
XVII. évfolyam 17. szám 2007. május 13.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Rendkívüli ülésen döntött Szek-
szárd közgyűlése a költségvetés
módosításáról. Harmincmillió
forinttal emelkedik a segélyezés-
re fordítható pénz, továbbá beke-
rült a költségvetésbe a Tolnai
Kommunális és Építőipari Kft. 49
százalékos üzletrészének megvá-
sárlására szánt legfeljebb 100
millió forint, valamint a kétmilli-
árd forint értékű kötvénykibocsá-
tás is.

E két téma a közgyűlés végén,
zárt ülésen került ismét terítékre,
döntés azonban csak az utóbbiban
született. Az ajánlatok bekérése, és

kétfordulós versenyezte-
tése után a legjobb feltéte-
leket biztosító Kereskedel-
mi és Hitelbank (K&H) ke-
rült kiválasztásra, és a
közgyűlés felhatalmazta a
polgármestert, hogy a
szerződést aláírhassa.
Mint arról már beszámol-
tunk, a kötvénykibocsátás
– amely a meglévő hite-
leknél jóval kedvezőbb, és
tervezhetőbb terheket ró a
városra – egyik fele a fenn-
álló tartozások kiegyenlí-
tésére, másik fele a szol-
gáltató cégek (Vízmű és

Alisca Terra) vissza-
vásárlására nyújt fe-
dezetet. A K&H vállal-
ta, hogy harminc na-
pon belül megtörté-
nik a kötvénykibocsá-
tás, ám amennyiben
ez május 30-ig nem
valósulna meg, úgy
likviditási hitelt nyújt
a vásárlásokhoz. A
tolnai kommunális
cég üzletrészének
megvásárlásában –
bár a szándék mind-
két fél esetében fenn-
áll –, további egyezte-
tések szükségesek,
így a kész szerződés-
tervezetet várhatóan
a május 14-i, hétfői
rendkívüli ülésen
tudnák a képviselő-
testület elé vinni.
Ugyancsak a zárt ülés
témája volt egy a Pol-
lack úti sporttelep te-
rületén befektetni kí-
vánó vállalkozás ké-
relme, melyet a köz-
gyűlés további tárgya-
lásra a bizottságok-
nak visszautalt.

A nyílt ülésen némi politikai fel-
hangok kísérte vitát követően a
többség az előterjesztésnek megfe-
lelően módosított működési sza-
bályzatot (SZMSZ) fogadta el. En-
nek legfontosabb eleme, hogy ezen
túl a frakcióvezetők is interpellál-
hatók. Mint ismert, jövőre új rend-
szer szerint kívánja támogatnia a
közgyűlés a civil szervezeteket. Az
idei átmeneti évben a szakbizott-
ságok döntenek az iparűzési adó öt
százalékának odaítélhetőségéről.
Az önkormányzat aktualizálta az
adókataszterben szereplő civil
szervezetek listáját. Az ebben sze-
replő több mint 200 egyesület és
alapítvány közül csak a fele tett ele-
get az adatközlésnek, így csak ők
számíthatnak a bizottságok pozitív
elbírálásában, ám az egy-egy szer-
vezetnek jutó összeg nem lehet na-
gyobb a tavalyinál, s nem jár auto-
matikusan.

Szekszárd város képviselő-testü-
lete keddi rendkívüli ülésén egy-
szeri támogatásokról is döntött. E
szerint a Pünkösdi Fesztivál szer-
vezői egymillió, míg a Bartina
Egyesület, a Szekszárdi UFC és a
Szekszárd AC pedig ötszáz-ötszáz-
ezer forint működési előleget ka-
pott.

Módosította a költségvetést a közgyűlés
Rendkívüli ülés: A K&H-val szerződhet a város a kötvénykibocsátásra
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

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

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES
KÖZPONT NYUGDÍJAS TAGOZATA

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

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

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

ADÓSZÁMA: 18854763-1-17
Az  alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. Legfőbb tevékenységeink: 10
éve működtetjük, heti rendszerességgel az értelmileg akadályozott szemé-
lyek klubját, 2006. január 1-jétől  pedig  a Támogató Szolgálatot.
Támogatásukat köszönjük!  A kuratórium nevében: Házi Magdolna

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

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

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

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

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Minden második 
hétfőn 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda Könyvtár
épület

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

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

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

MÁJUS 13., 27., JÚNIUS 10., 24.

A KÉK MADÁR ALAPÍTVÁNY
klubestjének következő programja:

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

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

74/512-048.

FELHÍVÁS 
parlagfű elleni védekezésre

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a parlagfű elleni védekezés elsősor-
ban a földtulajdonosok, használók, termelők kötelezettsége. Ők köte-
lesek a növényvédelemről szóló jelenleg hatályos 2000. évi XXXV. törvény
5.§ (3) bekezdése értelmében június 30. napjáig az ingatlanukon a par-
lagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a ve-
getációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a növényvédelmi hatóság köz-
érdekű védekezést rendel el!
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a föld használója, tulajdo-
nosa köteles megtéríteni. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal,
amely húszezer és kétmillió forint közötti összegben az eljárási költségen
felül kerül kiszabásra. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjá-
ra behajthatóak.
A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok ha-
táskörébe utalta, akik ezen feladatukat a növényvédelmi hatóságokkal, az
önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel, illetve a lakossággal
együttműködve végzik.
A közérdekű védekezést elrendelő határozatok a polgármesteri hivatal hir-
detőtábláján való kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettség a parlagfü-
vön kívül más allergén gyomnövényre, egyéb károsítóra is kiterjed, ha azok
a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvé-
delmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyezte-
tik, valamint figyelembe kell venni az integrált növényvédelem alapelveit,
továbbá a környezet és a természet védelmét.
Kérem az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket, mindany-
nyiunk érdekében önként teljesítsék.

Dr. Kilián Orsolya 
jegyző

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI
ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉS A TOLNA MEGYEI

VÖRÖSKERESZT TERÜLETI ALAPSZERVEZETE
értesíti tagjait, hogy 2007. május 25-én 9 órakor kirándulást szervez Buda-
pestre. Program: délelőtt 9 órától érdekes előadás teljesen új, az egészséges
életmóddal kapcsolatos termékekről. Kedvező vásárlási és rendelési bemuta-
tó. Utána egy finom ingyenes ebéd mindenki számára. Ebéd után a Nemzeti,
majd a Művészetek Palotája idegen vezetővel (300 Ft belépővel). Indulás:
2007. május 25. 6 óra, a Gemenc parkolóból. 
Jelentkezni lehet: hétfőn 2–12-ig, csütörtökön 8–10-ig Hunyadi u. 4. szám
alatt, pénteken 8–12-ig a Vöröskeresztnél.

A TOLNA MEGYEI FELNŐTT DIABETESESEK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK

következő összejövetele 2007. május 29-én 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében.
Az előadás címe: Mindent tudunk már a cukorbetegségről? Előadó:
Visontainé Balla Ágnes
Minden érdeklődőt szeretettel vár a vezetőség!
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet
aljegyzői állás betöltésére

irodavezetői feladatok ellátása mellett

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori

képesítés
– jogi és közigazgatási szakvizsga
– 15 éves vezetői gyakorlat
– európai nyelvből 1 középfokú és 1 felsőfokú nyelvvizsga              

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplő általános alkalmazási
feltételeknek is.
A kinevezés határozatlan időre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi önkor-
mányzati rendelet és Közszolgálati Szabályzat alapján.
A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot 

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő
megjelenéstől számított 15. nap.
A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv. 10. §-ának
előírásai szerint történik.
Az aljegyző kinevezéséről – a jegyző javaslatára – a közgyűlés,
legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközeleb-
bi ülésén dönt.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkező
pályázatokra kérjük ráírni „aljegyzői pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Oltárra gyűjtenek
A szekszárdi VIII. számú választókerület lakói – dr. Tóthné Molnár Má-

ria szervezésével – jótékony célú börzét rendeznek a Remete-kápolna
előtti téren a közeljövőben. (A pontos dátumról hamarosan.) A hagyo-
mányteremtő szándékkal indított rendezvényen a tavaszi nagytakarítás
során előkerült, feleslegessé vált ipar- és műszaki cikkekből rendeznek
vásárt. A jelképes összegekért kínált portékákból befolyt összeg mellett
az érdeklődők további adományokkal segíthetik a közös cél megvalósítá-
sát: a Remete-kápolna szabadtéri oltárának felépítését.

Ha valamikor, akkor április vége
felé az új borok meg tudják mu-
tatni valódi énjüket, s ekkor lehet
kimondani a szakmailag helytál-
ló értékítéleteket az elmúlt évjá-
ratról. Már Márton-nap után hal-
lani lehetett, hogy valami külön-
leges anyag került a borászok ke-
zébe, amitől valami ahhoz hason-
ló kitörést várnak, mint a 2000-
es, de még inkább a 2002–2003-
as évjáratban.

Ez a Szent György-napi borünne-
pen tökéletesen beigazolódott. Per-
sze, Mészáros Pál, a szekszárdi tör-
ténelmi borvidék hegyközségének
sokat látott, megért és megtapasz-
talt elnöke, újfent rávilágít: izgal-
mas és különlegesen szép szakma
a borászat. Mindegyik huszon-
egyedik századi úgymond csúcsév-
járat is különbözik a másiktól, így
színben, aromában, illatban, gyü-
mölcsösségben ki tudja mire képes
még a szekszárdi hegy.

– Kiváló borok készültek, amik

egészen különleges borokká érle-
lődhetnek. Ezt bizonyítja az eddig
lezajlott borversenyek eredményei,
amelyeken a 2006-os évjáratok re-
mekül szerepeltek. Ennyi új bort
még nem neveztek be, mint most,
és mindez aligha véletlen, mert a

minőség már most egészen kiváló,
bátran mutatják, versenyeztetik
már most a gazdák. Ennyi arany- és
ezüstérmet az új borok ritkán kap-
nak, de most ez jellemző volt min-
denhol. Nálunk például egy friss
bor, mégpedig egy merlot kapta a
legmagasabb pontszámot, ami
tényleg kuriózum számba megy,
ilyenre nem is emlékszünk, mert
mindig a több éves borok viszik a
prímet a borversenyeken.

– Mitől beszélhetünk egy különle-
ges évjáratról, mik ennek a jellem-
zői, milyen megfogható dolgok áll-
nak a háttérben?

– A nyár csapadékos volt, bősé-
gesen lett tápanyagnedvessége a
szőlőnek, jól fel tudott készülni a
szőlő a további hónapokra. Az ősz
a szőlő számára nagyon kellemes
száraz volt, be tudtak érni a bo-
gyók, szinte betöppedtek a szőlők.
Igen magas 22–23-mas mustfokok-
kal tudtunk szüretelni, volt olyan
is, aki 24 fokkal szedte a termést a
lehető legkésőbbig késleltetve a
szüretelést.

– Mennyiben volt más, a sokat
emlegetett, szintén nagy borokat, a
borvidéknek kiemelkedő nemzet-
közi sikereket hozó 2003-as évjárat?

– Egészen más volt. Nem volt an-
nyi csapadék és korábban szüretel-
tünk, augusztus közepétől október
közepéig befejeztük a szüretet.
Most a tenyészidőszak lényeges ki-
tolódott, ez más illat- és ízvilágot,
más beltartalmi értékeket hozott,
mint a maga nemében tényleg
szintén különleges borokat produ-
káló három évvel ezelőtti évjárat.
Nagyobb most az extrakt tartalom,
még illatgazdagabbak a borok, és a
színanyag is nagyon gyönyörű,
szinte egyedi. Szinte olajos, testes
bor mozog a pohárban, amikor
megmozgatjuk: ízbombává válik,
amikor megkóstoljuk a 2006-os bo-
rokat. Bízom benne, hogy hordó-
ban „ászkolva” még rejteget külön-
legességeket ez az évjárat. B. Gy.

Csúcsévjáratok között is unikum a
tavalyi évjárat

Illatfelhőről és ízbombáról áradoznak a borínyencek

Chile ezt nem tudja
A hegyközség elnöke nemrégiben az európai piacon is nyomuló dél-

amerikai Chile szőlészetét, borkultúráját vette górcső alá egy tanul-
mányút kapcsán. Azt mondja, el kell ismerni azt, amit az ottani adott-
ságokból, elsősorban a klimatikus viszonyokból kihoztak, óriási a fejlő-
dés, de amondó, hogy a magyar élborászatoknak azért hosszú távon
nem kell aggódnia amiatt, hogy esetleg a dél-amerikai csúcsborok, vagy
a felső kategóriájú standardak kiszorítanak bennünket a még meghódí-
tandó és a jelenlegi piacokról.

– Többnyire homokos ültetvényeken termelnek a chileiek, nagy meny-
nyiséget vesznek le a tőkékről, ezeket tényleg olcsón tudják forgalomba
hozni. De ezek azok a fogyasztók, akik tényleg jó borokat akarnak in-
ni, maradnak a magyar bornál. Kezdenek már a hegyoldalban termel-
ni a különleges jó minőség elérése okán, az itt termelt szőlőből készült
borokat is kóstolhattam, ezek tényleg remekbe szabottak, le a kalappal
előttük, de ezek nagyon drágán, a mieinknél jóval borsosabb áron ke-
rülnek piacra, emiatt a mi belföldi és exportpiacunkat komolyan nem
veszélyeztetik a chilei borok az én meglátásom szerint – oszlatta el a fé-
lelmeket a szekszárdi hegyközség maga is időről időre kiváló borokkal
megjelenő elnöke.
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
a közterületen megszervezett

ebek veszettség elleni kötelező oltása körében
TOVÁBBI KÉT PÓTOLTÁSI NAPOT IKTAT BE. 

