibe nyertek betekintést Szűcs Anita, az Antritt Rá-
dió volt dolgozója segítségével.  A fiatalok megnéz-
hették a stúdiót, betekinthettek a kulisszák mögé. A
napi kérdésekről a főszerkesztő, Kondi László adott
tájékoztatót.

A mural-painting szekció is nagy sikert aratott: ezt
a szekciót Józsa Edina és Tolnai Lajos, a SZIFŐN
(Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat) tagjai vezették.
A mural-painting lényege, hogy a fiatalok egy kivá-
lasztott témában közös véleményüket fejezzék ki
egy képbe komponálva. Témájuk a zene volt, és egy
nagyon érdekes és kreatív művet készítettek el. A
programszervezés szekciót Mayer Diána koordinál-
ta.

A szekciók végeztével Józsa Edina zárta a Diák-
parlamentet, és a fiatalok beszámolhattak élménye-
ikről. A szerzett tapasztalatokat, az évek során isko-
lájukban és később munkahelyükön is hasznosítani
tudják, valamint az itt született barátságok következ-
tében reméljük jövőre is megtisztelnek minket jelen-
létükkel. A. É.
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– A Tolna Megyei Közlekedés Fel-
ügyelet úgymond „kibővült” jog-
utódjánál dolgozik. Valóban ez a
regionális igazgatóság? Gondolom,
ez a kérdés sok olvasóban megfo-
galmazódik, hiszen Tolna megyé-
nek, illetve Szekszárdnak nemigen
jutott a regionális szervezetekből.
Azok elsősorban pécsi, illetve ka-
posvári központtal működnek.

– Bizony, valóban itt van a régiós
központ, mégpedig 2007. január el-
seje óta. Akkor lett egy szervezet a
baranyai, a somogyi és a tolnai fel-
ügyelet. A vezetők pályáztatása so-
rán Baumann Péter lett a regionális
igazgató, a székhely pedig Szek-
szárd. Az új szervezeti struktúra
létrejötte során a korábbi osztályok
összeolvadtak, s három nagy fő-
osztály alakult – némi „átszabás-
sal”. A főosztályok mellett van még
két osztály: a működési-támogatá-
si, valamint az ellenőrzési osztály.
A főosztályok: a közúti jármű, a
közlekedési alágazatok (az útügyi
igazgatás mellett beletartozik a
vasúti és a hajózási közlekedés is),
illetve a járművezetők vizsgáztatá-
si és utánképzési főosztálya. A ré-
giósítással a vezetői szintek lecsök-
kentek.

– János melyik területen helyet-
tes?

– A közúti-jármű főosztályon.
Úgy is mondhatom, hogy „jármű-
ves” vagyok.

– Bevált az új struktúra?
– Igen, a racionalitás által is meg-

határozott szervezet zökkenőmen-
tesen, jól működik, noha a vezetők
száma lecsökkent.

– Hol végzett?
– Az immár egyetemmé vált Szé-

chenyi István Műszaki Főiskola au-
tógépész üzemmérnök-műszaki ta-
nári szakán. Azután két másoddip-
lomát is szereztem: szak-közgazda
vagyok, illetve minőségi szakmér-
nök lettem, ezt a szakot a Pécsi Tu-
dományegyetemen végeztem.

– Mondhatjuk, hogy nagyon rá-
ért?

– Azt egyáltalán nem, hiszen rá-
érő időm soha nem volt, de vallom,
hogy tanulni mindig kell, és na-
gyon is érdemes. A feleségem, Ju-
dit is hisz ebben, hiszen eredetileg
óvónő volt, majd könyvelő és adó-
tanácsadó lett. Nagyon szerencsé-

sek vagyunk, mert anyó-
somtól – ő a sokak által is-
mert, és tisztelt Szegedi
Lászlóné, Edit néni, aki
hosszú éveken át óvónő-
ként, illetve helyettes veze-
tőként dolgozott a Kölcsey
oviban – rengeteg segítsé-
get kapunk, ahogyan Judit
nővére, a szintén három
gyermekes anyuka is.

– Következzen a három
Villányi gyermek.

– Mátyás 11 esztendős,
és a Babits iskolába jár. Na-
gyon megbízható, kiegyen-
súlyozott fiú. Az ikrek, An-
na Judit és Gergely 2004-
ben születtek. Már óvodások, ter-
mészetesen a Kölcseybe járnak.

– A kicsik ellátásában, illetve ne-
velésében ki vállalja az oroszlán-
részt? 

– A központi irányító a feleségem
és az anyósom. Irigylésre méltó az
az erős kapcsolat, ami összeköti az
édesanyát a leányával. Szóval Ma-
mi minden nap eljön hozzánk,
mindenben segít, a hétvégeken is
együtt vagyunk. Sőt, együtt uta-
zunk Bajára, az én édesanyámhoz.
Mivel ennyien a gyermekülések
miatt nem férünk be az autóba,
odafelé anyósom és a két kicsi,
visszafelé pedig Matyi és én uta-
zunk vonattal. Ezt nagyon élvezik a
gyerekek.

– János és a családi munkameg-
osztás?

– A reggelihez én vásárolok be,
majd megterítek. Sőt, általában is
az én feladatom a bevásárlás. Tu-
dom, hol mit lehet a legjobb áron
és a legjobb minőségben kapni.
Összeírom a listát és megyek...

– Porszívózni tud?
– Tudok, de nem szoktam,

ugyanis gyakran 10-12 órát dolgo-
zom a cégnél. Bár erre nem kötelez
senki, de igyekszem, igyekszünk
száz százalékosan teljesíteni. Ezt a
lelkiismeretességet előző főnö-
künktől, Endrődi Istvántól „örököl-
tük”, ahogyan a szakmai felké-
szültség igényét, a pontosságot és a
precízséget is. Megjegyzem, hogy a
szervezet zökkenőmentes átalaku-
lásában az ő szakmai hozzáértésé-
nek igen nagy szerepe volt.

– Aktívan sportolt, kosarazott,

úgy tudom az NB II-ben játszott.
Most milyen szerepet tölt be életé-
ben, életükben a sport?

– Most is kosarazom, részt ve-
szünk a városi férfi bajnokságban,
amit már többször megnyertünk.
Matyi fiam is kosárlabdázik, de
szurkoló is. Ha valamelyikünknek
meccse, vagy Judittal programunk
van, anyósom bevállalja a gyereke-
ket. Már igazán jól érzékelhető a
Mami szeretetközpontú nevelése,
amiben mi boldogan követjük is őt.
Meggyőződésem, hogy döntő fon-
tosságú, ki mit hoz otthonról a put-
tonyában.

– És a két kicsi hogy áll a labdá-
val, hiszen nem csak János, Judit is
kosaras volt.

– Inkább Anna a labdás, de fogal-
mazhatok úgy is, hogy másként
működik Anna és Gergő keze. A fiú
inkább autózik, legózik, önfeled-
ten játszik akár órákon át. Anna a
cserfesebb, sokat beszél és igen
mozgékony.

– Hogy telnek a nyarak, mennek-
e nyaralni?

– Nyáron kiköltözünk Dombo-
riba, ahol egész nap a szabadban
vannak a gyerekek. Matyi ott tanult
meg kerékpározni, s ott szerette
meg a vizet. Sokat kirándulunk,
mostanában elsősorban olyan he-
lyekre utazunk, ami a kicsiknek is
élményt nyújt. Nyáron elutazunk a
horvát tengerpartra is. Óriási do-
lognak tartom az üdülési csekket,
mert annak révén sok család mehet
nyaralni.

– Mit éreztek, amikor megtudták,
hogy ikreik születnek?

– Judit kicsit szorongva fo-
gadta a hírt, mert nem tudhat-
ta, milyen lesz a terhessége.
Anyósom örült, de tartott a
megsokszorozódó feladatok-
tól. Én meg viccesen ajánlot-
tam, hogy veszünk egy kis-
buszt. Az akkor nyolcéves Ma-
tyi felhőtlenül boldog volt.

– Visszakanyarodva a cég-
hez, kíváncsi vagyok, hogy
önöknél miért olcsóbb a gép-
kocsik műszaki vizsgája, mint
másutt. Ez hogy lehet?

– Mert az állam ezt elvégzi
egy hatósági díjért, amit a jog-
szabály rögzít. A kijelölt vizs-
gáló állomásokon erre a díjra
még rárakódik az úgynevezett
előzetes járműfenntartói vizs-
gálat. Ez azt jelenti, hogy a
műszaki előtt átnézik a jármű-
vet és letanúsítják.

– És ha én önöknél vizsgáz-
tatom a kocsimat, akkor előze-
tesen azt ki vizsgálja át?

– Általában valamelyik au-
tószerelő, vagy szakszerviz.

– És arról én viszek papírt,
mármint igazolást?

– Nem kell hoznia, de jó kérdést
feszeget, mert lehet, hogy így kelle-
ne eljárni, ez lenne a kívánatos.
Hozzáteszem, hogy nálunk a mű-
szaki vizsgával foglalkozók többsé-
ge szakirányú felsőfokú végzettsé-
gű.

