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NAGYCSÜTÖRTÖK
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

ADY ENDRE

A SZÉP HÚSVÉT
Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Husvét szent tavasza
S ilyen marad. 

Miért tudjon Ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül? 

Óh, Tavasz, óh, Husvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad. 

Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester A hónap utolsó keddje 16–18 óráig
II. sz. választókerület Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény (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 A hónap utolsó keddje 16–17 óráig
V. sz. választókerület Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula 

Főiskolai Kar Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

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

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

KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
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aljegyzői titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. – E-mail: vasnap@tolna.net • HIRDETÉSFELVÉTEL: SZÁNTÓ ILDIKÓ 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679
Tördelés: Ruskó István, Szekszárd • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. – Felelős vezető: Vadász József ügyvezető igazgató

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. március 25-én 14 órai kezdettel lesz a szekszárdi
kórház kultúrtermében. Egészséges táplálkozás címmel tart előadást dr. Kis
Mária, az Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete

tisztelettel kéri az adózó embertársakat, hogy legyenek szívesek a Tolna me-
gyében élő vak és gyengénlátó emberek javára felajánlani adójuk 1%-át. 
Adószámunk: 18864858-1-17
Szívesen elfogadjuk az 1 Ft-os és 2 Ft-os pénzérméket is. Szeretnénk kérni
mosógépeket, centrifugákat, hűtőszekrényt, kályhát és számítógépeket.
Sorstársaink minden héten szerdán (9–13 óra között) jó minőségű ruhanemű
közül válogathatnak irodaházunkban. 
Címünk: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4., 
Tel.: 74/512-355, 74/512-356 Bankszámla-számunk: 71900058-10004074
Előre is köszönjük segítségüket! VGYTME Elnöksége

Ismerje meg Szekszárdot!
A Szekszárdi Turisztikai Kft. garantált programként minden szombaton két
órás városnéző sétát szervez, ahol a résztvevők idegenvezetők segítségével
ismerhetik meg Szekszárd értékeit.
Várunk minden kedves érdeklődőt, ajánlják vendégeiknek is a programot!
Részvételi díj: 250 Ft/fő.
Első alkalom: 2008. március 29. 14 óra, találkozó: Szekszárdi Turisztikai
Kft., Szekszárd, Béla király tér 7. (buszmegállóval szemben)

A Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
szekszárdi munkahelyre felsőfokú környezetvédelmi

végzettséggel rendelkező

MUNKATÁRSAT KERES,
LEHET PÁLYAKEZDŐ, MUNKANÉLKÜLI IS.

Érdeklődni: 30/9574-835, 8–16 óra között

Látogatási tilalom Palánkon
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt betegeinket és hozzátartozóikat, hogy palán-
ki szocioterápiás és rehabilitációs osztályunkon, valamint a krónikus bel-
gyógyászaton megszaporodott a feltehetőleg vírusos eredetű hasmenéses
megbetegedések száma. Emiatt a mai naptól, 2008. 3. 13-tól, saját hatás-
körben felvételi és látogatási tilalmat rendelünk el a két érintett osztályon,
mely visszavonásig érvényes. 
Szekszárd, 2008. 3. 13.

Dr. Muth Lajos Dr. Almási István
főigazgató-főorvos higiénikus főorvos 

Tervezett napirend
1. Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(….) ren-

delete a 2008. évi költségvetésről szóló
12/2008. (II. 29.) szekszárdi ör. módosításá-
ról (tervezet) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

2. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a Szervezeti és Működési Szabályzat-
ról szóló 10/2000. (IV. 17.) Kgy. rendelet mó-
dosításáról (tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

3. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. módosításá-
ról (tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

4. Szekszárdi Önkormányzat ….2008. (…) ren-
delete a közterületek használatáról szóló
9/1991. (VI. 27.) KT. rendelet módosításáról
(tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

5. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a temetőkről és a temetkezésről szóló
9/2003. (IV. 30.) szekszárdi ör. módosításá-
ról (tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2008. évi közbeszerzési tervé-
nek jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése állandó bizottságai munkájának haté-
konyabbá tételére 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. ALMA Gyógyszertár nyitvatartási rendjének
véleményezése
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

9. Javaslat egyeztető tárgyalások megkezdésé-
re óvodai intézményfenntartó társulás létreho-
zásának céljából 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10.Javaslat a Duna Menti Folklórfesztivál Közala-
pítvány megszüntetésére Előterjesztő: Dr.
Göttlinger István irodavezető

11. Hozzájárulás székhely bejegyzéshez Előter-
jesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

12.Javaslat Tengelic Község Önkormányzatával
kötendő hulladékgazdálkodási társulási meg-
állapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13.Pályázat benyújtása a Szekszárdi Szüreti Na-
pok rendezvény támogatására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.Közcsatornára történő rákötés 2008. évi tá-
mogatási rendszere 
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

15.Helyi közforgalmú közlekedés normatív támo-
gatása  
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

16.Felhatalmazás a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (un. Agóra program) TIOP
1.2.1. keretében megvalósítandó városi multi-
funkcionális közösségi központ fejlesztésére
irányuló projekt előkészítésére 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Külföldi meghívás Előterjesztő: Dr. Göttlin-
ger István irodavezető

18.Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság
2007. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

19.Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának
2007. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

20.Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési hatá-
rozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Tájékoztató a közoktatási intézményfenntartó
társulások működéséről 

22.Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS: 
23.Javaslat „Év Rendőre” kitüntető cím adomá-

nyozására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

24.Javaslat „Év Tűzoltója” kitüntető cím adomá-
nyozására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

25.Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyek-
ben benyújtott fellebbezések elbírálására 
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

26.Hulladéklerakó telep rekultivációjával kapcso-
latos döntés 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat a Szekszárdi Vasárnap című önkor-
mányzati hetilap főszerkesztőjének megbízá-
sára 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjesztései
a www.szekszard.hu honlapon (Önkormány-
zat/közgyűlés napirendjei) tekinthetők meg.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2008. március 27-én (csütörtökön) 9 órakor

a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében tartja soros ülését.

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
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Tolna megyében, s így Szekszár-
don is nyugalomban zajlott az ün-
nepi megemlékezés az 1848-as for-
radalom és szabadságharc 160. év-
fordulóján. Az időjárás is megeny-

hült, tavaszi napsütés fogadta a Bé-
la király téren gyülekező több száz
megemlékezőt. Nyáradi Gábor a
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kara hallgatójának
ünnepi köszöntőjét követően a Ba-
bits Mihály Általános Iskola növen-
dékei adtak színes műsort prózá-
val, zenével, tánccal.

Ünnepi beszédében Horváth Ist-
ván, Szekszárd polgármestere az
összefogást sürgette: „1848 egyik

üzenete az is, hogy nem szabad fél-
nünk kezdeményezni, megváltoz-
tatni azt, ami nem jó, mert a féle-
lem nem jó tanácsadó. Számomra
az is nagyon fontos, hogy ne fél-

jünk egymástól, ne féljünk össze-
fogni. Legalább itt, Szekszárdon ne
féljünk összefogni.” – fogalmazott
a város első embere, s erre mind-
járt történelmi példát is állított:

„Nem hihetjük egy pillanatig sem,
hogy a magyar nemzet kiemelkedő
alakjai mindannyian, minden pilla-
natban, minden fontos kérdésben
egyetértettek. Másképpen gondol-
kodott Széchenyi István és Kossuth
Lajos, de számos kérdésben Bat-
thyány Lajos, az akkori felelős mi-
niszterelnök is. Véleményeiket sok
esetben rendkívül élesen ütköztet-
ték egymással, mégis megteremtet-
ték (…) az összefogás képességét.
(…) a nemzetet akkor és ott fel tud-
ták emelni.”

A Béla király téri emlékmű mel-
lett több szervezet az alsóvárosi és

az újvárosi temetőben is koszorút
illetve virágot helyezett el a szek-
szárdi ’48-as hősök sírjánál.

A Babits Mihály Művelődési Ház
és Művészetek Háza szervezésé-
ben lezajlott rendezvény este a mű-
velődési házban az ifjúság műsorá-
val folytatódott. A Bartina együttes
zenés, táncos toborzóját követően
a Márványteremben az I. Béla Gim-
názium diákjai, a Bartina Néptánc
Egyesület ifjúsági csoportja, a
Csurgó zenekar és az Art Contact
Mozgásszínház közreműködésével
színvonalas műsort élvezhettek az
érdeklődők.

A BABITS-EMLÉKÉV eseményeinek szerve-
zésével megbízott Babits munkacsoport kéri a
város intézményeit, civil szervezeteit és azon

polgárait, akik Babits Mihály születésének 125. évfordulója alkalmából
2008-ban emlékműsort, programot szerveznek, hogy jelezzék az esemény
időpontját, helyszínét és felelős szervezőjét a titkar@igyfk.pte.hu e-mail
címre március 25-ig.
A munkacsoport a beérkező javaslatok feldolgozását követően április 11-re
szeretné összeállítani és megjelentetni a Babits-emlékév eseménynaptárát. 

A Babits munkacsoport

F E L H Í V Á S

FELVONULTAK – LEVONULTAK
A hagyományok szerint az ünnepség alatt idén is két honvéd állt vol-

na díszőrséget az emlékmű mellett, de miután látták a gárda sorfalát, tá-
voztak.

Az MSZP szekszárdi városi frakciója közleményében „elfogadhatat-
lannak és felháborítónak” nevezte, hogy a hivatalos koszorúzáson „a
Magyar Gárda Tolna megyei Vitéz Gömbös Gyula zászlóalja állt díszsor-
falat”. A frakcióvezető-helyettes, Ilosfai Gábor által jegyzett dokumen-
tum szerint az MSZP szekszárdi szervezete és több – egyébként meg
nem nevezett – civil szervezet úgy döntött, hogy a hivatalos koszorúzás-
tól elkülönülve emlékeznek.

Horváth István a közleményre reagálva közölte: a Magyar Gárda meg-
jelenése nem volt a hivatalos rendezvény része. A polgármester elmond-
ta: a cserkészeket és a Magyar Honvédséget kérték fel a részvételre,
utóbbi azonban a gárda megjelenésekor elhagyta a helyszínt. Horváth
István hozzátette: a gár-
disták előzetesen jelez-
ték, hogy szeretnének
sorfalat állni a koszorú-
záson, ő azonban közöl-
te velük, hogy azt ugyan
nem tilthatja meg, hogy
civil szervezetként ko-
szorút helyezzenek el,
de egyértelműen elzár-
kózott attól, hogy az ün-
nepség részeként sorfa-
lat alkossanak. Ennek el-
lenére a megjelenésük-
kel, az általuk felvett alakzattal valóban azt sugallták, mintha az ünnep-
ség szereplői lennének. „El kellett volna lökdösnöm őket?” – tette fel a
kérdést polgármester.