A pótoltások helyszíne és időpontja a következő:
2007. május 15. (kedd) Csatári harangláb 17–18 óráig
2007. május 17. (csütörtök) Remete u. 5. 17–18 óráig

Azonosító kutyának és
gazdinak

A helyi állattartásról szóló 23/2003. (XII. 3.) szekszárdi
önkormányzati rendelet 19. § (15) bekezdése alapján a
polgármesteri hivatal mind az eb, mind annak tulajdono-
sa azonosítása céljából egyedi, Szekszárd feliratú és azo-
nosító sorszámmal ellátott, kék színű bilétát bocsát ki,
melynek költsége az állat tulajdono-
sát terheli. Az egyedi azonosító sor-
szám díja 150 Ft, melyet az eb tulaj-
donosa az összevezetett oltáskor
köteles a polgármesteri hivatal
munkatársának megfizetni. Azon
ebtartók, akik a kötelező oltást nem
az összevezetett eboltáson végezte-
tik el, az azonosító sorszám átvétele érdekében keressék
fel a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
Bustya Gabriella ügyintézőt személyesen, vagy az 504-
115-ös telefonszámon. A hivatkozott helyi rendelet 25. §
h) pontja értelmében, aki a tulajdonában lévő kutya nyak-
örvén a kutya közterületen történő tartózkodásakor nem
helyezi el az azonosító bilétát, szabálysértést követ el, és
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Aki kóbor ebeket, elhagyott állatokat lát, az hétköznap
16.30 óráig az 504-159, illetve a 06-30/95-68-209 telefon-
számon jelentheti be őket.

Felhívás  bölcsődei
beíratásra

A Városi Bölcsődében 2007. május 29-30-án
(kedd-szerda) 9-10 óra között bölcsődei beíratást
tartunk.
Várjuk azon szülők jelentkezését, akik gyermekü-
ket 2007. szeptember 1-je és 2008. május 31-e kö-
zött szeretnék bölcsődébe beszoktatni.
Bölcsődei felvételhez szükséges:

• gyermekorvos  igazolása
• szülő személyi igazolványa
• jelentkezési lap kitöltése (helyszínen) 

Bölcsődébe felvehető az a gyermek, akinek szü-
lei (nevelői, gondozói) munkavégzésük, betegsé-
gük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásáról
nem tudnak gondoskodni.
Felvételi korhatár: 20 hetes kortól 3 éves korig.
A beíratást BÖLCSŐDEI NYÍLT NAP  keretében
tartjuk, a szülők és kisgyermekek látogatást te-
hetnek a csoportokban, a szülők  részére tájé-
koztatót tartunk. 
A NYÍLT NAPON javasoljuk a korábban beadott
felvételi kérelem megerősítését, melynek hiányá-
ban az előzetes jelentkezést nem tudjuk figye-
lembe venni.
Címünk: VÁROSI BÖLCSŐDE, Szekszárd, Perczel

Mór u. 4. Telefon: 74/512-062

Aki már hallotta Lozsányi So-
mát orgonán játszani, az felte-
hetőleg felszisszen a cím lát-
tán, s azt mondja: „Mit kiski-
rály? Hangszerének igazi kirá-
lya, csak még fiatal.” Egyez-
zünk ki abban, hogy kora okán
elmegy még a „kis” jelző, ám
ha minden jól halad, néhány év
múlva valóban dukál neki az
igazi korona.

Soma megint győzött. Sorra
nyeri az országos szolfézs-, zon-
gora- és orgonaversenyeket.
Most Salgótarjánban az orgona-
szakos növendékek VIII. orszá-
gos versenyén – a 2-es korcso-
portba tartozó 25 fiatal közül –
első helyezett lett, mégpedig az
adható legmagasabb pontszám-
mal. S tegyük hozzá, a döntést
kizárólag ismert orgonaművészek
alkotta rangos zsűri hozta. Sőt a gá-
laműsorban szereplők sorát – nem
véletlenül – úgy állították öszsze,
hogy a koncertre Soma tegye föl a
koronát. Utolsóként játszott, majd
vele „játszott” a közönség, rendre
visszatapsolták, a nyúlánk fiú meg
csak győzött meghajolni és megha-
jolni… Óriási sikert aratott a kötele-
ző Dietrich Buxtehude és a válasz-
tott darabbal egyaránt.

– Örömöt, vagy gyötrődést jelent a
mindennapos gyakorlás? – kérdez-
tem a Somától, a Garay Gimnázium
10. osztályosától. Elmondta, hogy
naponta jó órányit gyakorol, fölvált-
va orgonál, vagy zongorázik. S még
nem volt szó a hegedűről és a brá-

csáról, amelyeket régi, jól bevált
hangszerei mellé Soma választott.

– Egyedül gyakorolni munkát je-
lent, nem pedig élvezetet… Vi-
szont, ha versenyre, nagyobb ren-
dezvényre készülők, a kihívás ren-
desen ösztönöz, olyankor ezerrel
gyakorlok. Mert a jó eredmény si-
kert hoz – így a válasz, ami után a
fociról és a tanulásról faggatózom.

– Focizni nem szeretek, nem is
teszem. Tanulni sem szeretek, nem
is nagyon tanulok. Gyakorolni sem
szeretek és mégis gyakorlok.

– S ha nincs hozzá kedved?
– Akkor is – mondja természete-

sen, én pedig a kezét figyelem.
Hosszú ujjaival ügyesen hajtogatja
az elfogyasztott csokik sztaniolját,

majd a mignonpapírból kalap kerül
a figura fejére.

– Vietnami rizstermelő ember –
fordítja felém a leleményes alakot,
néhány perc múlva pedig a kisfiát. 

Elismerően biccentek, de köz-
ben Kodály Zoltán szavai jutnak
eszembe a „kiművelt kezekről”,
majd pedig ugyancsak Kodály
örökigazsága, miszerint a gyermek
zenei nevelését születése előtt ki-
lenc hónappal kell elkezdeni. 

Soma édesanyja, Molnár Márta
gitár tanár, két kórus karnagya, a
Szekszárdi Kamarazenekarban pe-
dig nagybőgőzött. Lozsányi Tamás,
az apuka szintén zenetanár, egy-
ben orgonaművész. Tehát a fiú
születése előtti kilenc hónap ab-
szolút stimmel. Pár év múlva re-
mek tanárok irányították, mint Su-
dár Boglárka, Dobainé Kugler Zsu-
zsa, Fűzi János, Lozsányi Tamás,
akiket Auth Zoltánné hegedűtanár
követett. Soma tehát – mint monda-
ni szokták – jókor volt jó helyen, jó
helyeken és jó kezekben. 

Soma öt és fél esztendős volt,
amikor a zeneiskolába felvételizett.
Úgy mondják, legalább olyan
ügyes volt, mint a nyolcévesek. A
Liszt Ferenc Művészeti Iskolában

azóta sem szakította meg zenei ta-
nulmányait, sőt egyik sikerét a má-
sik követi. Nem egyszer fordult elő,
hogy esküvőkön ő helyettesítette
apukáját a násznép gyönyörűségé-
re és meglepetésére. Ekkor hálával
jegyezte meg a fiatalember, hogy a
művelődési központ és a művésze-
tek háza egyaránt pártfogolja, ami
nagyon jólesik neki. 

– Egyszer azt mondta anyukád,
egészen pici voltál, a zongora volt a
legfőbb „játékod”, s mihelyt elérte a
lábad a pedálokat, máris orgonál-
tál.

– Szüleim is rendesen kapacitál-
tak – vágta rá, ám amikor siker
ügyén a tehetség és a szorgalom
arányáról kérdeztem, mélyen el-
gondolkodott:

– Tehetségemnek és apám szor-
galmának köszönhetek mindent.

– És a különleges agyadnak és a
kitartásodnak… – vetettem közbe, s
rákérdeztem, hány „kiló” kottát vitt
magával a verseny színhelyére?

– Nullát – nevette el magát a va-
gány és nyílt fiú, aki mentes a mű-
vészpalánta-allűröktől, valószínű
ennek is köszönhető, hogy osztály-
főnöke és osztálytársai örömmel
gratuláltak Somának a győzelem-
hez. Én pedig alig várom, hogy ke-
zet szorítsak vele, amikor a Zene-
akadémia orgona tanszakos hallga-
tójává válik. Két év nem sok idő…

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Soma a nyíltszívű kamasz 
– az orgona kiskirálya
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Továbbra is folytatódik Szekszár-
don a Garay téren a kormány me-
nesztését követelő helytállás. A
szekszárdi demonstrálók meg-
szakítás nélkül, immár 238 napja
állnak ki követeléseik mellett. 

A Garay tériek stratégiaváltása, a
„10 perc az igazságért, a hazugság
ellen 1956–2006” hatásosnak bizo-
nyult. Több városban is átvették
ezt a fajta kiállást a tüntetők,
mondhatni, új hagyományt terem-
tettek a szekszárdiak azzal, 19.56 -
20.06-ig adnak hangot tiltakozá-
suknak. Aki nem tud minden este
ellátogatni a Garay térre, de szim-

patizál a tüntetőkkel, saját otthoná-
ban 10 perces gyertyagyújtással jel-
zi egyetértését.

A tüntetők továbbra is követelik
a kormány azonnali távozását, il-
letve felelősségre vonását. Felhábo-
rítónak tartják továbbá, hogy Mol-
nár Lajos, aki névleg lemondott,
most háttérből tanácsadóként irá-
nyítja a bábként helyére kinevezett
Horváth Ágnest. Teszi mindezt ha-
vi fél millió forintért, sofőrt, hivata-
li kocsit is megtartva. Meggyőződé-
sük, hogy ezzel semmi nem válto-
zott, csupán a név! Az egészségügy
katasztrofális helyzetben van, ezt
az állapotot nem lehet megszüntet-
ni egy névcserével.

A Garay tériek továbbra sem tágí-
tanak, mindaddig helytállnak,
amíg el nem érik céljukat, és gyö-
keres változás be nem következik.

Szintén a Garay tér ad helyet má-
jus 19-én 14–18 között, az Árpád
vérei, avagy a Nemzeti összefogás
című országos rendezvénysorozat
második állomásának. Fontos meg-
említeni, hogy nem pártrendez-
vény, hanem civil szervezés, ahova
párt szimpátiától függetlenül sze-
retettel várnak mindenkit, aki reá-
lis képet akar kapni napjaink politi-
kájáról.

Ezen a rendezvényen több neves
előadó, ismert személyiség mondja
el véleményét a jelen politikai, gaz-
dasági, egészségügyi helyzetről. 

Felszólal többek között Ifj. He-

gedűs Loránt református lelkész,
dr. Bakos Batu, dr. Nagy Attila or-
vos-közíró, Debrecen, dr. Barcza
Zsolt sebészfőorvos Bonyhád,
Waszlavik Gazember László, Ko-
vács Gábor előadók.

Ezen a megmozduláson más vá-
rosok jó érzésű, változást akaró
polgárai is részt vesznek. Részvéte-
lüket jelezték Békéscsabáról, Deb-
recenből, Bonyhádról, Pécsről,
Szegedről, Bajáról, Decsről, Ceg-
lédről és még sok más helyszínről.

A rendezvény lényege, hogy
minden hónapban más megye ad-
jon otthont az összefogásnak, s az

adott régió sajátos problémáira is
térjen ki, ezzel is közelebb hozva
az azonosan gondolkodókat. 
További információ: 
Horváth Anita: 20/55-70-735 és 
dr. Tóth Csaba Attila: 30/93-19-428 
Demonstráció honlapja:
www.sbd.hu/garayterinfo

Garay téri hírek
Május 19 szombat 14–18 óráig:

Árpád vérei, avagy a nemzeti összefogás
2007. május 4. Ezen a napon a Tol-

na Megyei Gyermekvédelmi Igazga-
tóság 6. Számú Különleges Gyermek-
otthonában felpezsdült az élet. Az ott
élő csöppségek arcára mosolyt vará-
zsoltak a PTE-IGYFK általános szoci-
ális munkás szak, levelező tagozat II.
éves hallgatói (Baka Éva Tünde,
Bartha Andrea, Beáné Ferenc Ágnes,
Dezső Ildikó, Horváth Eteléné, Hor-
váth Jenőné, Jaksits Ibolya, Kaposi
Jánosné, Korbacz Jenőné, Pancsó
Valéria, Pausch Mihályné, Szakter
Mária, Takács Zoltánné, Valkay Bri-
gitta). Ez a csoport ugyanis ado-
mányt gyűjtött az otthonban élő
gyermekeknek.