– A jogosítvány megszerzéséhez
szükséges elméleti vizsgán bevezet-
ték az érintőképernyős formát.

– Ez nagy áttörést jelentett az ob-
jektivitás tekintetében, vagy a vé-
lelmezett korrupció kivédése érde-
kében. Megjegyzem, az utóbbi ná-
lunk soha nem volt jellemző.
Egyébként a számítógép véletlen-
szerűen adagolja az egymástól kü-
lönböző vizsgakérdéseket, sőt az
eredményt is a gép minősíti.

– Most is vannak „szemét” kérdé-
sek? Bocsánat a minősítésért, de
amikor még én vizsgáztam – hozzá-
teszem, hogy első próbálkozásra jól
– bizony kaptunk faramuci kérdése-
ket.

– Van egy központilag összeállí-
tott kérdésbank. Előfordul, hogy a
jogszabályi kivételeket, vagy kurió-
zumokat teszik fel kérdésként
olyan nyelvi köntösben, ami bi-
zony megizzasztja a jelölteket. De
azokat is ki lehet logikázni, illetve
kizárásos alapon meg lehet vála-
szolni.

– Elérkezett az utolsó kérdés, ki
következzék?

– Szeretném, ha Bodri Istvánnal
beszélgetnének a családi cégről, il-
letve a borászatról és a vendéglá-
tásról.

V. Horváth Mária

Christian Anikó főiskolai adjunktus Villányi Jánosnak,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regio-
nális Igazgatósága főosztályvezető-helyettesének adta
át a jelképes stafétabotot. Azt javasolta, hogy egyebek
között beszélgessünk arról, miként tudja összeegyez-
tetni munkáját a rá háruló családi feladatokkal. Három
kisgyermekük van ugyanis, akiknek az ellátása, neve-
lése rengeteg kötelezettséggel jár.

BEMUTATJUK!

„Döntő, hogy mit hozunk otthonról a puttonyunkban”
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A szekszárdi Fidelitas és társ-
szervezete, az Ifjúsági Tagozat
megelégelte, hogy városunk –
még 25 év után is – impozánsnak
tűnő kilátója és annak környeze-
te az alkalmi szemetelők miatt
csúnyábbik arcát mutatja a turis-
táknak...

Fogták hát festékes vödreiket,
ecsetjeiket, szemetes zsákjaikat, és
április 17-én délután összegyűltek
Kiss István: Szőlőlugas című, Szek-
szárd kilátójaként funkcionáló mű-
vészeti alkotásánál, hogy hozzá-
kezdjenek az 1983-ban felállított
szobor és környékének megszépí-
téséhez. A segédanyagokat (ecse-
tet, festéket, védőkesztyűt, zsáko-
kat) Szekszárd Város Önkormány-
zata biztosította.

A munka hosszadalmasnak ígér-
kezett volna, ha csak páran nyújta-
nak segítő kezet az akcióhoz, de
nem így történt. Civilek is szép
számmal jelentek meg, s nyomban
nekiláttak a nemes feladatnak: be-
gyűjteni a kuka funkcióját nem is-
merő „látogatók” által szétszórt
mocskot. Volt itt minden, mi „szer-
számnak” ingere: elszórt cigaretta-

csikkek az Ibolya utcára néző me-
redélyen, óvszer egy bokorba hají-
tott műanyagpalackon, papírzseb-
kendők a virágágyásban, diszkós
plakátfecnik a széljárta rézsűkön...

Városi képviselő és szervezeti el-
nök is kivette részét a munkából:
Kővári László honatya, és Sárközi
János József, a Roma Kisebbségi
Önkormányzat helyi vezetője pél-
dául a kilátó lépcsőjének oldalát

meszelte az aktivistákkal. Volt mit
tenni azon is, mivel az amatőr graf-
fitisek által összefirkált falak för-
medvényeit többszöri átfestésre si-
került csak eltüntetni. Hasonlókép-
pen újult meg két kő-virágágyás is.
A kilátóhoz vezető út sem volt pa-
tyolat tiszta: a Bródy utcai bekötő-
úttól dolgoztak az önkéntesek.

Feltűnő, s nem kevésbé zavaró
tény, hogy kilátónk, e Kádár-éra

alatt „felszentelt” látványosság alsó
részén már csak pár hegesztett sző-
lőlevelecske emlékeztet a korabeli
állampárt helyi elöljáróinak (oda
nem illő) neveire. Többségüket
ugyanis a 25 év alatt sok helyen le-
törték, megcsonkították. Miután a
művész, Kiss István 1997-ben el-
hunyt, hozzá nem lehet fordulni
egy rekonstrukció kérésével,
ugyanakkor ez az akció talán fel-
kelti a szakmai és városi szerveze-
tek figyelmét a szőlőfürt-alkotás
teljes felújításának szükségességé-
re. A hiányos részeket pótolni kell,
az új szőlőleveleken pedig végre
városunk történelmileg hiteles ne-
vei kaphatnának helyet: Babits Mi-
hály költő, Holub József történész
professzor és jogtudós, Dr. Dienes
Valéria, első magyar professzor-
nőnk, vagy éppen az 1893-ban
szintén Szekszárdon született két-
szeres olimpiai bajnok kardvívónk,
Glykais Gyula.

A szekszárdi Fidelitas vezetője,
Hegedűs Zoltán, és a társszervezet
Ifjúsági Tagozat elnöke, Keller Kata
is megköszönte a jelenlévők segít-
ségét. Az aktivisták elhatározták,
hogy időszakos takarításokkal,
közterületi ellenőrzésekkel próbál-
ják elejét venni, hogy a kilátó és
környéke illegális szemétlerakó-
ként funkcionáljon. Gyimóthy L.

Megszépült a kilátó és környéke

Szekszárd egyik legsikeresebb vállalkozása, a
Ferropatent Zrt. elmúlt tizenhat évéről, termé-
keiről, eredményeiről és látványos fejlődéséről
Szabó Sándor ügyvezető igazgatóval beszél-
gettünk.

A Ferropatent Zrt. 1992 végén kezdte meg műkö-
dését, akkor még kft-ként, négy fővel, családi vállal-
kozásként. Jelenleg 62 főt foglalkoztatunk, végig
megmaradva családi vállalkozásnak. A kereslet nö-
vekedése időközben szükségessé tette az átalaku-
lást, így lett a társaságból Zrt. A folyamatos fejlődés
eredményeként az ipari és lakossági acélkereske-
delmen túlmenően darabolt és megmunkált, szinte
félkész árukat is forgalmazunk már több éve. A lehe-
tő legnagyobb mértékben alkalmazkodunk az igé-
nyekhez: vonatkozik ez mind a távolabbi ipari fel-
használókra, mind a lakossági vásárlókra. Számunk-
ra nagyon fontos a megbízhatóság, a tartós kapcso-
latok és a bizalom az üzleti életben.

– Mi jellemzi a hatalmas telephelyen működő
Ferropatent Zrt. árukészletét?

– Annak érdekében, hogy ma-
ximálisan igazodhassunk a meg-
rendelőink igényeihez, vonatkoz-
zanak azok akár egy szál zárt-
szelvényre vagy 100 tonna acél-
árura, mintegy 4–5000 tonna
árukészlettel rendelkezünk. Ez a
mennyiség körülbelül 700 fajta
áruból tevődik ki: a sima, bordás,
illetve lencsemintás lemezektől a
zártszelvényeken, csöveken,
kör-, szög- és laposacélokon,

euroszelvényeken át egészen a rozsdamentes, szí-
nezett és ötvözött lemezekig terjed széleskörű ter-
mékskálánk. Amit mégsem tudunk azonnal biztosíta-
ni a raktárkészletből, azt a megrendelő kívánságá-
nak megfelelően soron kívül beszerezzük. Üzletfilo-
zófiánk: Mindent egy helyen, mindent a vevőért!

– Ennek érdekében még egy építőanyag-keres-
kedést is üzemeltetnek…

– Folyamatosan és gazdaságosan működik a Re-
kord Építőanyag-kereskedés, amely nagy választék-
ban kínálja a legkülönbözőbb korszerű és hagyomá-
nyos építőanyag-ipari termékeket, egyaránt foglal-
kozva kis- és nagykereskedéssel. Méretre gyártott,
elemes kerítések kizárólagos forgalmazója vagyunk,
továbbá forgalmazunk kertépítő elemeket, égetett
kerámia és betoncserepeket, az építkezés és felújí-
tás elengedhetetlen kiegészítőit, fa- és műanyag nyí-
lászárókat, épületfát és kiegészítőket, komplett tető-
szerkezeteket előrecsomagolva, helyszínre szállítva.
Gyakorlatilag tehát mindent az alaptól a tetőig.

– Milyen eredményeket tud felmutatni a
Ferropatent Zrt., illetve a vezetés?