Bocskai István, a Honvédelmi Minisztérium szóvivője az eset kapcsán
úgy nyilatkozott: a Magyar Honvédség ünnepségen részt vevő parancs-
noka a vezérkari főnök általános utasítását hajtotta végre, amikor a gár-
da megjelenésekor a helyszín elhagyásáról döntött.

2008. március 15.
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A domboldali ötszintes tömbház
egyik lakásában már jó ideje gon-
dot okozott a gázzal működő, ké-
ménybe kötött fürdőszobai víz-
melegítő. A családtagok furcsál-
lották, hogy fürdéskor a megszo-
kottnál jóval nehezebben kapnak
levegőt. Óriási szerencséjükre a
tisztálkodáskor nem csukták be a
fürdőszoba ajtaját, csak behajtot-
ták. Tüneteiket minden bizony-
nyal a visszaszivárgó szénmon-
oxid okozta.” 

Hogy megoldják az egyre súlyo-
sabb problémát, lecseréltették a
vízmelegítőt. A családfő a cserét
Barna Sándor gáz-
készülék szerelő
mesterre bízta. A
mester nekilátott a
régi készülék le-
szereléséhez, majd
az új bekötéséhez. 

– A régi vízmele-
gítő nem volt ellát-
va füstgázérzéke-
lővel, viszont az
újak már igen –
szögezte le Barna
Sándor, majd így
folytatta: 

– Beindítottam a
készüléket, ám az
érzékelő újból és
újból – alig egy
percen belül – leállította azt. Ekkor
égő gyufával ellenőriztem, van-e
huzat a kéményben. Nem volt.
Nyomban fölhívtam a Caminus Ké-
ményseprő-ipari Kft. vezetőjét, s el-
mondtam neki, mit tapasztaltam.  

Huszár Tibor igazgató szintén
telefonon értesítette egyik munka-
társát, Deli Gyula kéményseprő
mestert, aki tíz percen belül a hely-
színre érkezett.

– Először a lakásba mentem. El-
végeztem a meggyújtott újságpapí-
ros próbát. Ám nemhogy fölkapta
volna a huzat, hanem a füst vissza-
gomolygott a fürdőszobába. Be-
néztem a kéménybe. Korom sötét
volt. Mivel a gázkémény nem ve-
zette ki az égésterméket, tudtam,
hogy nagy a baj… A lakásban élő
család közvetlen életveszélyben
volt. 

Deli Gyula ekkor a lapos tetőn
folytatta a vizsgálódást. Amit ta-
pasztalt, megdöbbentő. Az öt iker
kéménykürtő egyikét teljesen, a
másikat félig lezárta egy járdalap-
pal valaki, vagy valakik.   

– A lapos tetőn kirakott járdala-
pok közül egyet felszedtek, arra pé-
vécé bevonatú drótot tekertek, amit
kifeszítve átvezettek a szellőző ké-
ményre, ahol ugyanúgy rögzítet-
ték, mint a másikat. Vagyis az el-
zárt gázkéményen nem jutott ki az

égéstermék – magyarázta Deli Gyu-
la, s leszögezte, hogy az elkövetők
ezáltal egy családot sodortak élet-
veszélybe. De vajon miért tették
ezt? 

– Feltételezésem szerint valakik
rendszeresen a lapos tetőn napoz-
tak, vagy buliztak. A drótra olyan-
kor textíliát terítettek, hogy a szint-
eltolással épült házrész tetejéről ne
láthassanak rájuk – közölte a ké-
ményseprő mester, s elképzelését a
tetőn talált üdítős és ásványvizes
palackokkal támasztotta alá, sőt
azt is elmondta, hogy nem ritka,
hogy egyes társaságok a tetőkön
szórakoznak. Hozzáfűzte, hogy a

feljárat ajtaját tilos bezárni, hiszen
például tűz esetén az a lehetséges
menekülő út. 

Amikor a mester levette a ké-
ményről a járdalapot, lent, a ve-
szélybe sodort család lakásában
újabb ellenőrzést tartott, ám akkor
már morogva vitte föl a huzat az
égő újságpapírt. A szakember azt
ajánlja, hogy a közös képviselők, il-
letve az ingatlankezelők rendszere-
sen ellenőrizzék a kéményeket, hi-
szen a kéményseprők évente egy
alkalommal végzik kéménytisztítá-
si – és a hozzá kapcsolódó – szol-
gáltatást.

Barna Sándor úgy tudja, hogy az
érintett család a közös képviselőn
keresztül kártérítési eljárást indít a
lakóközösséggel szemben. Ugyanis
a folyamatosan visszaáramló meleg
levegő rongálta meg régi vízmelegí-
tő készüléküket, amelyben a mű-
anyag alkatrészek eldeformálód-
tak.

Huszár Tibor arról tájékoztatott,
hogy csatolva a szakvéleményt, az
esetről bejelentést tett a városi
rendőrkapitányságon. A közvetlen
életveszélyt okozó helyzet előidé-
zése miatt eljárás indul, s egészen
biztos, hogy megtalálják a felelőt-
len, s nem gondolkodó szórakozó-
kat. 

V.H.M. 

Megölhettek volna egy
családot a kémény lezárói

Veszélyes anyagok szállítása és
tárolása esetén az érintett vonalak
a 6-os, 56-os, 61-es, 63-as és 65-ös
főutak. A leggyakoribb előforduló
veszélyes anyag szállítmányok:
ammónia, propán-bután, klór, ben-
zin, gyúlékony folyadék, pl. festék,
parfüm, aromaolaj, alkoholtartal-
mú gyógyszer és hajtógázzal mű-
ködő háztartási szer, rovarirtó sze-
rek, biológiai folyadékminták.

Nem feledkezhetünk meg az ipa-
ri, létesítményi és egyéb tűzesetek-
ről sem. Minden tűzeset veszélyez-
teti az emberi életet, az egészséget,
a közelebbi és távolabbi környeze-
tet, az épített és természeti értéke-
ket. Veszélyes üzemben történő
tűzeset sokkal nagyobb veszélyt je-
lenthet azáltal, hogy másodlagos
hatásként veszélyes anyag és azok
égése során keletkező bomláster-
mékek kerül(het)nek a levegőbe. 

A természetet károsító tűzesetek
főként az időjárási viszonyokra ve-
zethetők vissza. Tudott, hogy vala-
mennyi tűzesetnél jelentkezik leve-
gőszennyezés, jelentkezik, számol-
nunk kell a növények, állatvilág
pusztulásával, ahogy a meleg szá-
raz időszakokban fiatal fenyvesek-
ben, fásításokban, valamint a me-
gye ismert tőzegterületein kiterjedt
tűzesetekkel.

Az árvízi veszélyeztetettség az or-
szág domborzati és lefolyási viszo-

nyai miatt nagy kiterjedésű és nagy
értékű területeket veszélyeztet,
gyakori elöntésekkel. Tolna megyé-
ben árvízveszéllyel a következő
vízfolyásoknál kell számolni: Du-
na, Sió, Nádor, Sárvíz, Kapos, Kop-
pány. A Duna veszélyes vízjárásra
hajlamos a január-márciusi és a
május-július közötti időtartam.

Geológiai eredetű veszélyforrá-
soknak tekintjük a löszfalak leom-
lását, ami egész utcasorokat veszé-
lyeztethet a Duna mentén, különö-
sen Dunaföldvárott, kisebb mér-
tékben a Tolnai dombvidéken. Me-
teorológiai eredetű veszélyforrások
a felhőszakadások, melyek általá-
ban a szélviharok kísérői, súlyosbí-
tói. Ezekre jellemző a rövid idő
alatt lehulló, nagy mennyiségű csa-
padék Jelentős károkat okozhat az
iszapot, kőtörmeléket tartalmazó
áradat, amit súlyosbíthat, ha a mes-
terséges tóban összegyűlő víz is rá-
zúdul a településre.

Az ökológiai veszélyek többnyire
természet- és környezetkárosítás-
sal a biológiai sokféleség, a táji ér-
tékek degradációjával párosulnak,
veszélyeztethetik a rekreációs víz-
használatokat, turizmust. S ami na-
gyon fontos, nemcsak a felszíni vi-
zek, de a felszín alatti bázisok is ki-
tettek e hatásoknak! A felszín alatti
vizek pedig a jövő generációk ivó-
vize lesz majdan, bár lehet csak pár
száz, ezer év múlva. 

ű

Tolna megye katasztrófa-
veszélyeztetettségi helyzete 2.

A kép illusztráció
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Megjelentek a Nem-
zeti Civil Alapprogram
működési és szakmai
pályázatai. A Mentálhi-
giénés Műhely által
működtetett Tolna Me-
gyei Civil Szolgáltató
Központ a megyében
három helyszínen tájé-
koztató napokat szer-
vezet e témakörben,
amelyet 184 érdeklődő
hallgatott végig.

2008. március 10-én
Szekszárdon a nagy ér-
deklődésre való tekintettel a Művé-
szetek Házában több, mint 140
ember kapott információt a 2008-
ban kiírásra került NCA pályáza-
tokról és az Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rend-
szer (EPER) változásairól. Mindhá-
rom helyszínen – Szekszárdon,
Dombóváron és Tamásiban - Baka
Ferenc, a Dél-Dunántúli Kollégium
elnöke nyitotta meg a rendez-
vényt, majd néhány mondatban
felvezette az NCA által kiírt pályá-

zati tudnivalókat.
Györfi Gyula, a
kollégium titkára
elmondta, hogy
számos változás
történt a pályázati
kiírásban és az
adatlapon. A civi-
lek segítségére le-
het a 71. oldalas
Pályázati Útmuta-
tó, amely tartal-
mazza a pályáza-
tok benyújtásával
kapcsolatos tudni-

valókat, a hiánypótlás, a pénzügyi
elszámolás során felmerülő prob-
lémák válaszait. A tavalyi évekhez
képest a működési pályázat négy
költségvetési sora hétre bővült,
amely az elszámolásoknál okozhat
majd problémát. Kiemelt figyelmet
kell fordítani az elektronikus rend-
szerre is, mivel a regisztráció min-
den civil szervezetnek kötelező, s
aki 1,2 millió forintot, vagy a felet-
ti összeget igényel, csak elektroni-
kusan nyújthatja be pályázatát. 