A megmozdulás a közösségi szoci-
ális munka gyakorlata keretében in-
dult, Kocsis Erzsébet főiskolai do-
cens vezetésével. Az ötletet, hogy
adományozzanak – és hogy pont en-
nek az intézménynek – az adta, hogy
több csoporttársuk is, akik ismerik
az otthont, meséltek a többieknek az
intézményről, annak életéről és a ne-
hézségekről. Az első megbeszélést
követően elkezdődhetett a munka.

Ennek során több potenciális ado-
mányozót felkerestek. Elmondhat-
juk, hogy több jólelkű emberrel talál-
koztak, akik nem közömbösek a se-
gítségre szoruló embertársaikkal
szemben, főleg, ha pici gyermekek-
ről van szó. Persze szembesültek el-
utasító magatartással is. Azonban a
szociális munkásnak ezzel tisztában
kell lennie, és jól kell tudnia tolerálni
a negatív megnyilvánulásokat – erre
is jó volt ez a gyakorlat.

Ezúton is szeretnék megköszönni
kedves adományozóik nagylelkű fel-
ajánlásait, akik nagyon sokat segítet-
tek az otthonnak és az ott élő gyer-

mekeknek. Támogatóik: Baba Kuckó
Bonyhád; Baumgartner Annamária
Véménd; Berning Zoltán Kisdorog;
Bonyhád Városi Kórház; Bonyhád Vá-
rosi Bölcsőde; Bójás Ildikó Szekszárd;
Cserenkó Helga Pécs; Demeter Laura
Szekszárd; Ferencz Istvánné Máza;
Frézia Kft. Bonyhád; F-1 GROUP Kft;
Gász Antal Véménd; GOLDKERN Kft.
Őcsény; GSZELMANN és TSA Kft.
Paks; Hargitai Ferenc Pécs; HÁZÉPÍ-
TŐK 2000 Kft., Alsónána; Horváth
István Véménd; Ilike Gyermekdivat
Bonyhád; Illatos Virág Kft. Bonyhád;
Jovanovics Radomirné, Jóföldiné
Tóth Judit; László Gáborné Kisdorog;
Madár Ferencné Bonyhád, Máté Im-
réné Bonyhád; Meseország Bababolt
Mohács; Miklósa Gáborné; Muttyné
Matova Magdolna Véménd; Nagy Ró-
bertné Szekszárd; Nagy Vilmosné Vé-
ménd; Pausch Titanilla Kisdorog;
PAVILL Kft., Paks; PTE ÁOK Sebésze-
ti Klinika műtő dolgozói, Pécs;
Ruppert Gabriella Mohács; Stanny
Károlyné Pécs; SIGNO Bt. Bonyhád;
Sióvölgyi Józsefné Szekszárd; Szablár
Klára Szekszárd; Takácsné Müller
Klára Máza; Valter Róbertné Szek-
szárd; Vámosi Tünde Kisdorog; Vida
Attila Fadd; Vrana Lászlóné Bony-
hád; Wurstné Lukács Tímea Bony-
hád.

Az átadás előtt a csoport már lázas
izgalommal készülődött, talán job-
ban, mint a gyermekek, akik már na-
gyon várták a meglepetést. A rendez-
vényen megható és kedves pillana-
tokban volt részük. Köszöntötték a
jelenlevő vendégeket, a meghívott tá-
mogatókat, aztán sor került a nagy
eseményre. A gyerekek először kissé
megszeppenve, aztán már bátrab-
ban, felszabadultan vették birtokba a
rengeteg ajándékot. Elmondhatjuk,
hogy megközelítőleg 200 000 Ft ér-
tékben sikerült fa asztalokat, széke-
ket, műanyag játszóházat, rengeteg
játékot, ruházatot és a picik ellátásá-
hoz szükséges egyéb dolgokat ado-
mányként átadni.

A szervezők nagyon örültek, hogy
sikerrel oldották meg vállalt feladatu-
kat, így elmondhatják, fő célunkat el-
értük: a picik arcára mosoly derült,
ami visszatért annak feladójához: a
támogatókhoz és a szociális munkás
hallgatókhoz.

Minden mosoly visszatér
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága hét-
fői ülésén határozatban támogatta a Csötönyi-
völgyi gazdák szerveződésének létrehozását.
A bizottság egyben felkérte a polgármesteri
hivatalt, hogy biztosítson nyilvánosságot a
Szekszárdi Vasárnapon, illetve a város hon-
lapján keresztül a gazdák kérelmének.

A GMB felkérte továbbá a polgármesteri hiva-
talt, hogy május végéig aktualizálja és terjessze
a bizottság elé a fenntartási és beruházási jelle-
gű munkák részbeni finanszírozását szolgáló
rendelet-tervezetet.

A Szekszárdi Vasárnap az alábbiakban – a le-
vélből idézve – biztosít nyilvánosságot a gazdák
kérelmének. A levelet tizenhét Csötönyi-völgyi
gazda írta alá.

„Hosszú évek óta megoldatlan a városunkhoz
tartozó néhány völgy vízelvezetése. Mi, Csötönyi-
völgyi gazdák évente többször is megjelentünk
polgármesteri fogadóórákon, hogy a völgy útjai-

nak rendezését kérjük. Többnyire voltak tűzoltó
jellegű intézkedések, de ezek mindig csak rövid-
távra nyújtottak megoldást.

A városhoz tartozó völgyek többségénél – Iván-
völgy, Porkoláb-völgy, Parászta stb. – már mint-
egy 20 éve, önerő hozzáadása nélkül, a város
megvalósította a vízelvezetőket, ami a közleke-
dés szempontjából igen nagy jelentőséggel bír.

Többször javasoltuk már, hogy fontossági sor-
rendet figyelembe véve, szakaszonként a kritiku-
sabb helyeken (lejtős részeken), az anyagi lehe-
tőségek szerint, közreműködésünkkel, illetve
társadalmi munkában ezen a területen is töre-
kedjünk a hosszabb távú megoldásra. Ezzel
szemben az évente rendelkezésre álló pénzeket a
víz mindig elvitte, a probléma pedig maradt (pl.
földút gyalulása, zúzott kő leszórása).

Úgy érezzük, hogy a megoldást magunknak
kell megtalálni, ezért hasonlóan a társasházi
közösségekhez, úgynevezett völgyközösségek
megalakulását képzeltük el.

Minden völgynek lenne egy közös képviselője,
illetve az önkormányzat által a terület útjainak,

vízelvezetőinek karbantartásához elkülönített
összeg kiegészítéseként a gazdák közös költséget
fizetnének negyedévente, vagy félévente. Termé-
szetesen a már lebetonozott völgyek gazdái is ide
értendőek, mivel az ő érdekeltségi területük eseté-
ben is szükség van a folyamatos karbantartásra.

A völgyközösségek évente két közgyűlésen
döntenének a rendelkezésre álló pénzösszeg fel-
használásáról. Fontossági sorrendet figyelembe
véve a hosszú távú megoldásokra tekintettel szü-
lethetnének döntések, melyeket az érdekeltek
hoznának. Így néhány év alatt, megfelelő gaz-
dálkodással, együttgondolkodással elérnénk a
szekszárdi dombvidék elfogadható vízelvezetését
és járhatóvá tételét.

Ez nem csak a gazdáknak fontos! Idegenfor-
galmi szempontból is jelentős lehet, ha feltárjuk
az érdeklődők előtt rejtett értékeinket, a szek-
szárdi dűlőket, a különböző festői völgyet a szép
présházakkal, tanyákkal, ültetvényekkel. Az
egyszerűbb dolgok is vonzóak lehetnek az idelá-
togatók számára, nem csak a nagy borházak és
a Béla király tér és környéke, nem csak a Ge-
menc lehet látványosság.

Céljaink megvalósításához természetesen a
pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése is
szükséges, amihez kérjük az önkormányzat ak-
tív közreműködését. Reméljük, elképzelésünket
továbbgondolásra alkalmasnak találják.”

Ha egy sportágat Olaszországban
– mert onnét indult el a strandké-
zilabda hódító útjára –, majd Bra-
zíliában is fölkarolnak, tömegek
kezdik el játszani nem csak ott,
hanem világszerte, akkor talán
őrületnek is lehet nevezni az új
sportos módit. Naná, hogy a te-
remkézilabda meghatározó or-
szágai ráharaptak erre a strand-
röplabdához hasonlíthatóan nyá-
ron és vizes helyhez köthetően
űzhető sportágat… 

Ez utóbbi lényeges, mert például
a sportági skandináv nagyhatalma-
kat, az ehhez kellő meleg
nyár, hamisítatlan tenger-
parti hangulat hiánya korlá-
tozhatja abban, hogy ez a
szakág úgy kifejlődjön ná-
luk, mint a klasszikus. Ná-
lunk nincs ilyen adottság-
beli gond, így sikersport-
águnk vezetői most arra fó-
kuszállnak, hogy a nyara-
kon egyre több hazai klas-
szikus kézilabda helyet
„fertőzzenek meg” a már
nálunk is nagy utat megte-
vő, nemzeti csapatokkal vi-
lágversenyeken szereplő
standkézilabdával. Firnicz József,
a szövetség eme szakbizottságának
képviselője úgy tűnik partnerre lelt
a szekszárdiakban, pontosabban
az itteni kézilabdás kistérségben.
Minden ebben érdekelt szereplő
ugyanis, Dombori kitűnő adottsá-
gai okán, fantáziát lát abban, hogy
a holt Duna-ág már az idei nyáron
valamilyen módon (egy nagy tor-

na, OB forduló, edzőtáborok, hír-
verő meccsek apropóján) bekap-
csolódjon a sportág vérkeringésé-
be. Persze, olymódon, hogy a ma-
guk módján rámozdulnak erre a
kistérség kézilabdás klubjai: a
Szekszárdi UKSE, a Tolna, a Fadd,
amelynek képviselői az
Eszterbauer-tanyában tartott mé-
diahírverőn maguk is jelen voltak.
Akiket mondhatni kellőképpen
megérintett a dolog. Szekszárd és
Fadd már „bezsongott” az ötlettől,
Tolna is nagy fantáziát lát ebben.

Firnicz úr tehát eléggé jó táptala-

jon szórta a magokat, és bízhat a
pozitív válaszban. Domboriban
megteremtik a feltételeket, hogy
hódítson ez a negyven centis ho-
mokban elsüllyedve játszott, ezál-
tal a klasszikus kézilabdától eltérő
képességeket igénylő, látványele-
mekben ugyanúgy bővelkedő
sportág, amit a teremben játszó ké-
zilabdázók is kipróbálhatnak. Mert

két dolog időben közös nevezőre
hozható, szakmailag nem gyengí-
tik, hanem kiegészítik egymást –
hallhattuk a sportág egyik hazai
apostolának számító, minden ezzel
kapcsolatos szakmai és szervezési
kérdésben kompetens vendégünk-
től, aki az UKSE-vel kialakított
szakmailag szoros kapcsolata okán
tulajdonképpen hazai pályára, is-
merősökhöz érkezett. 

– Maga a hőskorszak nagyon sok
szakmai vitát hozott, ami mára már
letisztult, mondhatom, hogy a fair
play és tiszta játék hatja át az egész

strandkézilabdát –
mondja Firnicz József.

– Azok a játékosok
tudják ezt nagyon jól
játszani, akik speciális
fizikai felkészültségre
tesznek szert. Nagy
„darab”, robosztusnak
mondott játékosok eb-
ben a „műfajban” nem
igazán tudnak eredmé-
nyesek lenni. Itt a rela-
tíve magas, vékony, és
nagyon mozdulatgyors
játékosoknak terem in-
kább babér, de önma-

guk szórakoztatására, csapatuk
hasznára sokan vállalják a megmé-
rettetést, a rendszeres játékot ná-
lunk is. A hőskorszakban mindösz-
sze 25 csapat létezett országosan,
ma már négyszázat tartunk nyil-
ván, melynek mozgatása verse-
nyeztetése, kiválasztása, komoly
feladatokat ró a szövetségre, éppen
ezért új helyszínekre, új rendezők-

re van szükség. Idehaza még a fő-
város dominál mennyiségi és mi-
nőségi értelemben, vidéken na-
gyon erős Nagyatád és Letenye, jó
kis csapatok vannak Tiszavasvári-
ban és Szegeden, alakul valami
Győrben, bár egy kicsit most stag-
nálnak ők. Cél nem más, mint az,
hogy a fő kézilabda bázisainknál
strandkézilabda is legyen. Már pe-
dig ez a kistérség annak számít.

Szekszárd polgármestere, Hor-
váth István, aki az eseményen jelen
volt, már is támogatásáról biztosí-
totta az MKSZ-t.

– Több kézenfekvő okból is mel-
lé állunk ennek a kezdeményezés-
nek. Népszerű nagyon a sportág
nálunk, ki tudjuk tolni a gyerekek
versenyeztetését, még több gyere-
ket tudunk foglalkoztatni, verse-
nyeztetni. No és sportos kistérségi
együttműködést generálhat, turisz-
tikai vonzerő lehet egy ilyen új di-
vat sportág meghonosítása egy
olyan ideális helyszínen, mint
Fadd-Dombori.