– Mi valamennyien azon dolgozunk, hogy széles
kapcsolatrendszerünkben üzletpartnereink igényeit
egy gazdag termékskálából, a mindenkori lehető
legkedvezőbb árakon, szinte azonnal ki tudjuk szol-
gálni. Ennek köszönhető, hogy a folyton változó ha-
zai gazdasági helyzetben és a nagymértékben emel-
kedő árak és a magas importköltségek ellenére is
látványos növekedést tudtunk elérni: árbevételünk
eléri a nyolcmilliárd forintot. Ezért természetesen a
vevőinket illeti elsősorban köszönet, akiket arra biz-
tatok, hogy a jövőben is bátran keressenek bennün-
ket! A magam részéről úgy vélem: összefogásban az
erő. Ezért vagyok tagja a VOSZ-nak, és feltehetően
ezért lettem 2003-ban az év vállalkozója.

– Mit terveznek a jövőre nézve?
– Feleségemmel és munkatársaimmal továbbra is

üzletfeleink maximális elégedettségét tekintjük a
legfontosabbnak, így folyamatosan újabb beruházá-
sokat tervezünk. Hamarosan beállítunk például egy
szemcseszórót a még kiválóbb árukészlet elérése
érdekében. Korábbi és új vevőinket a jövőben is
mindent egy helyen kínálva, azonnali kiszolgálással
és a legjobb árakkal várjuk.

Ferropatent Zrt.
Mindent egy helyen.
Mindent a vevőért!

Rekord építőanyag-kereskedés 
Alaptól a tetőig
7100 Szekszárd, Ebes, Árnyas u. 2.
Tel.: 74/529–100 • Fax: 74/529–667
Internet: www.ferropatent.hu (x)

A legfontosabb a vevő

A 16 éves Ferropatent továbbra is a legjobb árakkal várja vásárlóit
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Mi kell a nőnek?
„Nem szabad olyan szexuális kapcsolatot létesítenünk, amely
elkötelezettség és intimitás nélküli, és amely még magányosab-
bá tesz minket, mint amilyenek valaha voltunk”

(Pál első levele a korinthusiakhoz
6. fejezet 16. verse – értelmezett fordítás)

Amikor egy férfi azt mondja neked, hogy „bizonyítsd be a szerel-
medet” azzal, hogy lefekszel vele, mondd azt neki: „Egy nőnek
annyira van szüksége arra, hogy törvénytelen szex által bizonyítsa
szerelmét, mint amennyire egy jávorszarvasnak szüksége van ka-
laptartóra.” Miért nem bizonyítod be a szerelmed te azzal, hogy
bedugod a fejed a sütőbe és megnyitod a gázt? Vagy mit szólsz ah-
hoz, hogy csúcsforgalomban ugrándozz a járművek között? Az
legalább ennyire biztonságos!

Szellőztesd ki az agyad! Bárki, aki arra kér téged, hogy bizo-
nyítsd be a szerelmed, megpróbál téged a legnagyobb és a leghiszé-
kenyebb bolonddá tenni, aki valaha járt a földön. Ez a „bizonyítsd
be” dolog a legrothadtabb kérés, amit valaha is kitaláltak. Ő szeret
téged? Nem úgy hangzik. Aki szeret téged, azt szeretné, ami szá-
modra a legjobb. Gondolkozz el! Azt szeretné, ha egy erkölcstelen
dolgot követnél el, ha a veled született erényeidről lemondanál,
kompromittálnád a jellemed, ha eldobnád az önbecsülésedet, koc-
káztatnád a tisztaságod és a jó híred elvesztését, és kockáztatnád
azt, hogy teherbe esel, megfertőződsz valamilyen betegséggel,
vagy más bajba keveredsz. Légy eszednél! Ő csak azt akarja, ami
neki a legjobb! Önmagának szeretne, a te számládra egy kis bizser-
gést, amivel később henceghet. Szerelem? Ugye, csak viccelsz? Az
igaz szerelem képes várni. Egy férfi, aki szeret egy nőt, előbb vág-
ná le a saját karját, minthogy fájdalmat okozzon a lánynak. Az az
igazság, hogy ez az önmagát szolgáló személy éppen bebizonyí-
totta, hogy egyáltalán nem szeret téged. Az előre látható következ-
mény, hogy Don Juan belefárad a hobbijába és dob téged, folytat-
va ott, ahol abbahagyta, keresve egy hozzád hasonlóan hiszékeny
áldozatot. Ha szeret téged, akkor bizonyítsa be ő – az oltárnál!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

* * * * * *
SZERETETTEL VÁRJUK BIBLIAÓRÁINKON 

Szekszárdon, a Lehel u. 6 szám alatt,
vasárnap 10-től és szerdán este 6-tól.

Érd.: 06-20/886-12-93

M O Z A I K

Gyászhír. Mindig fájdalmas, bárkiről
is szóljon. Dr. Lemle Zoltánné, akit az
egész város csak „Tanító néniként” is-
mert, 93 évesen iratkozott ki az élet is-
kolájából. Egyszerű, szerény, s mégis
különleges ember volt. Ő volt a szere-
tet maga, az igazi nevelő, aki 40 éves
pályafutása alatt több száz gyermeket
tanított meg írni, olvasni, számolni.
Köszönöm a sorsnak, hogy ismerhet-
tem.

Drága Vilma néni! Emlékszel, ami-
kor 1994. június 5-én arról beszélgettünk, hogy
átvetted a gyémántdiplomádat? Akkor ismerte-
lek meg közelebbről. Addig csak annyit tudtam
Rólad, hogy negyed századig oktattad a nebuló-

kat a Kálvin téri, majd a Babits isko-
lában, s végül a Bezerédj utcai isko-
lából mentél nyugdíjba. A neved fo-
galom volt a pedagógusok között,
generációk adták egymásnak az
„üzenetet”. Példakép voltál a fiata-
lok számára.

A sok szép történet közül engedd
meg, hogy most a számomra legked-
vesebbel búcsúzzam Tőled. Azt me-
sélted – akkor még szombaton is volt
tanítás –, hogy vasárnap délután,

amikor Zoli bácsit, a férjedet, valamint két fia-
dat, Zoltánt és Bélát „megebédeltetted”, s követ-
kezett pár óra pihenés, azon gondolkodtál, sőt
aggódtál, hogy vajon az én „gyerekeim” miként

töltötték az ünnepnapot. Számodra a tanítvá-
nyaid a gyerekeid voltak, mert nemcsak tanítot-
tad őket, hanem nevelted is, s anyai óvó szere-
tettel kísérted végig őket iskolás éveik első négy
évében, amikor megtanulták minden tudomány
alapját: a betűk és a számok világát. Nyugdíjas-
ként hiányzott az „iskolaszag”, a gyerekzsivaj,
ezért hetente bementél az iskolába, hogy újra és
újra magadba szívd egykori második otthonod
levegőjét.

Csendben mentél el, a végső búcsúnál csak a
legközelebbi családtagjaid voltak jelen. Ez is
Rád vall. A kérés is, hogy hamvaid felett gyer-
meked, Zoltán szavai hangozzanak el.

Drága Vilma néni! Tudjuk, mi is elérkezünk
egyszer az út végére, s ha csak töredékét teljesít-
jük annak, amit Neked sikerült tartalmas, hosz-
szú, nehéz, becsületes, dolgos életedben, akkor
méltók voltunk arra, hogy ismerhettünk.

Sas Erzsébet

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes a Budapest-
Rákospalota Újvárosi Református
Gyülekezet meghívására április
19-én önálló hangversenyt adott
az egyházközség templomában.

A koncertet Szabó Sándor Péter,
a gyülekezet lelkipásztora nyitotta
meg. Kezdő áhítatában szólt az
énekesek szerepéről az Isten ügyé-
nek szolgálatában. Az egyházzenei
hangversenyen Istent dicsérő, ma-
gasztaló kórusművek, zsoltárfel-
dolgozások hangzottak el.

A Naszladi Judit karnagy dirigál-
ta együttes elsőként Gárdonyi Zol-
tán „Énekeljetek az Úrnak” és „Szí-
vemnek kősziklája” című kompozí-
cióit énekelte. Ezt követően Kodály
Zoltán: Szép könyörgés, és Charles
Francois Gounod: Gallic kantátájá-
nak fináléja csendült fel, amely a
„Messiás jön” címet viseli. Szólót
énekelt Lemle Zoltán. A kortárs ze-
neszerző, Orbán György „Timor et
tremor” kezdetű kórusműve latin
nyelven szólalt meg. Ezután a
hangszeres muzsika és a szóló-
hangra írott művek előadásában
gyönyörködhetett a közönség. Far-

kas Ferenc: Notturno (p. 1) vonós-
trióját Auth Zoltánné brácsa-, Kön-
tös Hedvig gordonkaművész és
Szabó Dóra (hegedű) főiskolai hall-
gató szólaltatta meg. Az említett
szerző egyházi művéből, a
Rosariumból énekelt részleteket
Tillai Tímea énekművész, orgonán
kísért Lozsányi Tamás orgonamű-
vész. A folytatásban Gárdonyi Zol-
tán: Ephitalamium című szóló-
hangra és orgonára készült alkotá-
sát Papp Krisztina énekművész
mutatta meg.