A Regisztrációs Nyilatkozatot,
amely az EPER rendszerből érhető
el, minden pályázni kívánó civil
szervezetnek be kell nyújtani pa-
pír alapon – hangzott el Marosiné
András Ritától, a Tolna Megyei Ci-
vil Szolgáltató Központ program-
vezetőjétől. Az EPER az ESZA Kht.
által létrehozott pályázati elektro-
nikus rendszer. A tavalyi 3000 Ft
regisztrációs díjat 2008-ban a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium
átvállalta, így idén a szervezetek-
nek ingyenes. Az elektronikus
rendszer lehetőséget biztosít pá-
lyázatok figyelésére, azok benyúj-

tására, üzenetek fogadására és kül-
désére. Tamásiban és Dombóvá-
ron igény mutatkozott arra, hogy
az Önkéntes Központ Szekszárd
programkoordinátora, Cser Henri-
etta néhány szóban bemutassa az
önkéntes tevékenységet, jelen pá-
lyázatok szemszögéből.

A Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ és az Ifjúsági Unió Szek-
szárd március utolsó hetén tanács-
adásokat tart a megyében négy
helyszínen – Szekszárd, Bonyhád,
Tamási, Dombóvár – ahol a civil
szervezetek kérdéseiket feltehetik
a tanácsadóknak. 

A rektori konferencia elnöke, dr. Molnár Ká-
roly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi egyetem rektora volt vendége a Tolna Me-
gyei Vállalkozó Szalon idei nyitórendezvényé-
nek. Úgy tűnik ez a folyamat – állapította meg
bevezetőjében a rektor - zökkenőmentes. A jo-
gász, az építész, és a művészképzésben meg-
maradt az öt év, a területek nehezen széttagol-
hatósága okán, de a hetvenegy hazai felsőokta-
tási intézmény különböző karain megindult az
alapképzés, amire ráépül a mesterképzés, majd
a harmadik fázis az úgynevezett doktori. A
strukturális változás megtörtént, a korábbi dua-
lista szintről (főiskolák és egyetemek) átmen-
tünk a lineárisra, de a gond az, hogy az intéz-
ményrendszer még nem alakult át az új sziszté-
mára, ez a jelekből ítélve hosszabb időt vesz
igénybe. A kor tendenciájának megfelelően a
korábban létező 400 szak helyet mára 106 alap-
szakot definiáltak.

Az elmélet is gyakorlat centrikus

– Jelentős változás az lesz az alapképzésben,
hogy az elméleti alapokat a gyakorlatba átültet-
ve kell oktatni a hallgatóknak - jegyezte meg az
előadó. - Ez eddig nem így volt, ennek megvaló-
sítására a rektori konferencia is nagy hangsúlyt
fektet, ellenőrizni is fogjuk, hogy eme követel-
ményeknek megfelelő lesz-e az oktatás. Jövőre
már jönnek át az alapképzésből a mesterbe a
hallgatók, remélhetőleg ez a változás már minő-
ségi értelemben érezteti a hatását.

Hogy épül fel a rektori konferencia, vannak-e
a kezükben eszközök, jogosítványok? - vetettük
közbe a kérdést a szervezet éppen regnáló elnö-
kének

– Ez most már rendben van: nem csak véle-
ményezési, hanem egyetértési jogunk van a kor-

mányzati döntéseknél. A szavazási rendszer sú-
lyozott. A szakbizottság a képzési helyeken ala-
kul ki, vannak speciális bizottságaink, amúgy
tíztagú az elnökség.

A gazdaság és felsőoktatás kapcsolatán van
mit még javítani, hogy a munkaerő-piaci igé-
nyek jóval markánsabban érvényesüljenek – is-
merte el a műegyetem első embere, majd hoz-
zátette gyorsan, hogy ők most nem panaszkod-
hatnak, „olyan időket élünk, hogy a mérnökök-
re, a magasan kvalifikált műszakiakra nagy
szüksége van a gazdaságnak, erre már ráépült
az ösztönző rendszer, jönnek a hallgatók, és mi
nem az intézményfeltöltés gyakorlatát folytat-
tuk. Százöt pont alatt nem lehetett bekerülni
hozzánk.”

Alacsony pontszám 
– gyenge színvonal

Persze volt több olyan intézmény is, ahol már
72 pont is elég volt. Ez fölveti azt a problémát,
hogy a diplomák nem azonos tudást takarnak
majd, ezért alakulhatott ki idehaza – és most
nem csak a műszaki pályákról van szó –, hogy a
munkáltatók már eleve nem állnak szóba bizo-
nyos intézményekben diplomát szerző pálya-
kezdőkkel. Ez a differencia a külföldön való
munkavállalás vagy az ottani egyetemen való ta-
nulás, a kreditek ilyenkor történő meghatározá-
sa során is roppant kellemetlen lehet. Sajnos tu-
dásban, felkészültségben egyre gyengébb gye-
rekanyag érkezik a felsőoktatásba, a rektori
konferencia már indítványozta azt is, hogy át
kéne alakítani a középiskolai oktatást, ennek is
meg kellene újulnia. A felsőoktatási intézmény-
nek szakítania kellene az intézményi feltöltés
módszerével. Persze nem könnyű ügy ez, mert

a csökkenő gyereklétszám ellenére mindenki
talpon akar maradni. Még akkor is, ha bizonyos
humán szakmákban, és a gazdasági végzettsé-
get igénylőkben már most túltelítettség van,
nem lehet elhelyezkedni.

Tudásközpontok a nagy egyetemek
vonzáskörzetében

– Mit tesz a műegyetem azért, hogy valóban
unió-kompatibilis mérnököket képezzenek,
akikre építhető a műszaki innováció – kérdeztük
a gépészmérnök végzettségű rektortól, Molnár
Károlytól.

– Műszerezettségünk, eszközparkunk, labor-
jaink adottak, ezekben, de a tudományos kuta-
tómunkát végző, a hallgatók érdeklődését föl-
keltő oktatókban sincs hiány. De nekünk is szo-
rosabbra kell fonunk a kapcsolatot a létező, mű-
ködő gazdasággal. Ezért nemrégen regionális
tudásközpontokat alakítottunk ki, nagy projek-
tekre konzorciumokat szerveztünk, amelyek-
ben olyan világcégekkel dolgoztunk együtt,
mint a Siemens, a Nokia és Audi. Sokat remé-
lünk ezektől az együttműködésektől. Törek-
szünk arra is, hogy a különböző programok
ösztöndíjak jóvoltából a magas szintű nyelvtu-
dás birtokában egyre többen végezhessenek el
egy-egy szemesztert külföldön, a fejlettebb vi-
lágban. Vizsgázzanak le ott, s ezeket az eredmé-
nyeket mi örömmel jóvá írjuk, minthogy nálunk
is vannak külföldiek, és öt nyelven folyik az ok-
tatás a műszaki és gazdaságtudományi egyete-
men. A névváltozás is jelzi: nem csupán a terve-
zőasztal vagy a számítógép, a technológiai gép-
sorok mellett helytálló, a szakbarbárság felé haj-
ló mérnököket kívánunk képezni, hanem olya-
nokat, akik a gazdaságból és jogból is tudnak
meríteni, s ebből a komplexitásból jöhet ki a
hőn óhajtott innovatív, ha úgy tetszik mene-
dzsertípusú műszaki értelmiségi. B. Gy.

Elindult a bolognai folyamat a hazai felsőoktatásban
„Ennyi intézményre tényleg nincs szükség”

Fórum a civilekért
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Sokan csatlakoztak Tamás Zsolt-
hoz, a bonyhádi Vasemberhez a
Paks és Pécs közötti jótékonysági
futáson. Az ultratriatlon szakágban
a világ élmezőnyéhez tartozó
sportember – az Easy Star SE spor-
tolóival – a pécsi gyermekklinika
sebészeti osztályának támogatásá-
ra szervezett adománygyűjtő akci-
ót március 16-án. A teljes távot, bő
110 kilométert a Vasember és há-
rom sporttársa teljesítette, de az út-
jukba eső településeken mintegy
kétszázan kísérték a futókat.

A bonyhádi Vasembert Szekszár-
don dr. Haag Éva alpolgármester
fogadta, akinek Tamás Zsolt el-
mondta: akciójukkal azért éppen a
pécsi intézményt kívánták segíteni,
mert két gyermekét is kezelték már
a klinikán, s ő a tavalyi (Bonyhád–
Pécs–Bonyhád) és az idei futással
szeretné megköszönni azt a lelkiis-
meretes és magas színvonalú ellá-
tást, amit a pécsiek nyújtanak a
gyerekeknek.

A futók reggel hat órakor indul-
tak Paksról, és este negyed nyolc-
kor értek a pécsi klinikához, ahol
átadták az összegyűlt készpénzt, il-
letve játékokat, ruhákat, könyve-
ket.

Szekszárdot is érintette a
jótékonysági futás

Nos, az összevont, az átalakult
„Zrínyi” ilyen. Miközben keresi,
megragadja a lehetőséget, fölhajt
minden bevonható pénzt, hogy a
művészeti alapoktatás városi szín-
tere legyen, nem feledkezik el a su-
li múltban mélyen gyökerező ha-
gyományáról, a testnevelés és sport
felkarolásáról, e terület továbbvite-
léről, az utánpótlás-nevelésben ed-
dig is betöltött szerepéről. Megint
keresi – most már nem csak né-
hány akaratérvényesítő, ha úgy tet-
szik lobbi-erővel bíró testnevelő-
edző, mint anno –, hanem a sport
ügye mellett elkötelezett iskolave-
zetés és a tantestület is, a sportban
rejlő lehetőségeket. Egy nyertes pá-
lyázat keretében azon dolgoznak,
hogy olyan feltételeket teremtse-
nek, melyekkel megnyerik azokat a
szülőket, gyerekeket, akik alap-
adottságaik, életszemléletük okán,
távlati céljaikat illetően, szívesen
járnának egy olyan iskolába, ahol a
mozgás és a sport is főtantárgy tud
lenni, ahol ennek maximális ki-
szolgálása jegyében szerveződik a
mindennapi élet.

Ilyen általában Budapesten vagy
a nagyobb vidéki városokban van,

de adva már a lehetőség a vidéknek
a kisebb városoknak, települések-
nek is. 

A Garay sok sportra nyitott test-
nevelő edzői Hammer Mária és Ga-
lambos János – az iskolavezetés és
a szakos kollegák maximális támo-
gatását élvezve – olyan pályázati
anyagot tett le még 2005-ben a
NUPI asztalára, ami nyerő lett. En-
nélfogva 2007 őszétől már a sport-
iskola szó is szerepel a Garay isko-
la nevében.  Ez a jog a megyében
elsőként és egyetlenként illeti meg
az iskolát. Egy első osztállyal és
egy – örvendetes módon majd két-
harmadával máshonnan érkező
gyerekekből verbuválódott – ötödik
osztállyal, már lassan egy éve léte-
ző valóság Szekszárdon a közokta-
tás típusú sportiskola. Az iskolave-
zetés reméli, hogy április első heté-
nek végén, az elsősök beiratkozá-
sakor, majd május közepén – az
ötödikesek jelentkezésekor – kide-
rül: újabb sportos első és ötödik
osztályt tudnak indítani. Ugyanak-
kor várják azokat a gyerekeket is,
akik a fentebb elmondottak okán, a
jövő tanévben szívesen csatlakoz-
nának a már egy tanévet maguk

mögött tudó, szeptembertől máso-
dikos, illetve hatodikos sportiskolá-
sokhoz.