Egyébiránt a hagyományos kézi-
labdában is tárgyal Szekszárd–Tol-
na–Fadd, egy olyan együttműkö-
désben, amelynek azt célozza,
hogy előbb-utóbb három egymásra
épülő, átjárható, különböző osztá-
lyú NB-s osztályú csapata legyen a
településeknek, piramis csúcsán az
NB I-gyel. Azt mondom, mondják
az erre oly hőn vágyó szurkolók,
hogy jó-jó, de illúzió,  Szekszárd el-
ső embere látva e sorok írójának is
kételyeit a piramis csúcsával kap-
csolatosan, megjegyzi „Ezen dol-
gozunk már most, meg fogjuk csi-
nálni, ebben biztos vagyok.”

B. Gy.

Már nyáron lesznek tornák rendezvények

Strandkézilabdás fellegvárat csinálnának Domboriból

Bizottsági támogatás 
a völgyközösség létrehozásának
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– Zsuzsa Szekszárdon született, s
jelenleg is itt él. Viszont „két Szek-
szárd” között gyermekként, majd
nagylányként bejárta a fél országot. 

– Szüleimmel és testvéreimmel
többször is költözködtünk, előbb
Veszprém, majd Nógrád megyébe
aszerint, hogy szüleimet foglalko-
zásuk, hivatásuk okán hova szólí-
totta az élet. Édesapám Bogyiszlón
volt tanácselnök, amit ugyanez a
megbízatás követett Pétfürdőn. Ké-
sőbb – amikor öcsémmel hatodiko-
sok voltunk – anyukám kereskedő-
ként pályázott meg egy cserhát-
surányi üzletet, amit el is nyert. Mi-
vel édesapám eredetileg pécsi, test-
vérei pedig környékbeliek, hogy
közelebb legyenek egymáshoz a
nagycsalád tagjai, anyukám meg-
pályázott egy szedresi üzletet.
Csak említem, Szedresben laktunk,
én pedig itt, Szekszárdon fejeztem
be a gimnáziumot.

– Szüleinek a három gyermekkel
nem lehetett könnyű a lakhelyvál-
toztatás.

– Bizony, nem, hiszen az első al-
kalomkor mindhárman picik vol-
tunk, alig van köztünk korkülönb-
ség. István – aki jelenleg Budapes-
ten él – az ikertestvérem, mindösz-

sze 15 perccel fiatalabb nálam. Nő-
vérünk Ágnes pedig csak egy esz-
tendővel előzött meg bennünket.
Nővérünknél két gyermek van.

– Önnek is vannak gyermekei?
– Igen, három. Mindössze 19

éves voltam, amikor Zoltán fiunk
született. Szép karriert futott be, je-
lenleg Pécsett az egyik bankfiók
igazgatója. Őt Gábor követte a sor-
ban, aki a műszaki egyetemen vég-
zett épületgépész mérnökként. Ma
már önállóan tervez, Budapesten –
ahol letelepedett – nagyon szép re-
ferenciamunkái vannak. Dorottya,
a legkisebb pedig még csak tíz esz-
tendős, természetesen velünk él, s
a Dienes Valéria Általános Iskolába
jár. Mondom a boldogságunkat,
Luca unokánkat is, aki karácsony
első napján volt egy esztendős. Ő
Zoltánék kislánya. Miatta is egyre
sűrűbben ugrunk le Pécsre, ahol
Dorottyával időt szakítunk egy-egy
mozielőadásra is. 

– Férje mivel foglalkozik?
– Központifűtés- és vízvezeték-

szerelő. Amikor összeházasod-
tunk, ő a városgazdálkodásnál dol-
gozott, így juthattunk első közös
otthonunkhoz az úgynevezett

munkáslakás-akció keretében
Szekszárdon.

– Mint már említette, egymás
után megszületett a két fiuk. Tehát
csak a gyes után gondolhatott pá-
lyaválasztásra.

– Így igaz. Érettségizettként elő-
ször a Volán Vállalatnál kaptam ál-
lást, onnan pedig a kórházhoz ke-
rültem, a pénzügyre. Ott kötelező
volt elvégezni a képesített könyve-
lői tanfolyamot, majd ötéves szak-
mai gyakorlat után jelentkeztem a
„mérlegképesre”. Nagyon szeret-
tem a szakmámat, élveztem a mun-
kámat.

– Ugyancsak múlt időben mond-
ja. Megváltozott valami?

– Mondhatom, hogy minden.
Különösen az utóbbi időben. Bosz-
szant, hogy annyi mindent kell fej-
ben tartania az embernek, annyi
mindenre kell figyelnie… mert ne-
künk nem csak könyvelőnek kell
lennünk, hanem ismernünk kell a
terület jogi vonzatait, de társada-
lombiztosítási és munkaügyi elő-
adónak is át kellett képezni ma-
gunkat.

– Maradjunk a könyvelésnél. Ne-
héz ügyfeleket találni, s van-e harc
ezen a piacon?

– Van, bizony. Hiszen a törvé-
nyek folyamatos változása miatt
többrétűvé vált a könyvelés, ami
okán – azaz a korábbinál jóval több
feladat ellátása miatt – emelni kel-
lett az árakon. Ezt viszont az ügyfe-
lek nem szívesen fizetik meg.
Egyébként én közepes árkategóriát
szabtam meg. Amennyiben emel-
nék, lehet, hogy csökkenne a meg-
bízóim száma. Ez benne van a pak-
liban. Hozzáteszem, hogy most bi-
zonyos mértékben kényszerpályán
vagyok (vagyunk). Mert ugye,
nincs értelme fillérekért dolgozni,
hiszen óriási felelősség hárul a
könyvelőkre. Meg kell felelnünk a
számviteli törvénynek, az adótör-
vényeknek, de figyelni kell, nehogy
becsússzon olyan baki, ami a pol-
gári törvénykönyv szerint vétséget
jelent.

– Az elektronikus bevallás beve-
zetése is problémás?

– Ez nagyon jó dolog, de egyelő-

re még nincs kiforrva. Az APEH vi-
szont a könyvelőknek rövid időt
adott a betanulásra. Az a legkeve-
sebb, hogy egyik napról a másikra
át kellett állni, amivel egy időben
az elektronikus bevallást benyújtó
könyvelő, vagy könyvelő iroda lett
a meghatalmazott, tehát jelentősen
nőtt a felelősségünk. A – mondjuk
úgy – hibáért a meghatalmazottat
sújtják a bírsággal. Ha valamiért
egy napot kések a bevallással, már-
is ott a bírságolás lehetősége: egyé-
ni vállalkozónál, kft-nél és bt-nél
több százezer forintig terjedhet. 

– Volt olyan ügyfele, akinek sem-
mi más problémája nem volt a cég-
gel, kizárólag az áremelés monda-
tott vele búcsút? 

– Igen, volt. Amikor távozási
szándékát közölte, megkérdeztem,
hogy mennyire tartja értékesnek az
én munkámat, s reálisan mennyit
fizetne érte? Nem reagált rá sem-
mit, de elment. Viszont arra is volt
már példa, hogy elment az ügyfél,
majd később visszatért, mondván,
hogy több szolgáltatást adok, mint
– a csak látszólag – olcsóbban dol-
gozó cég.

– Az ügyfeleinek ingyenesen ad
tanácsot?

– Természetesen, de ha idegen
hív föl kérdéseivel, neki is szívesen
nyújtok útmutatást. Természetem-
ből is adódik a segítségnyújtás, de
előfordulhat, hogy a telefonálóból
később ügyfél válik. Szóval hasz-
nos befektetés…

– Kérek egy mondatot az adómo-
rálról.

– Hát… a magyarok azzal nem di-
csekedhetnek.

– Hirdeti a szolgáltatásokat?
– Próbálkoztam, de arra még

nem jött ügyfél. Viszont az ügyfe-
lek és azok ismerősei javaslatára
felfigyelnek és felkeresnek.

– Naponta hány órát dolgozik?
– Általában reggel öt órakor már

az irodában vagyok, mert ebben a
nyugalmas, ügyfél- és telefoncsör-
gés-mentes időszakban lehet iga-
zán és precízen dolgozni. Délután
négy és fél ötig vagyok bent, akkor
megyek a lányomért.

– Jut ideje szórakozásra, hobbi-
ra?

– Hobbim a mozgás. Valamikor
aktívan sportoltam, atletizáltam.
Ezért a szervezetem változatlanul
kívánja a mozgást. Dorottyával
rendszeresen kerékpározunk, fér-
jem viszont vadászik és horgászik.
S hogy megőrizzem a rugalmassá-
gomat, naponta tornázom. Most
egy új gyógytornaszerű, az úgyne-
vezett Pilates-módszert próbálom
ki, ami az alakformálás és tartásja-
vítás mellett a testi-lelki harmóniát
is megteremti. Nagyon remeknek
találom, s ezért is javasolom e soro-
zat következő szereplőjéül Matus-
né Lubastyik Anitát, aki e mód-
szert bevezette városunkban is.

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági 

A két szakvizsgával rendelkező dr. Bodnár Imre kardiológus főorvos
javaslatot téve a következő interjúalanyra, „visszakapcsolt”. Úgy fogal-
mazta meg kérését, hogy Sipos Zoltánnéval, a Kövinfo Kft. nevet vise-
lő családi vállalkozás ügyvezetőjével, egyben egyik tulajdonosával be-
szélgessünk. Részben azért, „mert ugyanazt a pályát műveli, mint
édesanyám, másrészt pedig azért, mert ugyanolyan ambiciózus és ki-
tartó, mint az engem jelölő két ifjú hölgy és édesanyjuk”.

BEMUTATJUK!

A könyvelő a család har-
madik – felnőtt – tagja



Az Örökség Gyermek-népművészeti Szövet-
ség országos versenykiírása alapján megren-
dezett felmenő rendszerű versenyen szép si-
kereket értek el a szekszárdi gyerekek.

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola
Bartina Aprók csoportja – Hu-
szárikné Böröcz Zsófia vezetésé-
vel – és Bartina Gyermek II. cso-
portja – Radnai Lászlóné vezetésé-
vel – a márciusban Bonyhádon le-
bonyolított megyei fordulóból to-
vábbjutott a regionális találkozó-
ra. Ezt április 30-án Siófokon ren-
dezték meg.

Az országosan elismert szakér-
tőkből álló zsűri tagjai Matókné
Kapási Júlia (az Örökség Gyer-
mek-népművészeti Szövetség alel-

nöke), Kökény Ri-
chárd (az Állami Népi
Együttes tánckarveze-
tője) és Szilágyi Zsolt

(koreográfus, a zsűri elnöke) voltak. Mindhár-
muk egyetértésével javasolták a két együttes to-
vábbjutását országos fesztiválokra.

Így Radnai Lászlóné és csoportja a Körös
menti Sokadalom elnevezésű rendezvényen,

Békéscsabán szerepelhetnek. Huszárikné Bö-
röcz Zsófia és csoportja Budapestre, a Mestersé-
gek Ünnepére kapott meghívást. Utóbbiak, az
Aprók most értek el egy olyan fejlettségi szintre,
hogy a zsűri külön kiemelte őket minőségi tánc-
tudásukat illetően. Magasan kiemelkedtek kor-
csoportjukban, elismerték és dicsérték techni-
kai tudásukat.

Ugyanezen a napon és helyszínen, a délelőtti
órákban folyt az Országos Tanulmányi Verseny
regionális fordulója, melyen a Liszt Ferenc Mű-
vészeti Iskola Bartina Gyermek I. és Utánpótlás
csoportjai indultak. A pontozásos verseny ered-
ményére s a továbbjutók névsorára még várni
kell, míg az országban mindenhol lezajlanak a
hasonló fordulók. Az viszont biztos, hogy a
szekszárdi csoportok Siófokon a legmagasabb
pontszámot kapták. Felkészítőik: Farkasné
Enyedi Gyöngyi, Karácsonyi Zoltán, Szabó
Lászlóné.

Valamennyi táncosnak és felkészítő tanáraik-
nak gratulálunk, további jó versenyzést, szép si-
kereket kívánunk! Lo.
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Klie Zoltán „a méltatlanul elfele-
dett” festőművész 1897. július 10-
én született Szekszárdon. Édesap-
ja, Klie Lajos, királyi kúriai bíró,
Pécs város törvényszéki elnöke.
Középiskoláját a pécsi cisztercita
gimnáziumban végzi. Családja
nem művészi pályára szánja, ezért
kezdetben jogi tanulmányokat
folytat, majd a Budapesti Pázmány
Péter Egyetemen orvosi tanulmá-
nyokba kezd, és négy évig jár erre
a fakultásra. Ekkor átiratkozik a
Képzőművészeti Főiskolára, ahol
Vaszary János kedvenc tanítványa
lesz. Ez 1922-ben történik, Klie
Zoltán ekkor már túl van az első vi-
lágháború borzalmain, 75%-os ha-
dirokkant és 25 éves! De végre bol-
dog, azt csinálhat, amihez kedve
van. Nyáron részt vesz a pécsi mű-
vésztelep munkájában, mely meg-
próbálja a Trianon által elcsatolt
Nagybánya örökségét felvállalni.
Ide főleg Csók István tanítványai
jártak, de Vaszary növendékek is –
így Klie Zoltán is – előfordultak.