A kórus előadásában Mendels-
sohn: Jagd lied című műve német,
Orbán György: Daemon irrepit cal-
lidus vegyeskari alkotása latin nyel-
ven hangzott el. Szokolay Sándor:
Tihanyi zenés imádságok (op. 158.
No. 2) című kompozíciójában a
vegyeskari hangzást az orgona tet-
te teljessé, majd Telemann: 117.
zsoltár és Tillai Aurél: 42. zsoltár
feldolgozása alapján készült mű-
vek csendültek fel. A Gárdonyi kó-
rus hangversenyét Szokolay: „Mi-
atyánk” és a „Néki zengjen éne-
künk” spirituálé zárta.

A szép számú közönség vastaps-
sal honorálta az együttes műsorát.

Pesten koncertezett
a Gárdonyi kórus

Elment a „Tanító néni”
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Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a szekszárdi ebtartókat, hogy
az évente egyszer kötelező veszettség elleni védőoltás és a kötelező széles spektrumú
féreghajtás elvégeztethető az ellátó állatorvos rendelőjében, az állat tartási helyén, illetve a
szervezett eboltáson, mely az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül megtartásra:
2008. április 28. (hétfő) József puszta 7.00–7.30 óráig

Kendergyár 7.30–8.00 óráig
Ózsák-puszta 8.00–8.30 óráig
Keselyüs 8.30–9.00 óráig
Nyámándpuszta 10.00–10.15 óráig
Béketelep 16. 10.20–10.50 óráig

2008. május 5. (hétfő) Jobbparászta buszforduló 7.00–7.30 óráig
Palánk kommunális 7.40–7.55 óráig
Fehércsárda 8.00–8.15 óráig
Siócsárda 8.20–8.35 óráig
Mocfacsárda 8.40–9.00 óráig
Újvárosi templom (pótoltás) 17.00–18.00 óráig

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 idősebb ebet veszettség ellen beoltatni. Az oltásra az
előző évi, kitöltött eboltási igazolványt is el kell vinni. A veszettség elleni védőoltás és a kötelező féreghajtás díja:
2700 Ft, valamint féreghajtó tablettánként 100 Ft (10 kg/tabletta), melyet az eb tulajdonosa az oltáskor kész-
pénzben köteles az állatorvosnak megfizetni. A be nem oltott eb tulajdonosa az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 113. § (1) bekezdés alapján akár 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal is bün-
tethető.
A helyi állattartásról szóló 23/2003. (XII. 3.) szekszárdi ör. 19. § (15) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal az
eb tulajdonosát a kutya azonosítása céljából egyedi azonosító sorszámmal látja el, melynek költsége az állat tulajdo-
nosát terheli. Az egyedi azonosító sorszám díja 150 Ft/biléta, melyet a bilétával nem rendelkező eb tulajdono-
sa a szervezett oltáskor köteles a polgármesteri hivatal munkatársának megfizetni. Azon ebtulajdonosok, akik a kö-
telező oltást nem a szervezett eboltáson végeztetik el, és egyedi azonosítóval sem rendelkeznek, azok azonosító
sorszám átvétele érdekében keressék fel a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján Bustya Gabriella ügyinté-
zőt személyesen, vagy az 504–115-ös telefonszámon. A hivatkozott helyi rendelet 25. § h) pontja értelmében, aki a
tulajdonában lévő kutya nyakörvén az eb közterületen történő tartózkodásakor nem helyezi el az azonosító bilétát,
szabálysértést követ el, és akár 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a kóbor ebeket, elhagyott állatokat hétköznap 16.30 óráig az 504-159, il-
letve a 30/95-68-209  számú telefonon lehet bejelenteni.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Huszonhét Hal-Szálka
A tiszteletadás, a barátságok erősítése és természetesen a halfogás volt

a cél a 27. alkalommal megrendezett Hal-Szálka Szabó István-emlékverse-
nyen. A szálkai Iszapoló tavon az elmúlt hétvégén megrendezett viadalon
az „alapítók”, a szekszárdi, az őcsényi, a decsi, a Hal-Szálka és a Bonyhá-
di Dolgozók Horgász Egyesület mellett még további öt csapat vetélkedett.

A verseny a néhai szálkai halőr, Szabó István emlékfájának megkoszo-
rúzásával indult, majd a hagyományoknak és a horgász négytusának
megfelelően zajlott. Csapatonként 3-3 pecás állt horgászállásba, és a ha-
lak üldözése után célba dobásban, elméleti kérdésekben és halfőzésben
is megmérették magukat. Ez utóbbihoz – biztos, ami biztos alapon – a me-
gyei szövetség adta a halat, hogy azután titkos receptek alapján „fáintos”
lé rottyanjon a bográcsokban. A gyakorlati számban tíz csapat harminc
tagja összesen 69,43 kg halat zsákmányolt.

A legjobbak, horgászat: 1. IB ifjúsági, 2. Szabó család, 3. Bonyhádi Dol-
gozók HE. Halászléfőzés: 1. Hal-Szálka KE, 2. Őcsényi HE, 3. Könyvelők.
Célba dobás: 1. Szekszárdi HE, 2. Decsi HE, 3. Őcsényi HE. Elmélet: 1.
Őcsényi HE, 2. IB veterán, 3. Szabó család és Bonyhádi Dolgozók HE. Csa-
pat: 1. Őcsényi HE, 2. Szekszárdi HE, 3. Bonyhádi Dolgozók HE. 

TOHOSZ

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

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

(hrsz.: 1895/A/1) – alapterület: 135 m2

Szekszárd, Piactéri üzlet 
(hrsz.: 3915/6/A/4) – alapterület: 87+27 m2

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

Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 73. üzlet  
(hrsz.: 4887/22/A/24) – alapterület: 50 m2

Szekszárd, Perczel 1–3. fsz. üzlet 
(hrsz: 2564/12/A/12) – alapterület: 19 m2

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2.

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

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

Pályázatot hirdet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,

megüresedett bérlakások határozott időre
szóló bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Ifjúsági Házban (Szekszárd, Szentmiklósi u. 3.)
1 db 15 m2 alapterületű bérlakás
Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz. 5. (komfortos)
1 db 36 m2 alapterületú bérlakás

Kizárólag nyugdíjasok számára:
Idősek garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1.)
1 db 23 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag előtakarékosságot vállaló fiatalok számára:
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
1 db 40 m2 alapterületű bérlakás.

Pályázat benyújtási határideje:
2008. május 15.
Részletes felvilágosítás:

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

Közlekedés gyerekszemmel
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság által meghirdetett
„Közlekedés gyerekszemmel” elnevezésű rajzpályázat Tolna megyéből
továbbjutó rajzai az országos versenyre.
Óvodások: Várda Boglárka (Bátaszék), Falus Hanga (Szekszárd, Kölcsey
Óvoda), Bozsolik Ákos (Bátaszék), Folkmann Ákos (Hőgyész), Száraz
Dorina (Hőgyész).
Általános iskolások, alsó tagozat: Deli Dorina és Simon Eszter
(Sióagárd), Deák Péter (Sióagárd), Szarka Máté és Ferger Róbert (Szek-
szárd, 5. Sz. Ált. Isk.), Heberling Bianka (Bátaapáti), Király Éva Frideri-
ka (Szekszárd, 5. Sz. Ált. Isk.).
Felső tagozat: Pálffy Botond és Szabó Ákos (Szekszárd, 5. Sz. Ált. Isk.),
Kiss Krisztián (Tamási, Würtz Á. Ált. Isk.), Farkas Eszter, Kelemen Hen-
rietta, Takács Anett és Spengler Csaba (mindannyian Dombóvár, Szent
Orsolya Rendi Gárdonyi Ált. Isk.).

A nagydobronyi (Ukrajna) Re-
formátus Irgalmas Szamaritánus
Egészségügyi Gyermekotthonba
látogatott április12. és 22. között
a szekszárdi Mentálhigiénés
Egyesület hét tagja. Az otthont a
Stichting Hulp Oost-Europa hol-
land segélyszervezet hozta létre,
és 1995-ben adták át. Több mint
hetven, állami gondozott, súlyo-
san testi, vagy szellemi fogyaté-
kos, árva, félárva vagy veszélyez-
tetett környezetből kiemelt, 2–12
éves leánygyermek él itt.

Az egyesület tagjai képzési, fej-
lesztési, foglalkoztatási progra-
mokat tartottak a gondozóknak
és a gyermekeknek egyaránt. 

A községben lévő civil szerve-
zetek feltérképezésével, tevé-
kenységük megismerésével a jö-
vőben lehetséges támogató kör-
nyezet kialakításához nyújtottak
segítséget.

A program az NCA Nemzetközi
Kollégiumánál elnyert „Határta-
lan segítség Nagydobronynak” cí-
mű pályázat keretében valósult
meg. Adománnyal támogatta: a
Szent Erzsébet Caritas Alapít-
vány, a Tücsök Klub Zenés Szín-
pad, az Európai Információs
Pont, a Zomba és Vidéke Takarék-
szövetkezet. Magánszemélyek já-
tékokkal, magyar nyelvű köny-
vekkel segítettek.
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ÓDON
IDŐBEN

Április 28-án 95 éve, 1913-ban
Kovách Aladár városunk fia,
Miklósi Ödön festészetét mél-
tatta sajtónkban.