Jó sportoló
tényleg jó tanuló is!

Ez az egész sportiskolásdi akkor
lenne igazán sikeres, ha előbb-
utóbb minden évfolyamban lenné-
nek ilyen osztályok. A mai világ-
ban, a csökkenő gyerekszám köze-
pette, ez roppant nehéz. De vélhe-
tően vannak még akik hisznek a
sport igen komplex személyiségfor-
máló erejében, az ép testben ép lé-
lek örökérvényű igazságában, ab-
ban, hogy ha a gyerekből mégsem

lesz havi sztárgázsikat kereső él-
sportoló, akkor is kap – a napi akár
kétórai mozgás, edzés jegyében –
olyat, ami  ugyan nem forin-
tosítható, de egy életre szólóan fon-
tos. S a sportiskolai képzésben ami-
att sem kell aggódnia a szülőnek,
hogy a sportolás miatt az idejáró
gyerek valamilyen versenyhátrány-
ba kerülne a humán illetve reáltár-
gyak oktatása terén. Ehhez persze
mindennek magas színvonalú szer-
vezettséggel kell működnie, de ha
ez nincs meg, akkor az intézmény
nem kap engedélyt az ilyen special-
izációra. A Garay megkapta.

Felvételi ovisoknak, március 31-én, április 1-jén; negyedikeseknek május közepén

Indulnak a Garay iskolában az újabb sportosztályok
A puding próbája az evés. Egy évvel ezelőtt elindult a Garay János
Általános iskola nagy bevállalása, a közoktatás típusú sportiskolai
program. Erre azok az intézmények kaptak jogosítványt a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézettől, akik képesek megfelelni a nem egy
könnyen teljesíthető feltételrendszernek, akik szemléletükkel is
egyfajta küldetéstudattal alakítják át a mozgás, a sport, az utánpót-
lás-nevelés szempontjainak prioritást adva pedagógia programjukat. 

Folytatás a 12. oldalon.

A XXIV. Pécs–Harkány országúti
futóverseny 25 km-es távján a tava-
lyi évvel szemben most rekordok
nem születtek. A pécsi Verseny ut-
cából Honti Róbert olimpikon atlé-
ta startlövésére az előző évinél
mintegy 100-al kevesebben 815-en
rajtoltak el a harkányi fürdő irányá-
ba az ugyan hűvös, de napsütéses
időben. A múlt évben útvonal-
csúcsot futó Teveli Petra (UTE,
1:28:41) most megelégedett első
helyezésével. A férfiak mezőnyé-
ben az idei győztesnek Ott Balázs-
nak (Pécsi Futó Klub, 1:20:05) sem
sikerült megdöntenie Sági Ferenc
(BVSC) 2000-ben felállított 77:06
perces pályacsúcsát.

A szekszárdi indulók közül
Trunk László (1954) volt a legered-
ményesebb, aki korosztályában a
2. helyen végzett 1:52:34-es idő-
eredménnyel. 

Nemes Miklós (1953) ultramara-
tonista, aki már az első Pécs-Har-
kány futóversenyen is részt vett,
most a 10. helyezést szerezte meg
korosztályában. A 41–50 évesek
népes mezőnyében a szekszárdi
Kerekes László (1:56:25) a 18. he-
lyen zárta a versenyt. Dr. Schranz
Róbert (1959), aki Zákányi József
(1959), triatlonista példáját követve
kezdett el futni 2005-ben, a futás
évében, egy hellyel megelőzve, a
Pécs–Harkány futóversenyen im-
már 19-szer részt vett, példaképét,
korosztályában 49.-ként ért célba.
Zsigmond Árpád doktor (1961) he-
tente kétszer-háromszor fut a szek-
szárdi dombokon vagy a Duna-töl-
tésen. Őt szintén Zákányi ösztö-
nözte arra, hogy edzeni kezdjen.
Az év első országúti futóversenyén
korosztályában az 52. helyen futott
be a célba.  K. E.

Szekszárdi eredmények a
pécsi futóversenyen

AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG

GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZATOT HIRDET 
3–6 (óvodás), 7–10 (alsó tagozatos) és 11–14 (felsõ tagozatos) éves

korosztály számára.
„KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG GYERMEKSZEMMEL” címmel.

A pályamûvek mérete: A/4 vagy A/3. • Beküldési határidõ: 2008. április 7-ig.
A névvel és címmel (intézmény) ellátott pályamûveket a Tolna Megyei Baleset-megelõzési Bi-
zottsághoz juttassák el. 
Cím: Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottság 

7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19–21.
A beküldött munkákat a Tolna Megyei Baleset-megelõzési Bizottság által felkért zsûri korosz-
tályonként elbírálja, a kiválasztott 5-5 pályamûvet az Országos Baleset-megelõzési Bizottság-
hoz zsûrizésre 2008. április 25-ig megküldi.
Az országos zsûrizés alapján az eredményhirdetést és a legjobb munkákból a kiállítást 2008.
májusában Budapesten tartják. 
Az eredményhirdetés és a kiállítás helyszínérõl és idõpontjáról az ORFK-OBB a megyei bal-
eset-megelõzési bizottságokon keresztül írásban értesíti a díjnyertes pályamûvek beküldõit. 
Fõdíj: korosztályonként egy-egy kerékpár. 2–6. díj: kategóriánként tárgyjutalom.
A pályamûveket nem õrizzük meg és nem küldjük vissza.

Tolna Megyei Baleset-megelõzési Bizottság
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Nagy érdeklődés kísérte Dr. Sza-
bó Géza PhD, régész főmuzeoló-
gus karácsony előtt megjelent Föld
felett, föld alatt című könyve márci-
us elején napvilágot látott angol
nyelvű kiadásának, Over ground,
under ground bemutatóját március
6-án a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeumban. Dr. Gaál Attila, a megyei
múzeum igazgatójának köszöntője
után a könyvben élményszerűen,
színes fotókkal gazdagon illusztrál-
va ismertetett leletmentés helyszí-
nének, Dombóvár városának pol-
gármestere, Szabó Loránd ajánlot-
ta a Konda-patak völgyében sok
ezer, illetve néhány száz éve meg-
települt emberek életének eddig a
föld alá rejtett titkait felfedő köny-
vet a hallgatóság figyelmébe.

Ezután ennek képanyagát is fel-
használva tartott vetítettképes elő-
adást Dr. Szabó Géza az elmúlt év
ásatásairól, amelyben a közelmúlt-
ban Szekszárdon épült barkác-
sáruházak megelőző feltárásainak
eredményeit is érintette. Megtud-
tuk, hogy az évezredek során bekö-
vetkezett klimatikus ingadozások-
kal magyarázható, hogy az egykor
ezen a területen folyó Duna iszapja
alatt találtak „mészbetétes edények
népe” kultúrájához tartozó temetőt
az út nyugati oldalán, ahol 40-nél
több edényt került elő. Egyrészt ur-
nás temetkezés volt itt, másrészt
szórt-hamvas, a hamvak köré edé-

nyeket tettek. Több temetkezési rí-
tus volt tehát egyetlen bronzkori te-
metőn belül. A keleti oldalon né-
hány csontvázas sír és egy kelta te-
lepülésrészlet került elő. A nemrég
épült gyorsétteremnél is volt lelet-
mentés.

Dombóváron a paleolitikum és a
rézkor rétegeinek feltárása után ta-
lánnyal kerültek szembe a régé-
szek, amikor több
edényekkel teli göd-
röt találtak hamvak
nélkül. Bár használt,
csorba edények vol-
tak, láthatóan nem
szemétről volt szó,
gondosan elhelyez-
ték őket. Rájöttek,

hogy ezek ún. áldozati gödrök,
amelyekbe az áldozati szertartás
után mint egy jelképes sírba el-
temették a felhasznált edénye-
ket.

Különös kincset ismerhettünk
meg, egy öt centiméteres cserép-
darabot, amely információtartal-
mánál fogva értékesebb a régé-
szek számára, mint bármilyen
nemesfém. Ez az edénytöredék
felborította a korabronzkor ed-
dig ismert időrendjét.

Meglepetést jelentett egy ró-
mai kori temetőrészletben feltárt
téglasír, amelyben a kutyája el-
kísérte a gazdát. Mellette két
méterrel a lovát is megtalálták

zablával egy sírba „belehajtogat-
va”. Sejtették, hogy ebben a tégla-
sírban érdemes tovább kutakodni-
uk. Oldalról megbontva azt kide-
rült, hogy a fenti egyént a III–IV.
század után rátemették egy sírra.

Az ásatások során Bodó Bálint
numizmata, éremgyűjtő mindvégig
segített a kormeghatározásban.
Hallhattunk még Szent Mihály lo-

váról, a sírokban talált ékszerekről,
az Árpád-kori leletekről. Érdekes-
ség, hogy egy kelta ház sarkánál
Árpád-kori kemencét találtak.
Megtudtuk, hogy a XI–XII. századi
gazdasági változások hatására jött
létre ebben az időszakban az élet-
módváltás: az extenzív állattartás-
ról az intenzívre tértek át. Egyre
kevésbé főztek szabadtűzön, ehe-
lyett kemencéket építettek, ame-
lyek anyagába beletörték a már
nem használt bográcsokat.

Egy középkori, XVI–XVII. száza-
di, első látásra is nem mindennapi
temetőrészlet máig megoldatlan
rejtéllyel szolgált a régészek szá-
mára. A sírkert környékén nem ta-
láltak templomot, tehát nem ke-
resztény volt, minden bizonnyal
valamelyik, a törökkel érkezett,
balkáni népé lehetett. A fejjel nyu-
gatnak fektetett, háton nyújtott
csontvázak mellett két állva elte-
metett egyént, egy fiatalabb és egy
idősebb nőt is találtak. Lábuk egy-
más mellett, feltehetően összekö-
tözték, és nekitámasztották őket a
keskeny aknaszerű lyuk hátoldalá-
nak. Nem tudjuk, hogy ez rítus,
vagy büntetés volt. Nyugat-Európá-
ban az előkelők között terjedt el az

állva temetés a XVI–XVII.
században, korábban
Egyiptomban a múmiá-
kat temették így, és az or-
todox zsidóknál volt ez
szokás. A kérdés megol-
dásához még tovább kell
kutatni a párhuzamokat.