A 20-as években két művésztár-
saság tömörítette a festőket. A Kép-
zőművészek Új Társasága
(KUT) modernebb szemlé-
letű volt. A Szinyei Merse
Pál Társaság a nagybányai
hagyományokat kívánta to-
vábbvinni. Mindkét cso-
portosulás ápolta a fiatal
művészekkel a jó kapcsola-
tokat. Ki is állították műve-
iket. Így fordulhatott elő,
hogy 1925 februárjában
Klie Zoltán a KUT Ernst
Múzeumbeli kiállításán el-
nyerte a grafikai díjat. Sike-
res fejlődését jelzi, hogy
1925-ben Párizsba szóló
ösztöndíjat nyert. Két évig
él és dolgozik Párizsban,

ezalatt veszi feleségül Róna Klára
festőművésznőt. Hazatérve inten-
zíven fest, dolgozik, 1928-ban kiál-
lít a Velencei Biennálén. Az 1930-as
év sikerekkel indul, rész vesz az
UME kiállításán, a Nemzeti Szalon-
ban. Májusban a Budapest Hírlap
festménypályázatának fődíját nyeri
el. A 30-as évek alkotói időszaká-
nak legkiteljesedettebb, legtermé-
kenyebb időszaka. 1939-ben Bala-
toni Ösztöndíjat kap. A 40-es évek-
ben számos kiállítás résztvevője
(Magyar Városok, UME Vaszary-
emlékkiállítás, Magyar Művésze-
tért, Velencei Biennálé, Római Kép-
zőművészeti Kiállítás stb.). De jön
a törés (katonaság, hadifogság
1947-ig). Az 50-es években nem ál-
lít ki, „méltatlan bánásmód” az in-
dok. Ennek vége szakad 1959-ben
(Ernst Múzeum: „három festő, egy
szobrász”). A 60-as években né-
hány csoportos kiállításon még
részt vesz, de a nagy lendület már
nem jön vissza. Miskolcon 1972-
ben a Miskolci Képcsarnok meg-
rendezi egyéni kiállítását. 1987-ben
felesége meghal. 1990. március 21-

én a Szekszárdi Művészetek Háza
megrendezi gyűjteményes kiállítá-
sát, felesége műveivel együtt. 1992.
január 2-án, 95 éves korában meg-
hal. 1995-ben emlékkiállítás a Rá-
day Galériában, 2002-ben az
Abigail Galériában (Klie Zoltán,
Róna Klára, Klie Annamária mű-
vei). Értékelésében, műveinek
elemzésében nagy áttörést jelentett

2005-ben Kapócsy Anna
műve: Klie Zoltán, a kozmi-
kus festő, mely eddig az el-
ső Klie-monográfia. 

Klie Zoltán műveit töb-
ben próbálták besorolni a
XX. század fő festői irány-
zataiba. Nem könnyű fel-
adat! Egyrészt, mert neki is
volt „fejlődéstörténete”,
másrészt mert az egyes mű-
vek is nehezen besorolha-
tók! A Kortárs Magyar Mű-
vészeti Lexikon a követke-
zőket írja Klie két világhá-
ború közti műveiről. „Az
UME tagjaként a két hábo-
rú közötti progresszív mű-

vészet egyik képviselője.
Hatott rá az art deco stílu-
sa, a szürrealizmus, de
Chirico metafizikus festé-
szete is. Gadányi, Rafael és
Paizs-Goebel festészetéhez
kapcsolható életműve”. Vé-
leményünk szerint életé-
nek négy – egymással szo-
rosan kapcsolódó festészeti
periódusa van. A 20-as éve-
ket a külső hatások befoga-
dása jellemzi, expresszív
megjelenítés, kubista hatá-
sok (Arcok, 1925). Az évti-
zed vége felé az expresszív
kifejezésmódot egy inkább
neoklasszicista irányzat ha-
tása váltja fel. A 30-as évek-
ben kiteljesedik egyéni lá-
tásmódja, átütő művészi
ereje. Közel kerül a termé-
szethez (Bakonyi erdőrész-
let, 1933; Mesebeli erdő,
1934). A kor csúcsműve: A

bakonyi út, 1933. Széles íveivel,
tomboló színeivel a természet sze-
retetének sugárzó képeivel csak
néhány Domanovszky Endre kép
vetekedhet. Technikájában a kül-
földi kortársak között Franz
Marcra emlékeztet, ez a filozofikus
expresszivitás.

Alkotói periódusának harmadik
részében – a háború után – része
lett a számkivetettség és a mellő-
zöttség. Meseillusztrációkból élt.
Az 50-es évek végére megújulni lát-
szott. Kipróbálta a geometrikus
absztraktot, dolgozott a csurgatá-
sos technikával (Domboldal,
1979). 1990-ben Göncz Árpádtól
átvette az Aranykoszorúval díszí-
tett Csillagrendet. Még ebben az
évben a Szekszárdi Művészetek
Házában örült az ő és felesége mű-
veiből rendezett kiállításnak, me-
lyet nagy értője, Heitler László ren-
dezett. 

110 éves születési évfordulóján
emlékezik rá szülővárosának mű-
pártoló közönsége. 

Gesztesi Tamás

110 éve született Klie Zoltán
festőművész Szekszárdon

Önarckép lovassal – 1931

Leány és vasmadár – 1935

NépNéptáncos siktáncos sikererekek
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„... Felment a mennyekbe...” 
Csel 1:7-12

Azzal, hogy a mi Urunk mennybemenetelének ünnepe a hét
közepén egy munkanapra esik szembe az üdv történet úgynevezett
nagy ünnepeivel, s piros betűkkel nem jelöli két napra a naptár, sem-
mivel sem kisebb, tartalmát tekintve ugyanolyan értékű, mint a karác-
sony, a húsvét, vagy a pünkösd. A feltámadott Krisztus, aki megje-
lenésével erősítette hitben a tanítványait, e napon az Ő ügyének továb-
bvitelével bízza meg őket. A munkás hétköznapok szolgálatát állítja
eléjük: „tegyetek tanítvánnyá minden népeket”. Feladatuk: hirdessék a
feltámadott Krisztus evangéliumát, Isten szeretetét, a bűnök bocsá-
natát, a megtérés ajándékaként az örök életet. A megjelenések élmény-
hatásai alatt a tanítványok nagyobb hitelt adnak Uruk szavának,
parancsait, követelményeit kötelezőbbnek érzik, de egyben szeretetét
is melegebbnek, átfogóbbnak, bátorítóbbnak. Nem szemrehányással
közeledik, senkit nem von felelősségre, hanem megerősíti a megrepedt
nádat ás lángra lobbantja a pislogó gyertyalángot és összefogja azokat
akik szétszóródtak. A bizonytalanság, a tétlen várakozás ideje véget
ért. Nem Péter mutatja az utat – mert ez rossz irány – azzal, hogy így
szól: elmegyek halászni és a többiek örömmel csatlakoznak hozzám,
hanem a Mester, aki kiválasztotta őket és téged, gyarlóságaink ellenére
szolgálatba állít, számít ránk.

Két kérdést vet fel az Ige:
1. Mi nem a mi dolgunk?
A földről közelíteni az ég felé. Az embernek önerejéből lehetetlen a

kettő közötti távolság áthidalása. Ezért közelít felénk Fiában Isten. Ezt
kell elfogadni. „Az Isten tudja mit cselekszik / Magas tervébe nem lát
a vak ember / Kérdőre vonni őtet nem szabad.” Írja Petőfi az
Apostolban.

Az időszakok és az alkalmak a világ nagy eseményeinek alakítása
annak a hatalma alatt áll, aki teremtett, igazgat és fenntart mindeneket.
A tanítványok hamis illúzióit, ami a földi királyságot és a vele járó hat-
alom gyakorlását jelenti, eloszlatja Jézus. Ő szolgálni jött és a legna-
gyobb szolgálatnak eleget tett. Ezzel rámutat arra a másik kérdésre:

2. Mi a mi dolgunk? 
Nem a láthatókra nézni, hanem a láthatatlanokra, de úgy, hogy

észrevegyük a szolgálat alkalmait. A beteg gyógyulást, a szomorú szívű
vigasztalást, az éhező kenyeret, a szomjazó vizet kapjon tőlünk. A mi
dolgunk az, hogy az igaz élet ízét adjuk, a környezetünkre kovász
módjára hassunk, ahova szolgálattételre állított az Isten, ott világítani
próbáljunk, hogy mások is lássanak hitünk és annak gyümölcseként a
jócselekedet messze látszani igyekezzék, mint a hegyen épült város,
vagyis hasonlítsunk mindjobban a mi urunk Jézus Krisztushoz.
Vesztek erőt. Az mondja ezt, aki az emberi lét túlsó partján áll, aki
szeretettel közeledik, így alkalmat ad arra, hogy az ember hite szabad
állásfoglalás legyen. Vár amíg a kételkedés, a csodálkozás és a megha-
tottság fokozatain át elérkezik a hit megvallásához. Ezután mondja azt:
lesztek nekem tanúim. Hiteles tanúvallomást, becsülettel a dolgok
ismeretében lehet tenni. A tanítványok látták Uruknak tetteit, hallották
kijelentéseit a mennyek országáról, s minderről a Szent Lélek erejével
szóltak. Hitismeretünk és a kegyelem alapján így lehetünk mi is ma élő
tanítványok annak a Krisztusnak szolgái, aki a békesség és a szeretet
hirdetésével és megélésével bíz meg.

Felhő fogja el szemünk elől, de tudjuk, hogy közöttünk van az írott,
és adja Isten, hogy köztünk legyen a hirdetett Igén keresztül is minden
alkalommal. Érezzük ígéretének valóságát: „veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig”. Amíg az ég felhőin vissza nem tér, szent
lelkével vezeti az anyaszentegyházat, az Atya jobbján ülve esedezik
érettünk. Míg választottjainak átadja az örökséget, addig arról ismer-
heti meg a világ, hogy az Ő lelke él bennünk, ha helyünkön talál ben-
nünket a munka, az emberek szolgálata, a család, idős szüleink, min-
den rászoruló, mindenki aki számít ránk, és helyünkön talál bennün-
ket minden jó ügy, amelynek kész vagyunk a szolgálatába állni.

„Boldog az a szolga, akit az ő ura, ha eljön, ily munkában talál.”
Balázsi Zoltán

református lelkész

A léleknek nincs temetője
Egy nap arra ébredsz, semmi sincs már úgy, mint régen,
már a nappalok is sötétek, az ismerősök
is olyanok már, mint az idegenek; mi régen
erőt adott, magabiztossá tett, az az örök
életűnek hitt remény – hogy a világ egyre jobb
és szebb lesz – a sok baj és kétség közt már nincs sehol.

Aztán estefelé hazatérve – megjöttem – szólsz, 
úgy, mint régen, sapkádat, kabátodat letéve, 
mert azt hiszed., bent ül a szobában, úgy, mint régen 
feleséged... s csak a csend fogadja köszönésed.

Nem érted a dolgot, hogy felejthetted el, hogy ő 
már nincsen? Hidd el, nem kell félned, nem őrültél meg, 
hisz az anyag sem vész el, hogy veszne el a lélek? 
Csak a test a halandó, a lélek halhatatlan, s néha ijesztő, 
ami megmagyarázhatatlan.

Akárhogy is van s lesz, ezután hozzá kell szokni, 
Hogy az élet megy tovább, és az idő begyógyít 
Minden fájó sebet – mondják –‚ mert valóban gyógyít 
az idő az idővel, de negyven évet negyven 
évig sem felejt már el életéből az ember... 
Nem segíthet ezen már más csak Isten kegyelme.

2006. május 4. B. Györgyi emlékére...
Bálint György Lajos

Latin szenvedély töltötte be a
Művészetek Házát május 3-án este.
A két népszerű gitárvirtuózt, Tátrai
Tibort és Szűcs Antal Gábort már
színpadra lépésükkor kitörő öröm-
mel fogadta a népes szekszárdi kö-
zönség. 

Ők pedig pergő ritmusú, bravú-
ros szólókkal tűzdelt örömzenélés-
sel feleltek, a háromszor is Latin új
lemez dalaival. A latinos hév és
szapora futamok mellett egyszer-
egyszer ábrándos borongás, lágy

tűnődés került a még a számok kö-
zötti tapson is túllépő, egy szünet-
tel, mintegy kétórás lendületes ze-
nefolyamba. 

A remek hangosítás segítségével
megszólaló előre rögzített dob,
időnként kasztanyetta hangja tette
még élőbbé a latin zenei motívu-
mokból építkező muzsikát, amely
a spanyol táncok és a bikaviadalok
felszabadult világát, egy vadnyuga-
ti gitárpárbajjal fűszerezve, csem-
pészte a szekszárdi estébe.  K. E.

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

udvarban megkezdõdött a
MEGMARADT MÉTERÁRU

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

Adidas Czikk-Lon Kft. 

Az ELEKTROLIT Kft.
ÜZLETEIBEN 

EGYES TERMÉKEK 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
SORSOLÁSON VEHET RÉSZT. 

A NYEREMÉNY 
egy Peugeot 107 
személygépjármû,

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

Kézimunkák:
gobelinek, előnyomott terítők
Rövidáru: széles választék

Harisnyák: minden méretben,
minden igényt kielégítően

Ruházati javítások: cipzárbevarrás,
nadrág-, szoknyafelhajtások stb.