Április 29-én 250 éve, 1758-ban
engedélyezte Szent-Ilonay Jó-
zsef érseki helynök a Remete-
kápolna építését. 125 éve,
1883-ban fennállása 50. évfor-
dulóját ünnepelte dalárdánk.
105 éve, 1903-ban hunyt el a
Garay-szobor alkotója, Szár-
novszky Ferenc.

Április 30-án 100 éve, 1908-ban
halt meg Etl József mérnök,
aki a Csörge-tó fürdőéletét te-
lepével felvirágoztatta.

Május 1-jén 110 éve, 1898-ban
jelent meg Batiné Stancsics
Fanni polgári iskolai tanárnő
Arany János élete és költészete
című füzete.

Május 2-án 100 éve, 1908-ban a
Közérdek Wosinsky Mór Hero
és Leander című magánjele-
net-fordítását jelentette meg.

Május 3-án 105 éve, 1903-ban
gazdáink jég ellen védekező
egyesületet alakítottak, mi-
közben kint dúlt az égihábo-
rú.

Május 4-én 95 éve, 1913-ban pol-
gári iskolánk volt éles eszű ta-
nulóját, Velőssy Ödönt Buda-
pesten letartóztatták, mert
Oroszországnak kémkedett.

Első és mindmáig egyetlen akadé-
mikusunk, aki élete utolsó három
évtizedét itt töltötte. Több mint
száz tudós műve, közel 480 általa
fölfedezett új gomba méltán őrzi
emlékét, amelynek megidézéséhez
Szekszárd 1959-ben és 1970-ben
tudományos ülésszakkal adózott,
idősb Szakály Ferenc pedig a mú-
zeum jóvoltából 1989-ben könyv-
vel is tisztelgett. Az emléktábla la-
kó- és szülőházán, a múzeum által
gondos szakértelemmel rendezett
iskolai kiállítás is megbecsülés, de
még inkább az lehetne egy díszpol-
gári cím…

Schwartzkopf Alajos volt ’48-as
tiszt, védgáttársulati ügyvéd 1859.
június 18-án örülhetett fiának. A

családi nevét 1881-ben Hollósra
magyarosító atya fiát már ötévesen
rajztanárral képeztette, majd a
Majer–Arlow-féle iskolába íratta. A
tudós másra is emlékezett: „Még
nem jártam elemi iskolába, midőn
már el-elszöktem a szekszárdi er-
dőkbe, ahol virágot szedtem, boga-
rat gyűjtöttem... Egyetlen gyerme-
két féltő édesanyám vasszigora
sem tudott elszoktatni az erdőtől.” 

A Tolnamegyei Közlöny 1884.
február 24-én írta meg: „Hollós
László, városunk szülötte a napok-
ban tette le jó sikerrel a tanárképző
vizsgálatot.” Kecskemétre 1891-ben
kerül, s létrehozta a 4846 darabos
természetrajzi gyűjteményt. Meg-
jelenik doktori értekezése, amelyet
számos növénytani mű követ. Ilyen
a Tolnamegyei Közlönyben a Nö-
vény-gyűjtő kirándulás című kis
tárca 1895. május 5-én. „Szegzárd-
hoz kedves, ifjúkori emlékek von-
zanak. Több helyen tettem kirán-
dulást a megyében, s így jelenleg
majdnem 1200 faj
vadon termő növény
rendszeres jegyzékét
állíthattam össze in-
nét.”

Ekkor kezd hozzá
a gombák tanulmá-
nyozásához. Az Aka-
démia eredményeit
elismerve bízza meg
a Magyarország Gas-
teromycetái megírá-
sával. Moesz Gusz-
táv szerint „e műve
méltán szerzett neki
soha el nem halvá-
nyuló hírnevet”. Ka-

csóh Pongrác otrombasága miatt
1911 nyarán európai hírű gomba-
gyűjteményét elégette, és vég-
leg szülővárosába költö-
zött.

Hiába vélték úgy,
nem lett embergyű-
lölő: múzeumunk-
nak adományozta
1911 augusztusában
670 darabos „értékes
régipénz-gyűjtemé-
nyét”. Igaz, már csak
munkásságának és öz-
vegy édesanyjának
él. Fő művét 1917-
ben az Akadémia az
előző 15 év legjobb
növénytani munkája
díjával jutalmazta – ő az összeget
ifjú kutatók növénytani munkájá-
nak kiadására hagyta.

Anyja halála után a gondoskodás
hiányát nehezen viseli, ezért kis
házába viszi feleségül az idegi gon-
dokkal küszködő Balogh Mária

óvónőt, aki 1931-ig, haláláig új len-
dületet hoz életébe. Hamarosan
napvilágot látnak szívós munkája
eredményei is: az Új gombák Szek-
szárd vidékéről 1926-ban, majd
1933-ban a Szekszárd vidékének
gombái. Száz meg száz adat, több

tucatnyi új faj röpíti világgá a
szülőváros nevét. A pél-

dás, olykor növényvé-
delmi tanácsokat is
adó leírások lírai ké-
pet festenek arról,
hányszor járta a kö-
zel s távoli erdőket,
utcákat, és leggyak-

rabban a temetőket… 
A piacon még évekig

ingyenesen vizsgálja a
gombákat. A meg-
tört, utóbb szeme vi-
lágát is elvesztő dr.
Hollós Lászlót 1940.
február 16-án éri a

halál. Temetésén alig tízen tartot-
ták fontosnak a részvéte(l)t, sem a
város, sem az Akadémia nem kép-
viseltette magát.

Dr. Töttős Gábor

A világ egyetlen édes szarvasgombája – a má-
sodik lelet Szekszárdról, 1919-ből származik

A magyar szarvas-
gombászok legnagyobb

kitüntetése:
a Hollós László-érem

Hollós László az utolsó évben
(Szakály Ferenc könyvéből)

Mesélő emlékeink 60.

Hollós László Szekszárdja

Tíz éve viseli utca Rozsnyay Mátyás
nevét Szekszárdon, ám a városunkban
is alkotó tudós csak most,
születésének 175. évfordulóján – dr.
Németh József szervező munkájának
hála – kapott emléket városunkban.

Az elmúlt szombaton Szekszárd Város
Önkormányzata és a Sakk-kultúráért
Alapítvány ünnepségre várta a néhai
gyógyszerész, sakkíró, borász és
fényképész tisztelőit. A Szabadszálláson
született, Zombán, Szekszárdon és
Aradon alkotó polihisztor munkásságát
Németh István gyógyszerész, Krizsán
Edith nemzetközi sakkmester és Módos
Ernő borász méltatta, majd Horváth
István polgármester leplezte le Törő
György és Töttösi Attila fafaragó népi
iparművészek alkotását. A Rozsnyay
születésének évfordulójára szervezett
rendezvénysorozat májusban Aradon
fejeződik be.

Emlékhely Rozsnyay Mátyásnak



ASZTALITENISZ Döntőt játszott a
Szekszárd AC Liu Boyu–Wittinger
Judit párosa a Budapest-bajnoksá-
gon, amely ezúttal is reprezentálta a
hazai élmezőnyt. A fináléban a Pos-
tás SE párosa nem adott esélyt a
szekszárdiaknak, akik az elődöntő-
ben a Majzik–Ackermann (Fastron
AC Tolna, Erdért) duót győzték le
szoros mérkőzésen 2-1-re.

ATLÉTIKA A Velencei-hegység-
ben található Napadon rendezett
100. mezei futó országos bajnoksá-
gon az AC Szekszárd sportolói közül
Csillag Balázs a második helyen vég-
zett a felnőttek 6 km-es, rendkívül
nehéz terepen rendezett versenyé-
ben. A Csillag Balázs, Várbíró Attila,
Szűcs Ákos összetételű csapat a 4.
helyen zárt. A juniorok között a még
újoncnak számító Zsigmond Előd,
Asztalos Dénes, Üveges Péter trió
ezüstérmet szerzett. Közülük egyéni-
ben a 6. helyen célba érkező Zsig-
mond érte el a legjobb eredményt.

KÉZILABDA Végig kiélezett mér-
kőzésen, a végjátékban maradt alul
az UKSE Szekszárd csapata a Győri
Audi ETO II. ellen a női kézilabda NB
I/B Nyugati csoportjában (27-30). AZ
UKSE legeredményesebb játékosa
a 8 találatig jutó Kovács Nóra volt.

KÉZILABDA Az országos gyer-
mekbajnokság hetedik korcsopor-
tos döntőjében (’94-es születésűek)
a Ferencváros és a Mezőszilas mö-
gött a 3. helyen végezett az UKSE
Szekszárd csapata. A Rácz Adrián és
Varga Veronika irányította együttes az
elődöntőben egy góllal kapott ki a
Mezőszilastól, a bronzmeccsen vi-
szont másodszor is biztosan (21-17)
győzte le a Győr.

KÉZILABDA „A Magyar Kézilabdá-
zásért Aranyjelvény” országos kitün-
tetést vehetett át a napokban Varga
Jenő, az UKSE Szekszárd egyik ala-
pítója, jelenlegi ügyvezető elnöke.
Ilyen elismerésben korábban olyan
ismert sportvezetők, edzők részesül-

tek, mint Sinka László (jelenlegi főtit-
kár), Kaló Sándor, vagy Katona Sán-
dor (utóbbi a kilencvenes évek végén
Ferropatent SE Szekszárd csapatá-
nak is edzője volt).