K. E.

Élményszerű utazás a múltba

KÖZÖD! 2008:
harmadszor is

legyen hozzá közöd!
Önkéntes Fiatalok Napja: várják a jelentkezéseket

A KÖZÖD! 2008 részeként április 19-én rendezik meg országszerte az Önkéntes
Fiatalok Napját. Ezen a napon a korábbi két év hagyományaihoz hasonlóan helyi ifjú-
sági csoportok, közösségek végeznek valamilyen önkéntes tevékenységet, ezzel pél-
dát mutatva kortársaik és környezetük számára. Az április 19-i program idén is a világ-
szerte megrendezett Global Youth Service Day (www.gysd.org) eseményeihez kap-
csolódik. 

Az Önkéntes Fiatalok Napja tavalyi és tavalyelőtti programjában összesen 253 kö-
zösségi önkéntes projekt valósult meg, mintegy 15000 fiatalt bevonva Békéscsabától
Zalaegerszegig, Böhönyétől Jászkisérig. Ízelítőül a tavalyi programok közül: Békés-
csabán civil szervezetek és oktatási intézmények közös „játszótér-örökbefogadást”
rendeztek, egy napra birtokba véve öt játszóteret, ahol játszóházat, koncerteket és
más szórakoztató programokat szerveztek. A Somogy megyei Jákó fiataljai a Somo-
gyért Egyesülettel és a község lakosságával karöltve parkosítással, kerítésfestéssel,
utcanév táblák elhelyezésével varázsolták újjá a somogyi falut.

Az Önkéntes Fiatalok Napját a kezdetektől fogva támogatja a Nokia
(www.nokia.com) a Make a Connection program keretében, az International Youth
Foundation (www.iyfnet.org) szakmai közreműködésével. A civil szervezet és a multi-
nacionális vállalat példaértékű összefogásáról Greig Williams a Nokia Hungary Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta: „Az Önkéntes Fiatalok Napja hozzájárul ahhoz, hogy
a fiatal önkéntesek úgy segíthessék saját közösségeik fejlődését, hogy eközben pél-
dát mutatnak társaiknak és a felnőtt társadalomnak is.” 

Az idei Önkéntes Fiatalok Napjára mától lehet jelentkezni. A www.kozod.hu honla-
pon kitöltött jelentkezési lappal bármilyen közösség, civil szervezet csatlakozhat az or-
szágos rendezvény programjához. A DIA munkatársai február első felében Magyaror-
szág összes önkormányzatához és iskolájába eljuttatják felhívásukat. 
A szervezők 70/601-70-50-es telefonszámon adnak felvilágosítást a rendez-
vényről.

Iránytű Kampány: van hozzá közünk!
A KÖZÖD! 2008 rendezvénysorozata a tavalyihoz képest új elemmel bővült: az

Iránytű Kampány célja, hogy bemutassa a hazai civil szféra társadalmi felelősségválla-
lás területén példának tekinthető szereplőit és támogatóit. A kampány során a DIA a
hazai for- és non-profit szféra szereplőit szólítja meg, és információt gyűjt arról, hogy
melyik vállalat, egyesület a társadalmi felelősségvállalás mely formáját gyakorolja vagy
támogatja. 

A kampány során összegyűjtött anyagokat április 19-én, a KÖZÖD! 2008 közpon-
ti rendezvényén, Budapesten mutatják be. Ezt követően pedig vándorkiállításként az
ország több pontján mutatkozik majd be a társadalmi felelősségvállalás magyarorszá-
gi spektrumát felvonultató gyűjtemény. Az Iránytű kampányhoz szintén a
www.kozod.hu oldalon lehet csatlakozni mától. 
További információt a 70/601-70-50-es telefonszámon adnak a szervezők.

A Demokratikus Ifjúságért Alapítványról
Magyarországon a rendezvény koordinátora a Demokratikus Ifjúságért Alapít-

vány (DIA), melynek hitvallása, hogy a demokratikus értékek és a hozzájuk kapcso-
lódó magatartásformák tapasztalati tanulás útján is elsajátíthatóak. Az alapítvány ennek
érdekében immár nyolc éve a közösségi részvétel és a közösségi tanulás segítségé-
vel fejleszti a fiatalok demokratikus állampolgári készségeit Magyarországon és a kör-
nyező országokban. Az alapítvány többek között pedagógusokat és ifjúsági szakem-
bereket képez, és álláskereső fiataloknak segít esélyeik növelésében. Az alapítvány if-
júsági csoportokkal, iskolákkal, önkormányzatokkal, valamint a hazai médiával együtt-
működve szeretne hagyományt teremteni az ifjúsági önkéntesség évi egyszeri megün-
neplésére. 
További információk a www.i-dia.org honlapon.

Az International Youth Foundation-ről
Az International Youth Foundation (IYF) elkötelezetten támogatja azon programokat,

melyek javítják a fiatalok körülményeit és esélyeit lakhelyükön, tanulmányaik során,
munka- és játszóhelyükön. 1990-ben történt megalapítása óta az IYF több száz válla-
lattal, alapítvánnyal és nem-kormányzati szervezettel működött együtt már korábban
működő programok kiterjesztésében és hosszú távú stratégiai partnerségek kialakítá-
sában. A jelenleg 70 országban működő IYF és partnerei több millió fiatalnak segítet-
tek abban, hogy szert tegyenek a sikerhez elengedhetetlenül szükséges készségek-
re, képzésre és lehetőségekre. 
További információk a www.iyfnet.org honlapon.
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Nem régiben jelent meg Marcus
Maedownak, alias dr. Réti László
alezredesnek, a Szekszárdi Rend-
őrkapitányság bűnügyi osztály-
vezetőjének az ötödik könyve, a
Könnyek városa. Amikor a kötet-
ről és az írás öröméről beszélget-
tünk, az az ötletem támadt, hogy
bemutatom az olvasóknak a ka-
pitányság izgalmas hobbit űző
munkatársait. Sőt, húsvét alkal-
mából az ünneplésről, az ünne-
pek fontosságáról is kifaggatom
őket.

A kapitány mobilja 
állandóan él…

Bizonyára sokan tudják, hogy
városunk rendőrkapitánya, dr. Var-
ga Péter jeles asztaliteniszező. Hi-
vatalosan, mármint igazolt játékos-
ként 1979-ben áll a pingpongasztal
mellé. Mit nem írok! Állt? Gondol-
hatják, hogy éppen azt nem tette.
Sportpályafutása a Szekszárdi
Spartacusban indult, majd a Tolnai
Vöröslobogóban folytatódott, ami
váltást jelentett az NB III-ból az NB
II-be. Bő tíz esztendő múltán a ka-
tonai szolgálat és a rendőrtiszti fő-
iskola „diktálta” némi szünet után
jött a folytatás. A pingpong karrier
ma is töretlenül tart, de már jó évti-
zede a Nagymányoki SE-ben.
Emellett a szekszárdi városi baj-
nokságban is rendesen „nyomja” a
kapitány. A bajnokságban nem
csak a megyeszékhelyen és a kis-
térség településein élő sportolók
vívnak rendszeresen a csatákat, ha-
nem például neveznek a paksiak, a
bajaiak, a dunaszekcsőiek is… A
rendőrkapitány itt nyomban ki-
emelte Heronyányi Istvánnak, a vá-
rosi asztalitenisz szervezőbizottsá-
ga elnökének a szerepét, remek,
lelkesítő és kitartó munkáját. 

Csak néhány elismerésre méltó
eredmény 1988-ból, 1998-ból és
2006-ból: Varga doktor ezekben az
esztendőkben nyerte el az egyéni
felnőtt megyebajnok címet. Ugyan-
csak a rendőrkapitánynak ítélték
2006-ban és 2007-ben Tolna megye
legjobb férfi asztaliteniszezője cí-
met. Vajon ezen miért mosolyog
ilyen titokzatosan? 

– Mert a női legjobb Nagyváradi
Mercédesz lett, aki ugyanabban az
esztendőben, 1994-ben született,
mint a kisebbik leányom, Cecília.

– Tehát két lánygyermekük van.
– Igen, Flóra egy évvel idősebb

Cilinél. Mindketten kosárlabdáz-
nak: az AKSC igazolt játékosai.
Mindketten a Dienes Valéria Általá-
nos Iskolába járnak, mégpedig két
tannyelvű osztályba, s lassan már a

nyelvvizsgára készülnek. Csalá-
dunkban a sport fontos szerepet
tölt be.

Rákérdeztem, miként lehet
egyeztetni a vezetőbeosztást az ak-
tív sporttal?

– Egyszerűen. Az NB III-as mér-
kőzéseket szombatonként bonyo-
lítjuk, a szekszárdi bajnokság
meccsei hét közben vannak, mun-
kaidő után. De a mobiltelefonomat
ilyenkor sem kapcsolom ki, s ha
szükséges, azonnal az adott hely-
színre megyek. Szerintem magától
értetődő, hogy a rendőrkapitányt
szükség esetén éjjel és nappal egy-
aránt elérhessék, tehát a mobilom
mindig él. Másképpen: a rendőr
mindig rendőr. 

– S ha éppen éjszaka csörög a te-
lefon?

– Megszokta a család. Feleségem
– aki körjegyző – általában föl sem
ébred a csörgésre. 

– Akkor sem orrol meg, ha az ün-
nepekkor még csak egy pohár pezs-
gőt, vagy bort sem iszik a párja?

– Nem. Tényleg nem. Ezt is meg-
szokták. De egyébként is csak na-
gyon ritkán fogyasztok el egy sört,
vagy egy pohárka bort. Ez is hozzá-
tartozik az életformámhoz, vagyis
a hivatásom velejárója.

– Hogy zajlik a Varga család hús-
vétja?

– Ilyenkor nem az ajándékozás a
meghatározó, de azért valamilyen
csekélységgel meglepjük a lányo-
kat, s feleségemmel mi is adunk
egymásnak meglepit. Húsvétkor
(is) finomakat főzünk, köztük a
halászlé az én reszortom. De az én
szerepem valójában az ünnep más-
napján kezdődik: reggel meglocso-
lom a három hölgyet, majd én foga-
dom a locsolókat, akiknek évről év-
re növekszik a számuk. Tavaly nem
voltunk idehaza, ám tavalyelőtt 44
locsolkodót fogadtunk. 

– Feltétlenül kiemelem, hogy saj-
nálatos módon nő az ittas vezetők
száma. Bízom benne, hogy az em-
berek belátása és a zéró tolerancia
okán most húsvét hétfőn kollegáim
nem találkoznak olyan autósokkal,
akik a locsolókörútjuk során be-
csíptek. E kedves népszokást gya-
logosan is ápolhatják, hiszen ily
módon Szekszárd egyik végéből a
másikba negyven perc alatt el lehet
jutni. 