Seleznik bolt
Szekszárd, Mátyás király u. 2.

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

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

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

Info: 20/265-19-99

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

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

Céges hitelek, 
Széchenyi-kártya kiváltás,

átváltása!

20/994-98-86

SOK MINDEN EGY HELYEN!
•Clickes 31-es 6 mm-es 

laminált padló 1290/m2-től

•Ágyásszegély 20×150 cm-es 885 Ft/db

•Vadászkerítés 80×250 cm-es 4029 Ft/db

•Műanyag redőny 4800 Ft/m2-től

•Műanyag keretes szúnyogháló 2450 Ft/m2

MÁJUSTÓL „SZOMBATI AKCIÓKKAL” ÁLLUNK
VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE!

Szekszárd,
Epreskert u. 2/A
Tel.: 74-414-290 
Tel./fax: 74-412-473

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–16.30 óráig
SZOMBATON: 8–12.00 óráig

Május első vasárnapján erős me-
zőny gyűlt össze a somogyi
Kaszón megrendezett Gyermek,
Serdülő, Sprint Duatlon Országos
Bajnokságon, amely az ifjúsági
és junior korosztály számára vá-
logató volt a május 19–20-án
Győrben rendezendő duatlon vi-
lágbajnokságra. Összesen mint-
egy 300 duatlonista versenyzett a
Domborihoz hasonló sík, aszfal-
tos pályán, erdei kör-
nyezetben.

Ocsovainé Gombás
Mária (1962) a Sportol-
na versenyzője érte el
az első szekszárdi sikert
a borongósabb délelőtti
időben, 01:11:46-os idő-
eredményével magabiz-
tosan győzött korosztá-
lyában az 5 km futást,
20 km kerékpározást és
2,5 km futást jelentő
sprint távon. Ifj. Czencz
Péter (1982) a szekszár-

di Fani Dynamic TC triatlonistája
számára kiélezett küzdelmet ho-
zott a napsütéses délután. A rajtot
követően heten elfutottak az utolsó
futam közel százfős mezőnyétől, a
kerékpározás során egy atléta le-
maradt. A második futásnál hamar
kiderült, hogy a debreceni Pocsai
Balázs (1983) és Czencz Péter pár-
harcában fog eldőlni az aranyérem
sorsa. Hosszú ideig együtt halad-

tak, de a vége felé Pocsai
tempót váltott, Czencz
akkor már nem tudta tar-
tani vele az iramot, és 3
másodperces hátránnyal
00:53:26-os időeredmén-
nyel másodikként ért cél-
ba, az előző heti buda-
pesti VB válogatón máso-
dik, budaörsi Dengel Gá-
bor (1972) pedig 12 má-

sodperccel utána.
Czencz Péter az

előző heti 8. he-
lyezésével mind
egyéniben, mind
csapatban meg-
szerezte a világ-
bajnokságon in-
dulás jogát. Kaszón a férfi
ifjúsági korosztályban ver-
senyző szekszárdiaknak
azonban nem sikerült az el-
ső nyolc közé jutniuk. Rigó
Attila (1991) 00:57:50-es
időeredményével a 12.

Gyányi András (1991) 01:00:33-as
idővel a 19. helyet szerezte meg.
További szekszárdi versenyzők
eredményei: Gyermek futam (2
km-8 km-1 km) Frey Tímea (1995)

(FDTC) 39. Serdülő
futam (3 km-12 km-
1,5 km) 11. Csankó
Géza (1992) (FDTC)
00:36:33, 37. Zákányi
Tamás (1992) (FDTC)
00:40:43 40. Kövecses
Olivér (1993) (FDTC)
00:40:49 60. Csankó
Dávid (FDTC) Nők:
13. Arató Csilla
(1992) (FDTC)
00:40:30 16. Kaszpari
Dorisz (1993) (FDTC)
00:40:38 19. Rigó
Boglárka (FDTC)
00:41:18 27. Prantner
Anita (1992) (FDTC)
00:42:50 Sprint fel-

nőtt férfi: 15. Mészáros László
(1978) (FDTC) 00:57:31 19. dr.
Czigány Róbert (1968) (Sportolna)
00:59:40 senior 1.: 7. Klem Zsolt
(1965) (FDTC) 01:04:15 senior 2.:
10. Zákányi József (1959) (FDTC)
01:09:48  K. E.

Kiélezett küzdelem a kaszói duatlon OB-n
Egy szekszárdi arany és egy ezüst
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A Tolnavármegye 1902. május
11-én tudatta „Kelemen László pé-
csi kananok (!), két év előtt még
kurdi plébános múlt kedden Pé-
csett 63 éves korában elhunyt.” Ő
Babits Mihály nagybátyja; aki az
Anyám nagybátyja, régi pap kez-
detű verse folytatásában áll:
„lilaszin övvel kananok”, már má-
sik személy, Kelemen József pécsi
nagyprépost.

Maga Babits vall erről Szabó Lő-
rincnek 1920-ban. „Ez a püspök is
anyámnak nagybátyja. Anyámnak
két pap nagybátyja is volt. Kele-
men József a nagybácsi – így szok-
ták anyámék emlegetni. Én nem is-
mertem. Címzetes pécsi püspök
volt, tehát nagy úr. Persze nagyon
is régen. Nagy mecénása volt az
irodalomnak, úgy látszik, gazdag
ember. Ő taníttatta ki Vas Gere-
bent, aki pedig református volt. Ő
adta ki Baksaynak, a későbbi refor-
mátus püspöknek első munkáját,
Lucanus Pharsaliáját fordításban,
az ő pénzén. Tehát liberális pap le-
hetett... (Vas Gereben talán nem is
református…) Anyámnak még egy
nagybátyja volt; a nagyapám
testvére. Rómában volt kispap. Pi-
ros ruhában ábrázolja egy kép.
Versemben a két pap össze van ke-
verve.” 

Nemcsak ott. A Halálfiai kritikai
kiadásában olvassuk: „A Kelemen-
rokonságban akadt még egy olyan
ember, aki valóban létezett sze-
mélyként és ennek regénybeli má-
saként is képes volt a Cenci-
unokák – mármint Mihály és Im-
rus – tanítását támogatni.” (Lép-
jünk túl nagyvonalúan a tényen,
hogy az unokák a támogatást te-
kintve egy: Mihály, azaz a regény-
beli Imrus.) „»Vén papokat kilin-
cselni s tudni a nyelvükön, bókol-

va a lila övnek és arany gyűrűnek,
hivatkozni elhúnyt kanonok bácsi-
ra: ez a kálváriája a stipendium-
nak…« – olvashatjuk a regényben,
ahol az »elhúnyt kanonok bácsi«-
ra vonatkozó szavakat Babits Mi-
hály nagyapjának testvérével, Ke-
lemen József (1790–1868) pécsi
kanonokkal, illetve nagypréposttal
lehetne kapcsolatba hozni: az ő
1863-ban létrehozott alapítványá-
ból részesült maga Babits Mihály
is.”

Igaz, az anya nagybátyja létre-
hozott egy alapítványt, „hogy a
család egy derék és szorgalmas ta-

nulóját mindig részesítsék”, s
ahogy Babits mondja: „ezt élvez-
tem én is, még egyetemi hallgató
koromban is”, de ehhez a jövendő
költő édesanyjának aligha kellett
kilincselnie. Ellenben Kelemen
Lászlóról nemcsak úgy emlékszik,
gyakran meglátogatta Pécsett, s ar-
ra, hogy „az öreg rákban halt meg;
én egyetemi hallgató voltam Pes-
ten, és mikor feljött magát operál-
tatni, én voltam vele, vidítottam
utolsó napjait”. Vajon miért éppen
az bukkan fel emlékei közül:
„Nagy könyvtára volt, olasz köny-
vek és teológiai munkák. Könyvtá-
rát, úgy látszik, a káptalan vette el.
A rokonság pörölni is akart, de
mégis elsimult a dolog, s a könyv-
tár ott veszett.” 

Babits anyjának nyilván nem
azért kellett kilincselnie, ami jár,
hanem, ami juthat. A régi nagybá-
csi pécsi gimnazisták számára léte-
sítette stipendiumát, de Babits Mi-
hály 1902-ben már nem oda jár,
hanem egyetemre. Atyja 1898-as
halálával a család jövedelem nél-
kül marad, alig bírta taníttatását.
Meghalt viszont a kanonok nagy-
bácsi, akinek vagyonáért perelni
lehetne. Könnyen köthették azt a
mindkét félnek kedvező egyezsé-
get, hogy Mihály egyetemistaként
is kapja a támogatást, s így a kínos
per elmarad.

Dr. Töttős Gábor

ÓDON IDŐBEN
Május 14-én 90 éve, 1917-ben el-

hunyt Haja Béla szekszárdi épí-
tész, a takarékpénztár építője, a
népbank, a polgári olvasóköri
székház tervezője.

Május 15-én 110 éve, 1897-ben az
Egyesült Szegzárd-Tolnamegyei
Nőegylet tisztújító közgyűlésén
tudatta: a gimnáziumnak 2000
forintot juttatott kulturális célra. 

Május 16-án Borzsák Endre a ka-
szinó Frigyes főhercegtől meg-
vett, ma is álló fa pavilonjáról
írt.

Május 17-én 105 éve, 1902-ben el-
hunyt a megyeszékhely híres
ügyvédje, dr. Kramolin Emil, aki
21 évig a takarékpénztár vezér-
igazgatója volt.

Május 18-án 100 éve, 1907-ben
Szekszárd artézi kútja fúrására
kötött szerződést Majzik Imré-
vel. 

Május 19-én 100 éve, 1907-ben
Leopold Lajos befejezte Gyárak
nélkül című, megyénk kivándor-
lásáról szóló tanulmányát.

Május 20-án 100 éve, 1907-ben a
helyi ipartestület elnöke, André
István országos alelnök lett. 80
éve, 1927-ben megyénk fia, az
egykori itteni tisztviselő, Nyáry
Andor Balatoni legenda című
daljátéka szólt Budapesten.

MESÉLŐ EMLÉKEINK 48.

Két Kelemen nagybácsi

Kelemen László római
tanulmányai idején

(A képekért a Babits Emlékház
gyűjteményét illeti köszönet)

Az  ösztöndíj-alapító 
Kelemen József nagyprépost

PÁLYÁZAT
A Szabó Dezső vasúti szekkóinak rekonstrukciója ér-
dekében indult civil kezdeményezés pályázatot hir-
det az eredeti mű műtárgymásolat formájában való
helyreállítására.

A pályázaton részt vehet minden Tolna megyében
élő, dolgozó vagy innen elszármazott, s kötődő kép-
zőművész, iparművész és restaurátor, akár egyéni-
leg, akár csoportosan. (Csoport esetén természetesen
bármely Magyarországon élő, dolgozó képzőmű-
vész, restaurátor tagja lehet az adott társaságnak).  

A pályázat beadási határideje 2007. július 31.

A pályázatot a kiírókból és képzőművészekből, mű-
vészettörténészekből álló zsűri bírálja el, s dönt a
nyertes pályázatról 30 napon belül.

A kiíró az előzetes szakmai vélemények és felméré-
sek figyelembevételével úgy tartja, hogy a művet ere-
deti állapotában nincs mód, lehetőség visszaállítani,
így a műtárgymásolat formájában való helyreállítás
mellett döntött. Ennek megfelelően bármilyen tech-
nikával készülő műtárgymásolat elkészítésének sza-
bad utat enged, s kivitelezésre elfogad, amely képes
az eredeti mű látványát, hangulatát, festőiségét, szín-
és formavilágát a lehető legpontosabban visszaadni,
érték- és időtálló műalkotást hoz létre, mely mobil,
tehát elmozdítható s megfelelően karbantartható,
restaurálható.

A műtárgymásolat az eredeti mű méretétől eltér oly
módon, hogy az eredeti mű hatását, látványérzetét,
színvilágát fenntartsa. 

Az eredeti mű 3 különálló jelenetből állt (Szekszárdi
szüret, Szekszárdi vásár és Sárközi vasárnap). 
Az elkészítendő műtárgymásolat méretei: 

Szekszárdi szüret 11,70×4,6 m 
Szekszárdi vásár 7,2×4,6 m
Sárközi vasárnap 7,2×4,6 m

A létrehozandó alkotás szigorúan csak az eredeti mű
más technikával való másolata lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a) a műtárgymásolat kivitelezésének szakmai, tech-

nikai leírását,
b) elkészítésének tervét, költségvetését,
c) felhelyezésének tervét, költségvetését,
d) javaslatot a megvilágításra
e) a mű egy részletének a pályázatban vállalt techni-

kával készült vázlatát 50x70 cm-es méretben (a
vázlatokat kiállítjuk és az adományozók vélemé-
nyét kérve szavazásra bocsátjuk)

f) a művész által korábban készített nagyméretű
munka referenciáit

A műtárgymásolat elkészítése három ütemben
kell, hogy megvalósuljon.
a) Az első életkép elkészítésének határideje: 2007.

december 31. (melyet a nagyközönség számára
2008 januárjában kívánunk bemutatni.)

b) A másik két életkép elkészítésének határideje:
2008. szeptember 1.

c) A mű (zsűri által való elfogadása utáni) elhelyezé-
sének határideje 2008. november 1. A pályázathoz
szükséges dokumentáció 2007. május 2-tól Szek-
szárd, Ybl Miklós u. 3. I. emeletén Rühl Gizellánál
(74/501-008 vagy 30/385-3477) 15 000 Ft ellené-
ben vehető át, mely összeg befizetése egyben a pá-
lyázaton való részvétel feltétele is. 