KOSÁRLABDA A női kosárlabda
NB I-ben magabiztos nagykanizsai
győzelmével (65-95) biztosította he-
lyét a felsőházi rájátszásban az Atom-
erőmű KSC Szekszárd. A csapat leg-
eredményesebb játékosa Mina
Makszimovics volt, aki 33 ponttal
(közte öt triplával) járult hozzá a fölé-
nyes győzelemhez. Hétközben az
alapszakasz utolsó meccsét is leját-
szotta Ujhelyi Gábor együttese: ezen
az atomosok kiütötték a Ceglédet
(100-58), amellyel korábban szoros
meccseket is játszottak.

LABDARÚGÁS Az elmúlt hetek
nem várt pontvesztései után az élme-
zőnyhöz való felzárkózás szempont-
jából fontos mérkőzést nyert meg ha-
zai pályán a Szekszárdi UFC az NB III
Dráva-csoportjában a hatodik helyen
álló Pécsvárad ellen (2-0). A csapat
góljait Csende Roland és Hencz Ba-
lázs szerezték. Az UFC 36 pontjával
a 8. helyen áll.

Az idei szekszárdi majális nívós eseményé-
nek ígérkezik a II. Domaine Gróf Zichy ut-
cai futóverseny, amely idén új pályán, és
várhatóan hatalmas érdeklődés mellett zaj-
lik majd.

A majális programjába szervesen illesz-
kedő futófesztivál versenyközpontja idén a
Garay téren lesz, innen indulnak majd a fu-
tamok. Versenyközpont 11 órakor nyit, ek-
kortól lehet leadni a helyszíni nevezéseket,
és felvenni a rajtszámokat. Az amatőrök és
a profik versenyében indulók az időmérő
chipért 1000 Ft kauciót fizetnek, melyet a
chip leadásakor visszakapnak. A szerve-
zők kérik, hogy nevezését mindenki a futa-
ma rajtja előtt 60 perccel adja le. A legki-
sebbek, az I. korcsoport futama 12.50-kor
rajtol, ezt követően 10 percenként vágnak
neki a megfelelő távnak a fiatalok. Az ama-
tőrök 5 km-es versenye 14 órakor indul,
míg az egyesületek, cégek, diplomáciai tes-
tületek számára meghirdetett 4x1 km-es
EU-váltó 15 órakor startol. A profik nagy
érdeklődéssel várt 10 km-es versenyén 16
órakor dördül el a startpisztoly.

Világbajnok hokikapus
A verseny új, a korábbinál látványosabb

helyeket érintő körpályán zajlik. A futók a
Garay térről a négysávoson a múzeumig
futnak, majd azt megkerülve a fasoron ke-

resztül jutnak el is-
mét a Garay térre. Itt
tűnnek majd fel a fu-
tóverseny illusztris
vendégei is, kiknek
névsora még nem
teljes, de az már biz-
tos, hogy Szekszárd-
ra érkezik Szuper Le-
vente. A magyar jég-
korong válogatott ka-

pusa a múlt hétvégén kiváló teljesít-
ménnyel járult hozzá csapatunk A-csoport-
ba jutásához. Levente 13 óra után láthatjuk
a Garay téri színpadon, 14 órától pedig a
Belvárosi Kávéházban dedikál. 

A többi vendégről és programjukról a
www.sportelmeny.hu-n olvashatnak.

* * * * *
A futóverseny természetesen időszakos út-
lezárásokkal is jár. Ennek megfelelően 11
órától 17 óráig lezárásra kerül a Széchenyi
utca a Kála áruháztól a Szentgáli Gyula ut-
cáig (nagy gyógyszertár), a Szent István tér
a Garay tértől a múzeumig (a Holub utcáról
lehet kanyarodni a vasútállomás felé), az
Arany János utca és a Mikes utca Szt. István
tér felőli vége, a Mészáros Lázár utca vége a
Toldi utcától a múzeum sarokig (a Toldi ut-
ca járható), valamint az Augusz Imre utca a
160 lakásostól a Garay Gimnáziumig.
Parkolási lehetőségek: a volt Domus mö-
gött, az Arany János utcában, a kiskorzó té-
ren a Plusnál, a 160 lakásos mögött, a Béla
téren, és a Gemenc Hotel mögött.
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Szuper vendég a II. Gróf Zichy utcai futófesztiválon

Visszapillantó tükör

FIGYELEM!
A majális több helyszínből álló közös
szervezésű esemény, melynek a futó-
verseny pályájából adódóan zsúfolt
pontjai is lesznek. 
A Városi Rendőrkapitányság határozott
kérésére a Prométheusz-park melletti
futópályát a fasor Garay Gimnázium fe-
lé eső szélén 3 méteres sávban, a volt
pártház árkádjáig 17 óráig kordonok-
kal elkerítjük. Átjárási lehetőséget biz-
tosítunk. 
A szervezők kérnek minden érdeklő-
dőt, hogy a futókat és a futóverseny le-
bonyolítását ne zavarják!

Szekszárdi
EU-sportmajális

2008. május 1.

VÁROSI SPORTCSARNOK
9 órától  

Összevont női-férfi egyéni amatőr
asztalitenisz-torna
Ingyenes nevezés a helyszínen 9 órától.

9.30 órától 
Serdülő kosárlabdatorna
Ingyenes nevezés a helyszínen 9 órától.

A VÁROSI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT PÁLYÁIN
9.30 órától 

Kispályás női, férfi és gyermek
labdarúgótorna
Ingyenes nevezés a helyszínen 9 órától.

9.30 órától 
Mini utcai női-férfi kosárlabdatorna
Kategóriák: 1994-ben vagy utána születet-
tek, 1990–93-ban születettek, 1989-ben
vagy előtte születettek.
Ingyenes nevezés a helyszínen 9 órától. 
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A rejtvény megfejtését 2008. május 6-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az április 6-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Bucsányi Endre, Holdfénytánc. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Viszmeg Zalán, Árpád u. 34. és Ritter Marianna, Alisca
u. 36. IV/13. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Ne zaklassanak!
Akkor én sem

zaklatok senkit
Négyszer ... nem ... ötször, de lehet,

hogy hatszor lapoztam át és olvastam újra
és újra a ZAKLATÁSMENTESÍTŐ TÖR-
VÉNYRŐL tudósító rendkívül népszerű és
nagyon nagy olvasottságnak örvendő, és
szinte patikamérleg-pontossággal kiegyen-
súlyozott tájékoztatást nyújtó napilapot,
amelyből megtudtam, hogy 10 nőből 4-et
molesztálnak a munkahelyén szexuálisan,
de azt hiába kerestem a lapban, sehol sem
találtam (pedig esélyegyenlőség van Ma-
gyarországon), hogy 10 férfiből hányat mo-
lesztálnak szexuálisan a munkahelyén.
Például egy női váll férfi kézzel való röpke
megérintése is szexuális zaklatásnak mi-
nősül, ha ettől a sértett fél (a nő) kellemet-
lenül érzi magát.

Na és az minek számít (a személyi szá-
mom alapján férfinak számítok), ha egy őr-
jítően kívánatos nő (például a főnököm)
vérforralóan izgató, szexuálisan ingerlő
pillantást vet rám, aztán csábosan sarkon
fordulva gyönyörű popsiját ingerlően rin-
gatva elindul, de közben-közben csábítóan
mosolyogva vissza-visszapillant rám?  Kér-
dem én (természetesen a törvényalkotók-
tól) tisztelettel, hogy ilyen esetekben is én
vagyok a zaklatás elkövetésének ismeret-
len tettese (gyanúsítottja?!), és a hölgy az
ártatlan és sértett áldozat, akiért megsza-
kad a szíve még egy teljesen elfogulatlan és
tárgyilagos bürokrata törvényalkotónak is?

Csak azért kérdezem, hogy tudjam, mi-
hez tartsam magam, és még mennyi ideig
úszom meg törvénysértő magatartásom
börtönbüntetés nélkül, mert még (ha le-
hetséges) előtte szeretnék kibérelni ma-
gamnak valahol egy kis homokos lakatlan
szigetet, ahol jogkövető módon élhetem le
hátralévő éveimet.

Bálint György Lajos

R E J T V É N Y

2008 április 30. (szerdán) 8–14 óráig

SZEKSZÁRDON, a Panoráma mozi előcsarnokában

DIVATÁRU- ÉS KOSZTÜM-
VÁSÁRT TARTUNK

Ajánlataink: Szövet nadrágos és szoknyás kosztümök
Alkalmi kosztümök • Alkalmi ruhák • Szoknyák

blúzok • Tavaszi hosszú és 3/4 nadrágok • Blézerek,
topok • Fekete kosztümök

AKCIÓS KOSZTÜMÖK 36–56 méretig.