A tájképfestés hobbi,
s nem bevételi forrás

Végh Lajos alezredes a városi
rendőrkapitányság januárban indí-
tott vád-előkészítési osztályát veze-
ti, előtte a vizsgálati osztály élén
működött. Rendőri pályafutása
kezdetén, 1991-ben őrmesterként

szerelt föl a közrendvédelmi osz-
tály munkatársaként. Diplomáját a
Pécsi Tudományegyetem főiskolai
karán szerezte, majd a rendőrtiszti
átképzés és több szaktanfolyam
következett. Az alezredes már tíz
esztendeje vezető beosztásban dol-
gozik részben itt a kapitányságon,
de teljesített szolgálatot Dombóvá-
ron, illetve a megyei főkapitánysá-
gon is. Vallja, hogy jó munkát nyu-
godt körülmények között, kiegyen-
súlyozottan lehet végezni, s eddig
ez megadatott neki. Sőt több is, hi-
szen náluk meghatározó a csapat-
munka. „Olyan kollegáim vannak,
akikkel a nap 24 órájában számít-
hatunk egymásra.”    

Mint már a címben jeleztük, sza-
badidejében Végh Lajos képzőmű-

vészettel foglalkozik szabadidejé-
ben. Elsősorban tájképeket – tópar-
tot, erdőligetet – fest, de csendélet-
tel, sőt már alakos képekkel is pró-
bálkozott. 

– Bár rajongva szeretem az imp-
resszionistákat, én magam olyan
képeket festek szívesen, amelyek
mondanivalóján a nézőknek nem
kell gondolkodniuk.

Megtudtam, hogy a remek kezű
művész már kisgyermekként is ál-
landóan rajzolt, s e folyamat soha
nem szakadt meg, legfeljebb az idő
hiánya miatt csitult olykor az alko-
tói kedv. De mára kialakult festői
egyénisége: rajztudása saját mal-
mára hajtja a vizet, jórészt a táj, va-
gyis a világ szépsége ragadja meg,
nézőit pedig harmonikus színvilá-
gával varázsolja el. 

S ekkor két, szigorúan egymás-
hoz kapcsolódó dolgot hangsúlyo-
zott: először és igen határozottan
azt, hogy ő nem művész. S nem
csak azért, mert képeit családja
tagjainak és a jó barátoknak aján-
dékozza, vagyis a festés nem jelent
számára bevételi forrást.

Visszakanyarodtunk a rendőri
munkához. Elmondta, hogy
Dombóváron belecsöppent egy
Szigetvárhoz kapcsoló ügy nyo-
mozásába. Majd a képhamisítá-
sok kapcsán jó sorsa Somogyba
is elvezérelte, ahol találkozott
és beszélgetett Szász Endrével.

– Nagy hatással volt rám a
művész közvetlensége és né-
hány remekművének látványa.
Egy ilyen találkozás pozitív töl-
tetet ad a további munkához. –
emlékezett vissza a nagy talál-
kozásra, majd kérésemre vis-
szatértünk Végh Lajos festésze-
tére. 

– Akril-temperával dolgo-
zom. Ennek oka igen egyszerű.
Amikor – a ma már kilencéves –
Eszter lányom még egészen ki-
csi volt, ahogyan a lakásunk is,
az egy légtér miatt választottam
ezt az ártalmatlan művészfesté-
ket. Aztán megszerettem a
gyorsan száradó matt anyagot.
Éppen a festék mattsága miatt a
képet fel lehet tenni akár az ab-

lakkal szembe is.
– Eszterke örökölte édesapja te-

hetségét? – kérdésemre lassan érke-
zett a válasz, de megérte a várako-
zást. Végh Lajos mobiltelefonján
kikeresett két képet, két nőnapi
csendéletet. Ugyanaz a váza,
ugyanazokkal a virágokkal mind-
kettőn. Egyiket az apa, a másikat
kislánya festette. Jó kép mindkettő.
De tényleg!

Egy kicsit „húsvétoltunk” is. Az
alezredes anyukája gondoskodik a
hagyományos ünnepi vacsoráról.
Húsvét másnapján pedig nem ma-
rad el a locsolkodás, de mára már
csak a rokonságra és a közeli bará-
tok hölgy családtagjaira korlátozó-
dik. V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

A rendőr mindig – még 
az ünnepnapokon is – rendőr
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Békesség nektek!
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a
tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak,
eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség nék-
tek!” 20És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát.
A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. 21Jézus erre ismét ezt
mondta nekik: Békesség néktek!” (Jn 20, 19-21)

Beesteledett. A sötétség ereje egyre fenyegetőbbé válik a tanítvá-
nyok körül. Bezárkóznak. Hiába a páskaünnepi nagy sokaság a város-
ban, az év legfontosabb ünnepe félelemben és gyászban telik most ve-
lük. Rettegnek, mert talán már készen áll a terv Kajafás fejében, hogy
miként vegye rá a nagytanács többségét Jézus ügyének végleges eltör-
lésére, a tanítványok megsemmisítésére. Gyászolnak, hiszen az sze-
mély, akiért otthagyták korábbi hivatásukat, akitől annyi jót kaptak,
akiben ott volt jövőjük minden reménye - meghalt. Tanácstalanok is ,
mert néhányan látták az üres sírt, de fel nem fogható, hogy mi történt.
Hogyan tovább? Még ha túlélik is ezeket a napokat, hogyan adják to-
vább, amit hallottak, láttak a Názáretitől? A halál mindent megkérdő-
jelez: történelem leckévé válik az ő elhívásuk története, mítosszá a sok
csoda, erőtlenné válik az új erkölcsöt hirdető tanítás. Egy lesznek a
sokféle vallás között. Miből lesz erejük indulni, hitelesen szólni? Hon-
nak merítenek bölcsességet és jó kedvet egymás biztatására? Bizony
beesteledett: a halál fenyegető sötétje veszi körül gondolataikat. Be-
zárták szívüket.

De egyszer csak megmozdul a fullasztóan meleg, állott levegő. Va-
lami fény dereng fel dacolva az esti sötéttel, hirtelen mézédes remény-
ség járja át egész lényüket, mert egy jól ismert hang szólítja meg őket:
„Békesség néktek.” Ő az, Jézus! Itt áll előttük, mellettük, közöttük!
Hát igaz a hír: a sír valóban üres, mert nem tudta fogva tartani őt! És
már nyílnak is a bezárt szívek és ajtók, már szalad is a félelem, mene-
kül a csüggedés. Hirtelen minden mássá lesz: valódi ünneppé válik a
Húsvét, a gyászoló reményteljessé jövőt lát, a tanítványok felbátorod-
nak a küldetésre, hisz már nincsenek egyedül. Jézus testén még ott
vannak a mi bűneink okozta sebek, de a halállal vívott csatát Ő nyer-
te: Krisztus feltámadt. Az Úr valóban feltámadt!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

M O Z A I K
2008-ban ki kapna

kegyelmet?
Amikor virágvasárnap Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, ezeket a
szavakat mondta: „A békét hozom, a szeretetet, hogy békében élhessetek ön-
magatokkal és másokkal.” A tömeg áhítattal és prófétáknak járó megkülön-
böztető tisztelettel fogadta őt, és virágokat szórtak rá és szamara lába élé,
amerre csak ment, ennek ellenére sorsa eleve elrendelt volt. 
„Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit.”
Jézus szavai ma is aktuálisak. De a világpolitika jelenlegi helyzetét reálisan
szemlélve a megvalósulásukra egyelőre még nagyon sokáig a legminimáli-
sabb esély sem látszik körvonalazódni. Pedig a világ nagyhatalmainak veze-
tői szavaikban ugyanezeket az egyedül üdvözítő elveket hirdetik és akarják
megvalósítani. Szavakban… De tetteikkel mindezen megváltó szándékoknak
az ellenkezőjét segítik kialakulni, elterjedni és megerősödni, mert csak így
képesek a saját akaratukat és érdekeiket érvényre juttatni.
Szerencsére Jézus Krisztus feltámadása után 40 nappal a mennyekbe távo-
zott, így aztán nem lehet évente újra és újra keresztre feszíteni, mert ne legye-
nek kétségeink, ha ma kérdezné meg egy mai Pilátus az előtte összeterelt em-
bereket (kb. 6,5 milliárdot), hogy az ünnepre való tekintettel melyikük kap-
jon amnesztiát: Jézus vagy Oszama bin Laden? A tömeg egyhangúan azt üvöl-
tené: Oszama bin Laden!!!  Bálint György Lajos

Néném és
más barátok

Minap épp cukrászdában ülök, ita-
lom mellett, mikor a színes skálát fel-
vonultató vendégsereg egy újabb
egyede: hatvan év körüli, tornacipős
és vattakabátos hölgy, felsőruházata
alól kibukkanó mackóalsóval beállít,
s kérdi, hogy a torta. Meglepi a há-
romezer feletti ár, de nem visszako-
zik – nyilván unoka örül majd ennek
a (másfajta) meglepetésnek... Néném
részben Édesanyámra emlékeztet,
meg saját magamra is, tehát némi
sunnyogás és várakozás után (mikor
magunk vagyunk a cukiban) megkér-
dezem; ha beadok, tegyük fel, ötszá-
zat, tudjuk azt mondani Nénémnek,
hogy lám: olcsóbb lett a torta? Bizony
nem tudjuk, mert mi lenne, ha min-
denki..., és jön a többi hülye szöveg.
Szegény Néném, szegény Anyám,
ennyit fog fizetni, és punktum.

Pár hete másutt is jártam (olykor
járok valahol), és hivatalközeli élmé-
nyem volt. Nem hinné senki: kelle-

mes! A város központjában lakom,
ide szól az ingyenes parkolókártyám
annak bevezetése óta. Néhány hete
az ennek ellenőrzéséért felelősek
(joggal) büntetőcsomagot ajándé-
koztak nekem. Még aznap igyekez-
tem elintézni a dolgot – ahogy beme-
gyek a parkolási díjakért felelős cég
irodájába, s mondom az engem foga-
dó hölgynek: „Emlékszem, tavaly
mondták, csakhogy elfelejtettem...”;
rám mosolyog: „Tényleg emlékszik?
Mindenki tagadja, hogy mondtuk...
De a felszólítás összegét nem kell be-
fizetnie!” – ekkor persze az én alsó
állkapcsom esik le, és úgy is marad
pár órán át. Valaki (-mi), akinek (-mi-
nek) joga lett volna engem megbírsá-
golni, nem tette azt meg! Ilyet régen,
ha valaha, láttam legutóbb!