Szekszárd, 2007. április 24.
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Idén 15. alkalommal rendeznek
nagyszabású utcai kosárlabda
fesztivált Magyarországon. Az
Adidas-Samsung Streetball 2007
utazó cirkusza június 16-án
érkezik Szekszárdra.

A tolnai megyeszékhely tizene-
gyedszer ad otthont az utcai kosár-
labdázás legnagyobb honi soroza-
tának – hangzott el az esemény
keddi sajtótájékoztatóján. Mint azt
Fodor Miklós, a szervező bizottság
elnöke elmondta, a Garay gimnázi-
um és a megyei múzeum közötti
útszakaszon felállított palánkok
évről évre az egyik legnépesebb
mezőnyt vonzzák Szekszárdra. A
népszerűség köszönhető az iskolai
év végére időzített dátumnak éppú-
gy, mint a jól bejáratott, profi
szervezésnek.

A 2007-es streetballfesztiválon
hét korosztályos és egy vegyes
kategóriában tesztelhetik tudá-
sukat a vállalkozó kedvűek, a cen-
terpályán pedig hagyományosan
dobó- és zsákolóversenyeket ren-
deznek.

A szekszárdi rendezvényre

május közepétől június 10-ig várják
a nevezéseket a Horváth Sport
üzletekben (Széchenyi u. 21.,
Korzó áruház, TESCO). A nevezési
díj csapatonként 10 ezer forint,
ezért az összegért négy darab,
egyedi nyomattal ellátott, piros
színű, ujjatlan adidas mez is jár a
csapatoknak.

Az egyes kategóriák győztesei
részt vehetnek a szeptember 15-én
Budapesten sorra kerülő finálén,
amelynek sztárvendége Josh
Smith, az Atlanta Hawks profi
játékosa lesz, aki a 2005-ös NBA
All Star gálán maximális pontszám-
mal nyerte meg a zsákoló versenyt.
További infó: Hamvas Ferencné
(tel.: 30/647-7900), Kovács Gyula
(30/204-5511) és a www.streetball-
net.hu weboldalon.

XVI. McDonald’s
KIHÍVÁS NAPJA

S P O R T P R O G R A M – SZEKSZÁRD
2007. május 22. (kedd) A Városi Sport-  és Szabadidõközpontban: 

23.55 Ünnepélyes megnyitó
2007. május 23. (szerda)

0 órától a Sport- és Szabadidõközpontban 15 perces intervallumokban:
• kispályás labdarúgó nõi, férfi villámtorna
• kosárlabda villámtorna
• asztalitenisz (résztvevõ ütõt és labdát hozzon magával)
• csocsó (Szekszárdi Csocsó Közhasznú Egyesület)

0 órától a városi  kivilágított teniszpályákon
éjszakai teniszezési lehetõség 
(résztvevõ ütõt és labdát hozzon magával)

8 órától Városi Sportpályán 
• iskolák közötti labdarúgótorna  
• labdával ügyességi versenyek (szlalomozás stb.)
• 7-es, 11-es rúgások, dekázás, fejelés, célba rúgás 
• kispályás labdarúgó torna

17–20 óráig Utcai kosárlabda 
6–19 óráig Városi uszoda ingyenesen igénybe vehetõ

egyének, csoportok – úszómesterek segítségével
8–18 óráig Óvodákban

• Gyermekprogramok 
8 órától Iskolákban

• Tanulók részére különbözõ ügyességi programok
* * * * *

A Kihívás Napja jó alkalom arra is, hogy a résztvevõk csatlakozzanak a
Mozdulj Magyarország 10 000 lépés mozga-

lomhoz.
Bõvebb információ: Török Sándor fõszervezõ Tel.: 74/414-750

* * * * *
Szekszárd, 2007. május 23. 0 órától

TRIATLON
A verseny helyszíne: Szekszárd, Városi uszoda 
Nevezés: Elõnevezés: e-mail-en (triatlon-hu@zalaszam.hu) vagy személye-

sen (Magyar Triatlon Szövetség Szekszárd, Keselyûsi u. 3.) május
21-ig • Helyszíni nevezés: május 22. 23 órától. 

Nevezési díj nincs!
Táv: 200 m úszás – 5 km kerékpár – 1 km futás

A távok egyénileg, vagy váltóban Én úszom, Te kerekezel, Õ fut! jel-
szóval is teljesíthetõk.

Korosztályok:
Egyéni: 18 év alatti, 18–23 év, 24–30 év, 30–40 év, 40 év feletti
Váltó: 60 év alatti, 61–80 év és 81–100 év között, valamint 

101 év feletti összéletkor alapján.
Az elsõ 100 nevezõ a verseny egyedi emblémájával ellátott üveg bort kap. (A
18 év alatti nevezõk édességet kapnak.) Kategóriánként az I–III. helyezettek
tárgyjutalomban részesülnek. Külön díjazzuk a legjobb családokat. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Információ: 74/510-844, 30/645-2750

* * * * *
PROMÉTHEUSZ-PARK PROGRAMJAI 

2007. május 23. (szerda), 10–16 óráig 
Drótkötélpálya • Gumicsónak • Szalagvezetéses pontkeresõ • Bójakeresõ
futás • Tájfutás (térképes) • Görtájfutás (térképes, tolókocsisoknak) • Váro-

si tájfutás • Drótszamár • Savas tó • Vakvezetés • Sziámi futás • Sziámi
ügyességi (párban) • Sziámi bicikli • Kerékpárutánfutó • Gólyaláb

Piros a szekszárdi 
streetball-póló

Szekszárd Városi Amatõr Öreg-FIÚK
Nagypályás Labdarúgó Bajnokság

A harmadik forduló eredményei: 
BÁTASZÉK SZENOIR FC–ÕCSÉNY ÖREGFIÚK LC 8-2 (2-1); CSAKszentgyörgyi–
TOLNA ÖREGFIÚK 3-2; SZEDRES SE–Kölesd Öregfiúk 99. 5-2 (4-2); ÕCSÉNYI
GÓL-JÓSZÓRÓK–FADD SE 5-2 (4-2).

Bajnokság jelenlegi állása 
1. CSAKszentgyörgyi 3 3 – – 15-2 9 pont
2. BÁTASZÉK SZENIOR FC. 3 3 – – 16-4 9 pont
3. TOLNA ÖREGFIÚK 3 2 – 1 7-4 6 pont
4. ÕCSÉNY GÓL-JÓSZÓRÓK 3 1 – 2 6-6 3 pont
5. ÕCSÉNY ÖREGFIÚK LC. 3 1 – 2 9-10 3 pont
6. Kölesd Öregfiúk 99. 3 1 – 2 8-10 3 pont
7. SZEDRES SE. 3 1 – 2 6-10 3 pont
8. FADD SE 3 – – 3 2-17 –

Aki nem tud, az most megtanulhat halászlét főzni!
A 252 oldalas könyvben több
mint 600 főzött halétel (halász-
lé, halpaprikás, halpörkölt)
leírása található meg 
39 Duna menti településről.

KÖNYVESBOLTBAN
NE KERESSE!

Megvásárolható
standunkon a

Szekszárd Expón 
május 18., 19., 20-án, 

valamint a

Pünkösdi Fesztiválon
május 25., 26., 27., 28-án, a sportcsarnokban
Megrendelhető:  a www.halfozes.hu honlapon

és a 20/486 6518-as telefonszámon

STREETBALL INFORMÁCIÓK
Szekszárdon 2007. június 16-án kerül megrendezésre
Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat • Nevezési határidõ: 2007. június 10.
Nevezni lehet: Horváth-Adidas márkabolt 7100 Szekszárd
Széchenyi u. 21., Korzó Áruház, TESCO. 
Nevezési lap letölthetõ, illetve információk a www.streetballnet.hu
weboldalon
Szekszárdon – a más helyszínektõl eltérõ – ujjatlan piros pólók
lesznek
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A rejtvény megfejtését 2007. május 23-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Április 29-i rejtvényünk megfejtése: Strissowszky Szilárd, Don.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Sántha Lajosné, Wosinsky ltp. 29. és Schneringer
Jánosné, Munkácsy M. u. 15/A. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

Filléres könyvvásár
A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

Naponta 9-től 17 óráig
* * * * *

Netnagymama – 
netnagypapa

internet-tanfolyamok
A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. 

Érdeklődni az 528-100-as 
telefonszámon lehet.

A P R Ó H I R D ET É S E K

BÜKFÜRDŐN apartman kiadó május 16-tól június 3-
ig, fizetés üdülőcsekkel is lehetséges. 20/94-67-
111

RÉGI típusú Babetta motor, megkímélt állapotban,
kevés kilométerrel eladó. Érdeklődni:  74/314-852

Fogyjon 7-12 cm-t onnan, ahonnan
igazán szeretne!

• Fogyasztó masszázs • Cellulitisz-kezelés •
Bőrfeszesítés.

ERIKA MASSZÁZS STÚDIÓ 20/596-93-15

Egyedül van? Ismerkedni szeretne?
MI TÁRSAT, TÁRSASÁGOT TALÁLUNK ÖNNEK!

Társkereső és társaságszervező iroda
Szekszárd, Szent László u. 19. • 20/9333-672

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

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
a Buday nyelviskolában mini csoportban

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

Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület Alisca Klubjának

kirándulása
Június 9–10. szombat, 
vasárnap 5 óra

Kirándulás Hatvan, Nagyréde, 
Gyöngyös, Gyöngyöspata, Mátrafüred, 
Mátraháza, Kékestetõ, Parádsasvár,
Parád, Recsk, Farkasmály útvonalon.
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

ITK NYELVVIZSGA 
angol, német alap- és

középfokon
ÍRÁSBELI: június 9-én 
Jelentkezési határidő:

2007. május 15
* * * * *

Május 21-én (hétfő) 13.30 órakor 
PINOKKIÓ ÉS PUMUKLI BÉRLET
GYERMEKBÉRLET 4. ELŐADÁSA
A vérehulló madár
magyar népmese
A veszprémi Pelikán Színház
előadása
Rendező. Komáromi Sándor
Jegy: 600 Ft

KIÁLLÍTÁS
Május 19-ig a márványteremben  

a Tolna megyei amatőr
alkotók képző- és 
iparművészeti kiállítása

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

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

A kiállítások megtekinthetők:
munkanapokon 10–18 óráig

MŰVÉSZETEK HÁZA
Május 17-én (csütörtök) 19.30 órakor

HEGEDÜS ENDRE 
koncertje
Műsor:  
Bach–Hess: Korál a 147. kantátából
Mozart: F-dúr négykezes szonáta
Közreműködik: Hegedűs Katalin
Beethoven: f-moll (Appassionata)
Beethoven: szonáta
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Gershwin: Kék rapszódia
Belépődíj: 1200 Ft 
„Zenebarát” bérlettel: 600 Ft

Pünkösdi jelképek, pünkösdi
hagyományok címmel 

Országos Foltvarró Kiállítás és
Találkozó a Művészetek Házában
Megnyitó: május 25-én, pénteken
18 órakor a Sport- és
Szabadidőközpontban
Belépőjegy:  200 Ft, diákoknak, nyugdíja-
soknak: 100 Ft • Csoportos látogatás
esetén diákoknak díjtalan

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 14–20.  

14 órakor MALAC A PÁCBAN 
20 órakor, 20-án 14 órakor 
VADIDEGEN  

Május 25–28.
20 órakor NORBIT 

ART TEREM
Május 10–16.

18 órakor  BUHERA MÁTRIX 
20 órakor A TÍZ CSAPÁS    

Május 11–16.
16 órakor  MR. BEAN NYARAL    

Május 17–23.
16 órakor VADIDEGEN 
18 órakor ÓPIUM – EGY ELME-

BETEG NŐ NAPLÓJA    
Május 17–20.

20 órakor  FEKETE DÁLIA
Május 21–23.

20 órakor NAPFÉNY 

ZUG PROGRAM
FILMKLUB  
15. Viharos hétfő R.: Mike Figgis 20
22. Utolsó belövés

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

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

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

T O L L E  GY E R M E K N A P
A BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

2007. május 20-án, Szekszárdon,
a Prométheusz-parkban

SZÍNPADI PROGRAMOK
10.00 óra Megnyitó
10.15 óra SÜSÜ a sárkány - a Fogi Színház előadásában
11.10 óra Az állatok nyelvén tudó juhász - Mesekocsi Színház
14.00 óra Szöcske Rock and Roll Klub
14.55 óra Mozgásbemutató – Aerobic Szekszárd Sport Klub
15.30 óra Desperadó
16.10 óra Mozgásbemutató – Aerobic Szekszárd Sport Klub
16.35 óra Ippon Karate Klub fellépése
17.00 óra Groovehouse
17.35 óra Bartina Néptánc Egyesület

Vár még benneteket: 
Mentőkutya-, védelmi és mentési bemutató, a vöröskereszt és a tűzoltóság be-
mutatkozása, „egészségsátor”, kézműves foglalkozások (csuhé- és nemezlabda,
kreatív hobbi, szalmafigurák, textiljátékok), légvárcsúszda, játszóház, trambu-
lin, kresz elektromos kisautókkal, babajátszó, társasjátékok és még sok más ér-
dekes játék.
Ingyenes filmvetítés a Panoráma moziban

10.30 óra: Malac a pácban – szinkronizált amerikai vígjáték
14.30 óra: Arthur és a villangók – szinkronizált amerikai–francia rajzfilm

A programok ingyenesen látogathatók!