Várjuk az érdeklődőket.
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
JÁSZBERÉNYI  MATILD 
textilművész KIÁLLÍTÁSA
Május hónapban hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óráig.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Április 24–27. 17.30 és 20 órakor

BOLONDOK ARANYA
Feliratos amerikai kalandfilm

Április 28–30. 17.30 órakor 
BOLONDOK ARANYA
Feliratos amerikai kalandfilm
20 órakor
SWEENEY TODD – A FLETT
STREET DÉMONI BORBÉLYA
(16) Feliratos amerikai film

KISTEREM
Április 24–30. 17 és 19 órakor

ESZTER HAGYATÉKA (12)
Magyar film

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
29. Moby Dick 

R.: Francis Ford Coppola

JAZZKLUB 
30. Chicago
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

Április 28., hétfő 14.30 órától 
MÚZEUMI MOZI  

Ismeretterjesztő filmvetítés
nyugdíjasoknak

Április 29., kedd 15 órától
Tájak-Korok-Múzeumok Klub 

A „Magyar reneszánsz éve” kulturá-
lis programsorozathoz kapcsolódva
16 fogásos reneszánsz királyi
lakoma Faddi Varga János királyi
főszakácsnál

„Kézben tartott biztonság”
címmel BALESET-MEGELŐZÉSI KI-
ÁLLÍTÁS a MÁRVÁNYTEREMBEN. – A
kiállítás célja, hogy felhívja a látogatók
figyelmét a közlekedés veszélyeire, és
betekintést adjon a rendőrség ezzel
kapcsolatos munkájába. Szervező: Tol-
na Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
A kiállítás megtekinthető: április 30-ig,
hétköznapokon 10–17 óráig, szomba-
ton 10–13 óráig.
Antal Imre festőművész (Gyimes-
felsőlok) kiállítása az ÜVEGTEREM-
BEN. Megtekinthető: munkanapokon a
ház nyitva tartási idejében május 6-ig.

* * * * *
Idén 38. alkalommal kerül megrende-
zésre 2008. május 22-től június 20-ig

a hagyományos gyermeknapi
TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-

PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
Szekszárdon, a Babits Mihály

Múvelődési Ház és Művészetek
Házában

A pályázaton általános iskolás korú
(6–14 éves) tanulók vehetnek részt. A
téma, technika, méret kötetlen de ke-
rülni kell a túlzottan nagy méretet! A
gyermekalkotásokat paszpartúrázva
kell beküldeni. (A paszpartu mérete ne
haladja meg a 6 cm-t!) Elöl szerepeljen
a tanuló neve, életkora, iskolája.

Beküldési határidő: 2008. május 6.
* * * * *

Április 28-án, hétfőn 19 őrakor
Sárdy-bérlet IV. előadása

Claude Magnier: OSCAR
zenés bohózat  a Budaörsi Játékszín
előadásában. 
Szereplők: Böröndi Tamás, Straub Dezső,
Bánfalvy Ági, Harmath Imre, 
Csala Zsuzsa, Farkasházi Réka / Helyes
Georgina, Éless Béla, Ábel Anita, 
Valler Gabriella, Virág László
Rendezte: Straub Dezső

Május 9-én, pénteken 19 órakor
Hegedűs-bérlet IV. előadása

Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK
székely góbés játék, a soproni Petőfi
Színház előadása. 
Szereplők: Őze Áron Jászai-díjas, Eperjes
Károly Kossuth-díjas, Magyar Művésze-
tért díjas, Koncz Gábor Kossuth-díjas,
érdemes művész, Bregyán Péter Jászai-
díjas, Nagy Anna Jászai-díjas, Nyírő Bea,
Magyar Tímea, Boros Zoltán, Sövegjártó
Áron, Németh Borbála, Zsolnay András,
Madár Tamás soproni kisfiú
Rendező: Eperjes Károly 
Jegy: 2000 Ft 

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogó-beszámítás lehetséges.
Tel.: 30/267-98-91

F E L H Í V Á S !
A Babits Mihály művelődési házban

a Művész presszó
és a büfék

ÜZEMELTETÉSRE KIADÓK
Érdeklődni:

529-616-os és 529-618-as
telefonszámon lehet.

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
DIA-csoport

Szekszárdi Önkéntes Klub
Az elmúlt hétvégén került megren-
dezésre a DIA-napok Budapesten,
melyen a Szekszárdi Önkéntes
Klub is képviseltette magát. 
A programsorozat keretében ön-
kéntes klubunk  elnyerte tolna me-
gyében az „Aranycsapat” címet.

A Magyarországi Német
Színház szeretettel meghívja

Önt és partnerét
William Shakespeare:

LEAR KIRÁLY
című előadására

Rendező: Florin Gabriel Ionescu

Időpont:
2008. május 7., 19 óra 

Helyszín: Magyarországi Német Színház,
7100 Szekszárd, Garay tér 4.

MAGYARUL IS!
Tolmácsgépek az előadás kezdete előtt ne-
gyed órával 300 Ft-os áron a ruhatárnál
igényelhetők!
Az idős Lear (a címszerepben Bernd von
Bömches) elhatározza, hogy lemond koro-
nájáról, és birodalmát felosztja három lá-
nya között, aszerint hogy melyik szereti őt
a legjobban. Hogy végleg megszabaduljon
a királyi felelősség terhétől, lányait próbá-
ra teszi. Cordélia, a legkisebb – akinek sze-
retetében leginkább bízik – megtagadja ap-
ja gyerekes kérését: „Szeretem felségedet
tisztem szerint, sem többé, sem kevésbé.”
Lear dühösen kitagadja lányát az örökség-
ből, és a két idősebb, Goneril és Regan kö-
zött osztja fel birodalmát. Kent grófja, a ki-
rály hű alattvalója szembeszáll a királyi te-
kintéllyel, megkérdőjelezi a döntés helyes-
ségét, ezért a király száműzi őt…
További előadások időpontjai:

május 7., szerda 19 óra; 
május 8., csütörtök 17 óra; 
május 13., kedd 18 óra; 
május 14., szerda 17 óra; 
május 22. csütörtök 19 óra; 
május 26., 27.  hétfő, kedd 17 óra; 
június 3. kedd 17 óra

Az I. Béla Gimnázium 
és Informatikai

Szakközépiskola
programsorozata

Szekszárd és környéke fiataljainak

Az Ifjúsági Gitárzenekar
és a

Szekszárdi Gitárkvartett 
koncertje

2008. május 2., péntek, 17 óra
Helye: KÖSZI-udvar, Béla király tér 6.

A programsorozat nyitott mindenki
számára!!!

Gyere el, várunk!
Támogatja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
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lázadni maga a kényszerrel gúzsba
kötő tételesség ellen? Ha Kernstok
Károly napjainkban élne, nyilván ő
is változtatna egynémely indula-
tán. Talán megrökönyödött arccal
látná, olvasná a híradásokat és bul-
várcikkeket, amelyek amerikai
filmszínészek és énekesek divat-
hullámokat keltő buzgalmáról tu-
dósítanak, mel-
lyel szektákat,
egyháznak fel-
tüntetett, valójá-
ban a hit periféri-
áját sem érintő,
tömeges népbutí-
tással magánva-
gyonokat szerző,
Isten nevében
prédikáló gyüle-
kezeteket támo-
gatnak… Irtózat-
tal figyelné, mint
születnek csecse-
mők a világra, az
„új családokba”,
a kommunákba,
vagy ahhoz hasonló szellemi fer-
tőkbe, amik lényegüket tekintve
pontosan az ős biológiai-lelki csa-
ládból szakítanak ki embereket és
szippantanak föl végérvényesen,
szószólójává téve áldozataikat a
sugárzó, igaz tanoknak… 

A festő némileg pontosítva az
egyiptomi vallásosság képviselőiről
szóló meggyőződését, azt írja:
„Nem volna nehéz, de túlságosan
részletező lenne, ha ki akarnám
mutatni, hogy a viszony esztétikai
értéket alkotó erő s tételes erkölcs-
tan között ugyanaz maradt az idők
folyamán át majdnem a mai napig.
Éppen ilyen maradt a viszony a
művész és a pap között, az egyik
még mindig lent volt a szociális lét-
ra alsó fokán, a másik a legtetején
érintkezett az istenekkel. (…) Míg
az idők folyamán egy ilyen speku-
latív erkölcstant felváltott egy má-
sik, az előbbeni történet újra meg-
ismétlődött. Csak legújabban kezd
nagy változás beállni…” Nem ne-
héz persze a XIX-XX. század fordu-
lóján, érintkezve az új izmusokkal
optimistának lenni. Igaz, minden-

Két héttel ezelőtt Kernstok Károly
festő, grafikus életrajzával, a mű-
vész társadalomban betöltött szere-
péről elmélkedő gondolataival is-
merkedhettek kedves Olvasóink.
Hogy miféle szerep jutott a művé-
szettermelő embernek a történe-
lemben – legalábbis a festő filozófi-
ája szerint –, azt ígértük, erről esik
mostan szó. 