Néném és más barátaim talán nem
tudják, hogy mennyire mély hitet
adtakvissza nekem. Kár persze, hogy
e „két hit” némiképp kioltja egymást:
nevezetesen arról szól(na) mindket-
tő, hogy az ember jó. Ha pedig az
(volna), bármit meg tud(na) oldani a
maga keretein belül. Lévén tisztában
azokkal, természetesen.  kosztolányi

HÚSVÉTI MISEREND
A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS TEMPLOMOKBAN

Belvárosi templom Újvárosi templom
Nagyszombat 20 óra 20 óra
Húvétvasárnap 3/4 9 (körmenettel), 7.30 és 

11 és 18 óra 10 óra(körmenettel)
Húsvéthétfő 3/4 9, 11,18 óra 7.30 és 10 óra
A szent sír szombaton reggel 8 órától egész nap látogatható.

„Milyen jó, hogy itt vagy…! 
S a karod ölelésre tárod.
Bár kezed kicsiny, 
szíved mégis átöleli a világot”

N Y Í L T  N A P O K
A SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODÁBAN

MÁRCIUS 26–27–28.
ISMERKEDÉS AZ ÓVODA ÉLETÉVEL

AZ ÓVODA SAJÁTOSSÁGAINAK BEMUTATÁSA
KÉZMŰVES NAP – különböző kézműves tevékenységek bemutatása
ÉNEKES JÁTÉKOK, KÖRJÁTÉKOK – így ünnepeljük mi
MESENAP – erkölcsi nevelés a mesén keresztül, bábozással

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megszépült az Újvárosi
templom környéke

A megyeszékhely újvárosi részén működő Szekszárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör elsősorban kulturális és művelődési programokat szervez
tagjai és minden érdeklődő számára, de fontosnak tartja a város értékeinek
megőrzését is. A társaskör vezetősége idén első alkalommal hirdette meg
takarítási akcióját: a közelgő húsvéti ünnepre készülve a társaskör tagjaival
rendbe rakják az Újvárosi templom környékét.

A felhívásra március 19-én, szerdán délután az egyesület lelkes tagjaiból
álló mintegy 30 fős kis csapat metszőollókkal, gereblyékkel és seprűkkel
felszerelkezve gyülekezett a Pázmány téren. Az önkéntesek összesöpörték
a templomteret, megmetszették a fákat, és rendbe tették a templomteret és
környékét. Rá is fért a területre a „nagytakarítás”, hiszen egy teljes konté-
ner szemét gyűlt össze. A társaskör önkormányzati képviselője, Horváth
Jánosné, Edit elmondta, hogy még a tavasszal szeretnék az Újvárosi temp-
lom mögötti parkban található padokat is lefesteni. Megjegyezte, hogy a
társaskör ezzel az összefogással szeretne példát mutatni a város többi lakó-
jának is, hiszen ha mindenki rendbe tenné a saját környékét, sokkal szebb
és barátságosabb lehetne Szekszárd. 
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A „PARLAGFŰMENTES MAGYARORSZÁGÉRT”

TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG

tisztelettel meghívja Önt

2008. évi programnyitó rendezvényére

Időpont: 2008. március 26. 10–14 óra

Helyszín: ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségei intézete
7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.

10.00 A parlagfű elleni védekezés feladatai és
eredményei, 2008. évi kiemelt prioritásai
Péterfia Éva – Dr. Gólya Gellért – Prutkai János
Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság

11.30 A pollenhelyzet alakulása, közösségi
programok Tolna megyében
Oppé László Parlagfű-mentesítési Bizottsága titkára

11.50 A mezőgazdasági szakhatóság 
feladatai és kiemelt céljai 
a parlagfű-mentesítésben
Dr. Vörös Géza Tolna Megyei MGSZH Növény- és

Talajvédelmi Igazgatóság

12.10 S Z Ü N E T

12.30 A parlagfű elleni védekezés problémái és
technológiai lehetőségei
Dr. Varga László Tolna Megyei MGSZH Növény- és

Talajvédelmi Igazgatóság

Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket és a
háziorvosokat, 

hogy a szekszárdi  Bőr- és Nemibeteg-gondozó I-es szakrendelőjének
közvetlenül hívható telefonszáma 501-529-es megszűnt.
ÚJ ELÉRHETŐSÉGEK:

II. szakrendelő Dr. Rausch Ágota főorvos: 349 mellék
II. szakrendelő Dr. Hardicsay Klára főorvos: 442 mellék

Mindkettő városból az 501-500-as központon keresztül hívható.
A szakrendelésekre előjegyzés a rendelőintézet központi előjegyzési
számain történik: 501- 688 vagy 501-642.

ÜGYELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

SÜRGŐSEN KERESÜNK
belgyógyász szakorvost vagy szakvizsga előtt álló kollégát

pincehelyi részlegünkbe 20 aktív és 20 krónikus ágyon.

Kiemelt ügyeleti díj, vállalkozásban vagy megbízási szerződéssel.
Felvételt hirdetünk rendszeres munkavégzésre is

ugyanezen osztályunkon.

További információk és díjazás megbeszélése:
Tolna Megyei Önkormányzat

Balassa János Kórháza, 30/937-1941

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
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ÓDON
IDŐBEN

Március 24-én 120 éve, 1888-
ban alakították meg a Szeg-
zárd-Tolnamegyei Rabsegély-
ző Egyletet.

Március 25-én 160 éve, 1848-
ban megyénk tízezres forra-
dalmi gyűlést tartott a Béla té-
ren: Mehrwerth Ignác aljegy-
ző elszavalta költeményét, a
haladók nevében Bezerédj Ist-
ván a konzervatív Augusz An-
tallal fogott kezet.

Március 26-án 135 éve, 1873-
ban a Tolnamegyei Közlöny
bírálta a sárközi egykézést.

Március 27-én 100 éve, 1908-
ban született Steig István faze-
kas népművészünk.

Március 28-án 90 éve, 1918-ban
a havi zsír-fejadagot 80 deka-
grammra szabták városunk-
ban, melytől a rekvirálók még
26 tonna beszolgáltatását is
követelték.

Március 29-én 105 éve, 1903-
ban a Tolnavármegye vezér-
cikke javasolta: „létesítsünk
az egész szekszárdi szőlőhe-
gyen a jégverés ellen védeke-
ző szövetséget”.

Március 30-án 125 éve, 1878-
ban először mutatták be me-
gyei nő, vígjátékát: Szekszárd
szülötte, Ditróiné Eibenschütz
Mari Gyula és Györgyikéjét Ko-
lozsvárott a színigazgató férj
rendezte.

Manapság, mikor ismét új szerve-
zeti keretekben folytatja munkáját
a szőlősgazdák néhány évtizede
megújhodott érdekvédelmi közös-
sége, nem érdektelen visszapillan-
tanunk a hősi kezdetekre.

A Tolnavármegye 1903. március
29-én a fenti címmel közölte elgon-
dolkodtató vezércikkét. Előzmény-
ként nem mondta el, hiszen azt
mindenki tudta még, hogy hajda-
nán, a feudális szőlőgazdaság ide-
jén azért nem voltak kü-
lön robotterhei eleinknek,
mert az utak, árkok kar-
bantartása, az őrzés meg-
szervezése, no meg a hos-
szúfuvarokkal való bor-
szállítás épp elég feladatot
adott. Ez alól felszabadul-
tak ugyan, de örök gondot
jelentett a szervezettség
hiánya. Ezt mélyítették el
az 1890-es évektől a filoxé-
ra következményei.

„A szőlők kipusztulása
folytán gazdaságaink a
züllés képét tárták elénk.
A tőkék, rendek által meg

nem kötött földet a víz áradata el-
sodorta; az utak, barázdák elrom-
lottak, sok szőlőterület egyáltalán
nem lehetett megközelíteni. A mű-
veletlenül parlagon heverő szőlő-
földek felügyelet, ellenőrzés nélkül
sivár látványt nyújtottak s szabad
prédájául szolgáltak a nyomorba
jutott és elkeseredett embereknek.

Az újraültetés nehéz és óriási
költséggel járó munkája nagy koc-
kázattal járt, mert a kellő ellenőr-

zés nélkül álló szőlőhegyekben a
közbiztonság állapota állandóan
veszélyeztetve volt. Igen sok sző-
lősgazda a filoxéracsapás következ-
tében hajléktalanná vált, mert a vá-
rosban levő háza csakhamar dobra
került. Az ilyen balsors által sújtott
szegény nép szívében az elkesere-
dés érzetével kimenekült présházá-
ba, s ott húzta meg magát a kopár-
rá vált szőlőföldön, mint vagyoná-
nak utolsó maradékán. Ezek az el-
szegényedett hegyi lakók szintén
nem szolgáltak előnyére az újjáala-
kított szőlőkben kívánatos közbiz-
tonsági állapotoknak. 

A nagy anyagi áldozatokkal léte-
sített szőlőkultúránk
érdeke megkövetelte,
hogy gazdáinknak a
törvény oltalma alatt
alkalmuk legyen sző-
leik megóvására. Erre
jó a hegyközségi
törvény… Szegzárdon
is csakhamar létrejött
a Bartina–Bakta hegy-
község; értelmes sző-
lősgazdái megértették
a szervezet előnyeit...

E két szép hegylán-
colat követésre méltó
példát nyújt: a vissza-
sóhajtott boldog idők-

ben sem voltak olyan rendezett vi-
szonyok, mint ma, pedig a gazdák
az alacsony borárak mellett négy-
szeres költséggel tarthatják csak jó
karban szőleiket. Sohasem voltak a
Baktán–Bartinán olyan szép, ké-
nyelmes és állandóan gondozott
utak, vízlevezető árkok, mint ma-
napság. A közbiztonság állapota ki-
fogástalan. A legnépesebb, legjob-
ban járt utak szelik át ezt a két szép
hegyláncot, de azért lopásról, kár-
tételről nem hallottunk ott már né-
hány év óta, mert rendszeres, meg-
bízható felügyeletet és ellenőrzést
létesítettek.

A jobb-parásztaiak is követik a
példát, ők is megalakították a hegy-
községet, melynek alapszabályait a
miniszter jóváhagyta, habár közfel-
tűnést keltő és csodálatos lassúság-
gal, mert két évig hevertek ezek va-
lamelyik kényelemszerető előadó
türelmes asztalán.”