A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM
szeretettel meghívja a MÚZEUMI VILÁGNAP alkalmából

megrendezésre kerülő KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSRA.
Programok: A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig című

kiállítás megtekintése • Drótékszer készítése
Részvételi díj: 350 Ft/fő • Kérjük az érdeklődő csoportokat, hogy részvételi

szándékukat előre jelezzék a 316-222/21-es melléken Andrásnénál

Időpontja: 2007. május 18. (péntek) 10–16 óra
Helye: Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szent István tér 26.)

A Múzeumi Világnapon tárlatvezetéssel, ingyenesen látogatható
a MEDNYÁNSZKY című időszaki KIÁLLÍTÁS.

Tárlatvezetésre bejelentkezését várjuk a 410-783-as telefonszámon,
Lovas Csillánál. • A múzeum és filiáléinak látogatása ingyenes
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Egy férfi: dr. Nagy József 
– Többedszer van szerencsém főor-

vos úr veled interjút készíteni, az
egyikben éppen arról beszélgettünk,
hogy azon túl, hogy tüke szekszárdi
vagy, nálad az a mondás, miszerint

senki sem lehet próféta saját hazájában nem jött be, ugyanis rengeteg ember sze-
ret és tisztel, a kollégáid önmaguk közül választottak vezetőnek ezelőtt 11 eszten-
dővel. S most nemcsak a születés hete alkalmából kérdezlek. Igaz a hír…

– Igaz! Ha arra gondolsz, hogy nyugdíjba megyek. 36 év után – ebből 11 éve
vagyok osztályvezető – a 60. születésnapomon, ami jégtörő Mátyás napján volt –
úgy  döntöttem, nyugdíjba megyek.

– Milyen érzéssel éled az utolsó heteket abban a kórházban, azon az osztályon,
ahol közel 40 évig dolgoztál, s sok száz gyermeket segítettél világra?

– Vegyesek az érzéseim. Egyrészt úgy érzem, hogy az egészségügy lehetősé-
gei jelenleg rendkívül beszűkültek, ami a modern műszerezettség kiteljesedését
akadályozza, és finanszírozási akadályok miatt nem tudom megvalósítani azo-
kat a műtéti eljárásokat, amelyeket szerettem volna. Másrészt örülök, mert az itt
eltöltött 36 évemből legalább öt évet éjszakai ügyeletben töltöttem. Ez egy olyan
hivatás, ahol állandóan ügyeletben kell lenni.

– Melyek a legnagyobb különbségek a szülészetben a 36 évvel ezelőtti és a mos-
tani gyakorlatban?

– A magzat méhen belüli állapotának megfigyelésében van a nagy különbség.
A technikai felszerelések lehetősége szinte a végletekig adott. A magzat méhen
belüli állapotát a fájások szünetében sztetoszkóppal hallgattuk meg régen, ma
már ez nagy szakmai hibának számítana. Egyedül az új modern eszközök meg-
fizethetőségével vannak gondok. 

– A szülés körül az emberi kapcsolatokban is sok minden változott…
– Bevezetésre került az apás, illetve nagymamás szülés – ez nem mindig sze-

rencsés, mert az édesanyák nehezebben viselik gyermekük fájdalmait – viszont
az apák sokszor nagyon bátran és segítően viselkednek a szülőszobán, jelenleg
már 80–90%-a ott kíván lenni a gyermekük születésénél. Létrehoztunk egy alter-
natív szülőszobát, ahol a szülésre készülő kismama kívánsága szerint vajúdhat,
kád, bordásfal, labda áll a rendelkezésére a tágulási szakban. Egyébként szerin-
tem mindegy, hogy milyen alternatív szülést választ, a lényeg a bizalmi, nyugodt
légkör megteremtése. Igyekszünk a teljesíthető kívánságokat teljesíteni, miköz-
ben nem felejtendő el az, hogy a szakma szabályait éppen a születendő gyermek
és a szülőanya egészsége érdekében maximálisan figyelembe kell vennünk. 

– A bulvárlapokban, televíziókban sokat lehet hallani, látni, hogy a természe-
tes úton való szülés mellett „divatba” jött a császármetszés…

– Magyarországon a szakma elzárkózik a kérésre való császármetszés elől. Tu-
lajdonképpen nincs üdvözítő módszer, mindkettőnek megvannak az előnyei és
a hátrányai. Ha például egy kért császármetszésnél, tüdőembóliát kap az anya,
akkor az orvost a lelkiismeret-furdalás mellett még szakmailag is elmarasztalják.
Ugyanakkor vannak esetek, amikor a császármetszés a gyermeket és az anyát is
megmentheti. Ez a pro és kontra vita, amelyet a médiák gerjesztenek, csak meg-
zavarják a szülés előtt álló nőket és a hozzátartozókat is. Remélem és kívánom,
hogy a „Születés Hete” rendezvénysorozatok szerte az országban, a polémiákra
választ adjon, olyat, amely a gyermek és az
anya érdekét szolgálja, s igazi szakemberek
véleményét közvetíti. 

– A beszélgetésünk kezdetén azt mondtad,
hogy elérkezett az igazi szabadság ideje. Mi-
vel fogod tölteni, hiszen közel negyvenévi
„bezártság” után időmilliomos leszel…

– Végre azt, és akkor csinálhatom amit
szeretnék, s amit eddig csak feltételesen
kezdhettem el, s sosem tudtam, hogy be tu-
dom-e fejezni, nem szól-e közbe a telefon.
Bár a mobil telefon óta kicsit könnyebb, hi-
szen azt bárhová magammal vihetem. Ké-
szülök horgászni, kirándulni, meccsekre jár-
ni Zsuzsi lányommal, aki kosarazik, s mind-
ezt most tehetem, akár úgy is, hogy kikap-
csolom a telefonomat. 

Egy nő: Taklerné
Brautigam Irén 

– „Születés hete” mit jelent a szak-
ember számára, aki sok száz gyermek
születésénél volt jelen, s tudja, a nyu-
godt egészséges szülés már a várandó-
ság első pillanatától „kezdődik”…

– Ez egy olyan hét, amikor országosan fokozottabban terelődik a figyelem a
szakma felé. Előadásokkal, szülőszobai látogatással. 

– Irénke, kifejtenéd mindkettőt bővebben?
– A szülés előtt álló nők, hozzátartozóikkal – párjukkal, édesanyjukkal – meg-

tekinthetik azt a helyet, amelyben majd világra kívánják hozni gyermeküket. A
rendezvények közül kiemelném a „Várandósok délutánját”, amely helyileg a szü-
lészeten és az újszülött osztályon zajlik, ahol hetente szerda délutánonként 15
órától első alkalommal a szülőszobát mutatjuk be, és a szüléssel kapcsolatos tel-
jes körű tájékoztatást adunk, s minden kérdésre válaszolunk. A következő alka-
lommal a gyermekágy és a baba-mama szobát mutatjuk be, amelynek két fajtá-
ja van, amikor 24 órát tölt együtt a kismama az újszülöttel, illetve amikor csak
napközben van együtt vele. Alternatíva még a szoptatási rendszer is, amelyet
szintén ennek a hétnek a keretén belül mutatunk be, valamint a gyermek fürde-
tését, és a gyermekkel kapcsolatos várható vizsgálatok és védőoltások is ismer-
tetésre kerülnek. Ebben a feladatban nagy szerepük van az előadó orvosokon kí-
vül a kórházi védőnőnek, valamint az újszülött osztály főnővérének. A várandós
kismamákat szociális munkás tájékoztatja arról, hogy a szülés után milyen anya-
gi lehetőségeket vehetnek igénybe, s segít ezeknek az eligazodásában. Minden
érdeklődő várandós kismama jelentkezését szeretettel várjuk az 501-543 közvet-
len számunkon.

– Úgy tudom, van egy kismama klubotok is…
– A város védőnői szervezik ezt a klubot, az ügyeletes orvosi rendelő mögött,

a Vörösmarty utcában. A klub programja hat előadásból áll, s évente kétszer ren-
dezik meg, tavasszal és ősszel. 

– Amikor az egészségügyi hivatást választottad, mikor döntötted el, hogy me-
lyik az a része, ami a legjobban érdekel?

– Az Egészségügyi Szakközépiskolából utoljára a szülészetre kerültem gyakor-
latra. S miután egész életemben a segítő szándék volt a célom, úgy éreztem, ez
az érzés legjobban, a szülőszobában ragadott meg, ahol az élet kezdődik, s ahol
a szülésre készülő kismamáknak nagy szükségük van a szakmai tudáson túl az
empátiára. 

– Egyik előadásodat a következő címmel tartottad meg a „Várandósok délután-
ján”: „Mi a szülésznő szerepe a szülőszobában”. Röviden idéznél belőle?

– A tanfolyamoknak ebben is fontos szerepük van. Amikor a szülésre sor ke-
rül, a kismamát ismerős arcok veszik körül, a hely és az esemény, ami történni
fog vele nem ismeretlen számára.

– Ennyi idő után még mindig nagy lelkesedéssel beszélsz a hivatásodról…
– A férjem is sokszor kérdezi, hogy még milyen szépséget találok benne, ami-

kor 20 éve vagyok szülésznő. Ünnepekre üdvözlő és köszönő lapokat kapok, s
szerte a városban már felnőtt fiatalokkal találkozom, akik az én kezemben sír-
tak fel először… Hát ezeknek az érzéseknek van megtartó és felemelő varázsuk.

S az is nagy boldogság, hogyha öt-hat évvel az el-
ső szülés után a következőnél név szerint keres
meg a kismama. Ez a bizalom legnagyobb jele.
Kedves dolog az is, hogy megkérnek, hogy dönt-
sem el a gyermek nevét. 

– Banális lenne a kérdés, hogy a szülésznő kinél
fog szülni, nyilván a legkedvesebb kollégádnál…
Attól kezdve a szabadidődet a gyermeked fogja
„meghatározni”, ma mivel pihened ki ezt a szép,
ám nehéz hivatást?

– Közel egy évtizede élek boldog és szép házas-
ságban, úgy döntöttünk, hogy először felépítjük
az otthonunkat – most költöztünk be az új családi
házunkba –, s most már mi is a gyermekáldást
várjuk. A férjem és barátaink nagy örömére na-
gyon szeretek főzni-sütni, ez kifejezetten pihen-
tet, valamint a zenehallgatás és a színházba járás.

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Nagy József fő-
orvos, a Balassa János Megyei Kórház szülészet – nőgyógyászati osztály
vezetője, és Taklerné Brautigam Irén osztályvezető szülésznő. Beszélge-
tésünk apropója a születés hete, amelyet országszerte megrendeznek.
(Interjúalanyaimmal régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződünk.)

SAS ERZSÉBET OLDALA

„Sorsdöntő pillanat, életet adni”
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EGYPERCES KRIMI

A rendőrség akkor tud
segíteni, ha szólnak…

A múlt hét végén betörtek egy szekszárdi tanyába. Ez eddig – mond-
hatni – szokványos eset. Sőt az is, hogy a zsivány elvitt egy aggregátort,
mondta dr. Réti László alezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság
bűnügyi osztályvezetője. Ám, ami a folytatást illeti, meglehetősen ta-
nulságos. A betörő nyomban forintokká akarta tenni az eltulajdonított
holmit. Másnap reggel betért a közeli kocsmába, ahol elkezdte árulni
az aggregátort. Ám, mivel a többi vendég már értesült az esti betörés-
ről, s az áramfejlesztő eltűnéséről, egyikük felhívta a tulajdonost, aki
nyomban ment is a „kocsmahivatalba”. Rövidesen el is kezdődött az
alkudozás… A betörő 15 ezer forintot kért a szerkentyűért, amit meg is
mutatott a potenciális vevőnek, akit elvezetett a közeli erdőben kiala-
kított rejtekhelyre. A jogos tulajdonos miután meggyőződött róla, hogy
valóban az ő aggregátora lapul a fa tövében, közölte az eladóval, hogy
nincs nála ennyi pénz, hát kér egyik barátjától. Telefonált is, de a rend-
őrségre. A zsaruk nyomban a helyszínre mentek, s előállították a betö-
rőt, aki nem tehetett mást, csak vallomást. A tulaj még aznap este visz-
szakapta áramfejlesztőjét. – Dr. Réti László tanulságképp közölte, hogy
a tulajdonos jól mérte föl a helyzetet, nem kezdett vitatkozni, huza-
kodni a tolvajjal, hanem a legilletékesebbeket értesítette. Majd leszö-
gezte az alezredes, „mi akkor tudunk segíteni, ha szólnak…” Ezt érde-
mes megszívlelnie mindenkinek! – hm –