Az ősi Egyiptomban a művész
rabszolga volt, fogalmazza Kern-
stok A művész társadalmi szerepe
című tanulmányában. Ez pedig
igen érdekes tény egy papi állam-
ban, ahol a fáraók is papjaik által
kormányoztak. „Rabszolga festette
a fáraót s az isteneket: Ptahot,
Oziriszt, Íziszt. Legalacsonyabb
szociális elhelyezkedésük volt
ezeknek a művészeknek, pedig a
legmagasabb szociális funkciókat
végezték.” Hogy mennyi él van sar-
kítva fogalmazva a papsággal
szembeni állásfoglalásakor, árnyal-
tabban az alkotók sorsának a pap-
ság sorsával való összehasonlítása-
kor, arról árulkodik a következő
bekezdés: „Bár a papok a legmaga-
sabb társadalmi állásban éltek,
mégis a rabszolgaművész parazitái
voltak. Ebben a szimbiózisban a
művész termelt, a pap fogyasztott.
A művész fantáziájával, formáival,
színeivel, egyszóval alkotásaival az
alázat, a rémület legmegsemmisí-
tőbb hatását szuggerálta nézői-
nek.” A papok pedig „ezzel a mű-
vészek által kiváltott esztétikai erő-
vel tudták a tételes erkölcstant a
néppel elfogadtatni, tudták a népet
a gondolkodás nélküli alázatosság-
ban tartani s uralmukat biztosíta-
ni.” Továbbmenve: a festő egybe-
kapcsolja a művészek által terem-
tett értékeket a szociális alakulások
történetével. „A Buddha-szobrok-
nak, tanagráknak, a Szűz Mária-ké-
peknek nagy szocializáló erejük
van. (…) A képromboló iszlám zül-
lése vajon nem az esztétikai nagy
társító erő kikapcsolása miatt tör-
tént-e meg?” Szélsőséges, hangza-
tos mondatok ezek, semmi kétség,
csak éppen elgondolkodtató, lehet-
e, érdemes-e, kell-e tételességgel

kor fölösleges azon töprengeni, mi
lesz az elkövetkező, s hogy a biza-
kodók, vagy az óvatosak táborát
erősítsük-e. Pro és kontra irányban
is fölsorolható számos érv.
Kernstok például minden bizony-
nyal megdöbbenne, ha látná, mily
mértékben szorul ki a képzőművé-
szet, a szépirodalom az újságok ha-

sábjairól, tisztelet és
hála persze a kivétel-
nek, s miféle konzorci-
umokat, integráláso-
kat terveznek egyik-
másik globalizált ki-
adóvállalat befüggö-
nyözött irodácskáin
belül… Vesszen csak
az igényesség, az min-
denekelőtt… 

Még a tanulmány
legelején vetődött föl a
kérdés, mire hát a sok
alkotás? Egyetlen pici
mondat szól a potenci-
ális válaszról. „A sok
képnek és sok mű-

vésznek szerepe pedig tegnap
ugyanaz a biológiai volt, mint a fe-
nyőfa pollenjéé. Sokat, fölöset ter-

melni, hogy a véletlen segítségével
mindenütt termékenyíthessen.”
Megjósolja a termelés változását,
szerinte gazdaságosabb, de min-
denképpen terv szerinti lesz, eszté-
tikus templomok, középületek
bukkannak fel, újul a művész szo-
ciális szerepe, becsültsége is. „Leg-
régibb időben műkedvelő, majd
rabszolga, lett céhbeli, volt grand
seigneur (Rubens, Raffaello, stb.),
végre bohém, társadalmon kívüli
lény.” A kör pediglen itt zárul: fel-
színi vagy valós nagyrabecsüléssel,
félelemből, irigységből, kicsinyes-
ségből éledő izolálással mégiscsak
a megélhetési harc fő idő-, lélek-
rablója a ma művészének. Szüksé-
ges és hasznos persze a polgári fog-
lalkozás, óv az oktalan, valódi és
igaz művészhez méltatlan öntöm-
jénezéstől, rögzíti azt a két talpat a
föld betonjához… Csak hát mire
minden igyekezet, illendő forma,
ha éppen a teremtés látja kárát az
igazodásnak…?! Megint csak leg-
benső hitünk adhat vigaszt, no
meg az apró örömök érzékeny ész-
revétele. És megkülönböztetett he-
lyen az elhivatottság. Panyi Zita 

Gajduschek Erzsi fotója
Kernstok Károlyról 

Literátori bölcsesség
Finoman fogalmazva is utópisztikus álom az, amit Kernstok Károly ta-
nulmánya végén jövendöl, egyben megerősítése fenti cikk záró gondo-
latának a hitről. Ilyenben az ember csakis hitéből bízik. Hisz magában,
mint alkotóban, hisz Isten szándékában, ajándékában, a tehetségében,
hisz az életét jó barátként kísérő szerencsében, és hálás. Mindenért és
szakadatlan. Íme hát a különös cikk zárlata: „De a jövőben, mikor a
művész az ő esztétikai értéket alkotó erejével minden közvetítés nél-
kül fogja a terheltségmentes lélek szükségleteit kielégíteni, ő nem lesz
többé a papság vagy mások zsoldosa, de papja lesz az esztétikának,
mely a tételes erkölcsöt helyettesíti, s a művész lesz a szociális létra
legmagasabb fokán, hol ha nem is fog az istenekkel tárgyalni, de irá-
nyítani fogja a tömegeknek lelkét. Munkája lesz az a napsugár, mely a
társadalom nagy, szürke erdejébe, ha be-behatol, oda fényt, árnyékot,
mélységet és ragyogást visz be.” 
Egyedül talán az „irányítani fogja a tömegeknek lelkét” grammatikai
szerkezet kifogásolható… Minek irányítani? Az agresszív, kényszerítő,
kitervelt. Inkább utat mutatni nagy felelősséggel! Amire vagy rátér va-
laki, vagy saját, szabad határozása eltéríti attól. A tömegekkel egyéb-
ként sem okos dolog foglalkozni… Nem lehet a tömeghez büntetlen
szólni… A tömeg stigmával lát el, ítél és elvár. Szólni a befogadóhoz ér-
demes.   PZ

Festői szemmel a művész szerepéről (2.)

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

4×5 ÓRÁS
INTERNET-

TANFOLYAMOK
A KÖNYVTÁRBAN!

Kezdés:
ÁPRILIS 28-ÁN ÉS 30-ÁN

9 ÓRAKOR
RÉSZVÉTELI DÍJ 3000 Ft

HUNGARY CARD 2008
A Szekszárdi Turisztikai Kft., Béla király tér 7. szám alatti üzleté-
ben már megvásárolható a HUNGARY CARD – Magyar Turizmus
kártya 2008. évi kiadása, mellyel számos, utazással, üdüléssel
kapcsolatos kedvezményt lehet igénybe venni!

• Éttermi, szálláshelyi kedvezmények: 10–20% 
• Ingyenes múzeumi belépõk 
• Utazási kedvezmények buszon, vonaton, hajón 
• Egyéb ajánlatok

Ha nyaralását itthon kívánja tölteni, számoljon
a Magyar Turizmus kártya által nyújtott lehetõségekkel is!
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EGYPERCES KRIMI

A rablókat is előbb utolérik... a rendőrök
Előző számunkban is „szerepelt” egy fiatal rabló, szerencsére már előzetes

letartóztatásáról is hírt adtunk. Gondolom, a napokban felgöngyölített – más-
fél-két hónapja történt – rablások elkövetői már nyugodtan ültek babérjaikon,
s talán már a következő bűncselekményt tervezték. Ja, ők tervezték, a rend-
őrök pedig végezték... a munkájukat.

Dr. Pakulár Károly őrnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság felderítő alosz-
tályának vezetője újabb két, szintén fiatalok által elkövetett rablásról, és a bű-
nözők elfogásáról számolt be. Maszkot és kesztyűt viselt az a három fiatal,
akik a kerítésen átmászva jutottak be egy idős asszony udvarára. A mellék-
épület után a lakásba is beosontak, de az asszony fölébredt a zajra. Az idős
hölgyet lefogták, a földre teperték, majd összeszedett értékeivel és készpén-
zével távoztak. Ketten közülük már előzetesben vannak, harmadik társuk pe-
dig őrizetben. Pakulár őrnagy egy másfél hónapja történt diszkós rablásba is
beavatja olvasóinkat. A mellékhelyiségbe tartó fiatalembert öten követték,
majd körbeállták, és elvették a mobilját és a nyakláncát. Az elkövetők közül
hárman őrizetben, ketten pedig előzetesben vannak.

Kérdés, vajon ilyen és hasonló szörnyű szituációkban mi a teendője a sér-
tettnek? Az alosztályvezető közölte, hogy mivel a néni nem ellenkezett, meg-
úszta az esetet különösebb testi sérülések nélkül. Ilyenkor – ha lelkiállapo-
tunk engedi – figyeljük a maszkból kilátszó szemeket, próbáljuk rögzíteni ma-
gunkban a hangokat, a beszédstílust, hanglejtést, amivel támpontot adhatunk
a nyomozóknak. A diszkósesettel kapcsolatban „a minden részlet fontos”
mellett azt tanácsolta az őrnagy, hogy a sértettek azonnal szóljanak a bizton-
sági őrnek, aki nyomban értesíti a rendőrséget. Előfordul, hogy még forró
nyomon elkapják a zsiványokat, de egy-két hónap múlva is – mint az említett
esetekben – gyakran kézre, majd rács mögé kerülnek a zsiványok... – hm –