A cikk szerzője nem írta alá ne-
vét, de valószínűleg Bodnár István,
a hegyközség egyik vezetője írta, s
így önmagát nem akarta dicsérni:
akkoriban ez nem volt szokás…

Dr. Töttős Gábor

A Bakta és Bartina hajdanán…

Mesélő emlékeink 58.
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TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Az egészségügyi miniszter 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelete szerint a nagy
darabos hulladékot a közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit aki igénybe kívánja venni az ingyenes szolgáltatást, hogy a
lomtalanítási programban megjelölt lakóhely szerinti szállítás napján helyezze
ki hulladéktároló edénye mellé az elszállítandó hulladékot. Nagyobb lakótele-
pes körzeteknél a lom hulladék koncentráltabb gyűjtése érdekében az elszál-
lítás napját megelőzően hulladékgyűjtő konténerek kerülnek kihelyezésre.
Felhívjuk a Tisztelt Lakók figyelmét, hogy a szállítás napján reggel 6 óráig
helyezzék ki az elszállítandó hulladékot. A szállítás napján késve kihelyezett
hulladékot a Hivatal nem szállítatja el! Az akció során építési törmeléket,
veszélyes hulladékot, üzemszerű tevékenységből eredő ipari hulladékot a hi-
vatal nem szállíttat el. A fa-, és cserjenyesedék csak kötegelve, a lomb csak
zsákokba kötve kerül elszállításra.
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– Odafigyelünk arra, hogy ezek-
ben az osztályokban a fizikai terhe-
lés miatt a tanulók időnként fárad-
tabbak, vagy sportbéli kötöttségeik
miatt nem tudnak felkészülni a ta-
nítási órákra, számonkérésekre –
jegyezte meg Ballabásné Deli Zsu-
zsa az iskola alsó tagozatos igazga-
tóhelyettese. – Elő-
fordul olyan is,
hogy versenyek,
edzőtáborok miatt
esetleg több napot
is hiányoznak a
sportosztályok ta-
nulói, sportági cso-
portjai. Ezeknek a
helyzeteknek a ke-
zelésére nálunk is
kötelezően kiala-
kult az úgynevezett
mentortanári rend-
szer. A mentorok a
visszatérő gyerek-
kel rögtön felveszik
a kapcsolatot és egyénileg vagy
csoportosan azonnal megkezdik a
fölzárkóztatást, a tananyag pótlá-
sát. Ez hatékonyan működik.

– Így semmilyen hátrányt nem
szenvednek a sportos osztályok
mennyiségi és minőségi szempont-
ból a közismereti tárgyakból?

– Mindent, ami elmarad pótolni
kell, semmi sem mehet a tudás ro-
vására, a követelményekből nem
engedünk. Ezekben az osztályok-
ban a mindennapi testnevelésóra
és a délutáni sportfoglalkozás mi-
att alsó tagozatosként a tanuló 3–4.
osztályban találkozik először az
idegen nyelvvel, és az informatikai
oktatás is negyedikes, ötödikes ko-
rában kezdődik.

– A tanulmányi eredmények is
publikusak?

– Természetesen. Örömmel
mondjuk el, hogy például az ötödi-
kes sportosztályban csupa négyes-
ötös tanulónk van. A sport és a ta-
nulás összeegyeztethetőségét illet-
ve kölcsönös pozitív hatását mutat-
ja, hogy két rendszeresen sportoló
tanítványunk – Arató Csilla és
Straubinger Dániel –  most nyerte
el a „Jó tanuló, jó sportoló” címet.

Bejöhetnek
az egyesületek

Galambos János testnevelő-edző
is roppant büszke arra, hogy a gye-
rekek a közismereti tárgyakban is
példamutatóak. 

– A megfelelő tanulmányi ered-
mény, a fegyelmezettség – kritéri-
um. Akik a tanulmányi munkában
nem állnak helyt, azok nem kerül-
nek be ezekbe az osztályokba. Íme
az első év vonzó példája: a sport-
osztályok más téren is nagyszerű-

en teljesítenek; a két dolog nagyon
is megfér egymás mellett. 

Megmondom őszintén, hogy ne-
kem már csak egy vágyam van mi-
előtt nyugdíjba vonulok: Legyen
hosszútávon működőképes ez a
sportiskola! Sikerüljön lerakni az
alapjait! Ismerjék fel az ebben rejlő
lehetőségeket a szülők és az itteni
egyesületek! Olyan pluszokat sze-

retnénk nyújtani, ami a tehetség ki-
bontakoztatásában egy újabb esz-
köz, eddig még nem volt lehetőség! 

– Magyarországon, egy kisváros-
ban élünk, ahol mindig vannak
örök tamáskodók, gáncsoskodók.
Így volt ez a múltban. Nem tarta-
nak-e attól, hogy így lesz ez most is?

– Hadd ne foglalkozzunk a múlt-
tal!  Ez most egy egészen más do-
log: előremutató, városi, megyei,
sőt országos érdek az utánpótlás-
nevelés és az egészségnevelés. Ép-
pen ezért városi szintű összefogást
feltételez illetve igényel. Ez nem
csak az iskola dicsőségéről, lehető-
ségeiről szól. Csak akkor lehet sike-
res a sportiskola, ha az itteni sport-
egyesületek fölismerik az ebben
rejlő lehetőségeket. Ha velük
együttműködési szerződést kötünk
– melyek részben már meg is tör-
téntek – és a sportágválasztás után
már az ő szakmai irányításuk alatt
készülhetne egy-egy tehetség a dél-
előtt folyamán az úgynevezett
sportiskolában – mondja Matókné
Misóczki Mária, az intézmény
igazgatója.

– Ezt hogy kell érteni? Bejönnek
az iskolába, vagy kimennek gyere-
kek az egyesülethez?

– A rugalmasság miatt sok lehe-
tőség elképzelhető. Az úszókkal, a
triatlonozókkal, a kézilabdázókkal
már elindult egy ilyen együttműkö-
dés. Azt jogszabály írja elő, hogy
milyen képesítéssel lehet bent az
úgynevezett sportiskolában órákat,
foglalkozásokat tartani. Ha ez
rendben, akkor az is elképzelhető,
hogy azzal a 6–7 focistával, kézi-
labdázóval a tanóra időtartama
alatt a sportági edző dolgozik. Spe-
ciálisabb sportág esetén megoldha-
tó, hogy a tanuló ill. sportoló már

délelőtt szakedzést végez az
amúgy megszokott gyakorlóhe-
lyén, a megszokott edzőjével. Az
sem számít azért a mai világban el-
hanyagolható tényezőnek, hogy er-
re a célra központi forrást igényel-
hetünk, tanulónként évi harminc
ezer forintot, ami bármilyen szak-
mai célra fölhasználható.

– Sikerül lefedni a teljes szekszár-
di sportpalettát?

– Erre törekszünk, ezért
mielőbb szeretnénk felven-
ni a kapcsolatot a kerékpár,
a küzdősportok képviselői-
vel. No és szeretnénk, ha be
tudnánk venni a tenisz
sportágat. Azzal, hogy meg-
felelő jégfelülettel bír a vá-
ros, a jégkorong meghonosí-
tására is tennénk lépéseket. 

Addig, amíg nem történik
meg a sportági specializá-
ció, az általános testi képes-
ségek, az általános és a lab-
dás ügyesség fejlesztése
mellett, kiemelt szerepet

kap az úszásoktatás. Az első osz-
tálytól tanterv szerint úsznak a
sporttagozatos osztályok, s mint

azt Hammer Mária testnevelőtől
megtudtuk, a cél több úszásnem-
ben is megbízható tudás elsajátítta-
tása az ötödik osztályig. 

Ezek az osztályok külsőre, belső-
re jó értelemben vett mások, mint a
sima osztályok. Szociológia, pszi-
chológiai, élettani felmérések évti-
zedek óta visszaigazolják ezt. Ha
emellett még például egy lány meg-
tanul teniszezni, számára élményt
jelentő módon korcsolyázni is, ő
legszívesebben olyan középiskolá-
ba jelentkezne, ahol sporttagozat
létezik ... És 18 évesen akkor sem
lesz szomorú, ha majd nem effektí-
ven a sportból, hanem annak kivá-
ló élettani hatásaiból él, sokkal
jobb minőségű életet. Még szeren-
csésebb esetben: a sportiskolások
közül kerülnek ki a jövő edzői,
sportvezetői, akik, sportból nem
voltak felmentettek...

Örök érvényű érték az egészség,
örök cél az ember életében a siker,
a sikeresség. Ehhez egyenes út a
sporton keresztül vezet. Március
31-én, április 1-jén – a felvételi nap-
ján – rá kellene lépni sok-sok kis-
gyereknek erre az útra! B. Gy.

Indulnak a Garay iskolában az újabb sportosztályok

Sportolni jó! Sportolni siker! Sportolni egészség!

Munkával ünnepelték március
15-ét a szekszárdi Ippon Karatés
fiatalok, ugyanis szombaton, Ta-
tabányán rendezték a Tempó Ka-
rate Európa Kupát, amelyen 670
versenyző regisztrálta magát for-
magyakorlatokban, küzdelmek-
ben és csapatküzdelmekben is.

A zsúfolásig megtelt csarnokban
mindössze 4 küzdőtéren reggel 9-
től másnap hajnali 2 óráig zajlottak
a vídia keménységű mérkőzések-
időnként kirobbanó indulatokkal
tarkítva. A bírók döntései nem tet-
ték fesztelenebbé a hangulatot.

A nap csúcspontja, a ciprusi vá-
logatott és az Ukrán Nemzeti Unió
csapatküzdelme volt, amely végén
a bíró ítélete alapján az ukránok
győzelmével zárult.

A szekszárdi versenyzők nagy
része az éjszakai órákban került
sorra, mind forma gyakorlatokban,
mind a küzdelmekben. A második
versenyén résztvevő Dörnyei Patrik
határozott, kemény technikáit nem
értékelték a bírók, bár ellenfelének
egyetlen találata volt, a sokat táma-
dó ipponos fiút nem engedték to-
vább. Kedvezett a szerencse a 13
éves Gombor Péternek, aki töretlen
lendülettel ment előre a döntőig,
nagyon jó küzdelmet nyújtva,
ezüstérmet ért el. 

A 17 éves fiúk formagyakorlatá-
ban (Kata) a két ipponos fiú álha-
tott a dobogón, Borbély Máté
bronz, és a korábbi VB ezüstérmes,
Európa bajnok Póra Dániel arany-
érmet nyert, bebizonyítva, hogy
egymásután három világversenyen
is tud bajnok lenni. Ismét pech szé-
riát fogott ki a korábbi VK helyezett
Benyik Ramóna, a döntő előtt, a jól
bemutatott formagyakorlatával
szemben előadott gyengét juttatták
tovább a pesti bírók a klubtársuk
előnyére. Küzdelemben ugyan-
azok, ugyanúgy értékelték Ramó-
nát, nem adva meg találatait. Maro-
sán Anita küzdelemben legyőzhe-
tetlen volt, aranyérmet nyert. Póra
Dániel a küzdelemben kifogta az
ukránok egyik agresszíven küzdő
versenyzőjét, aki szétrúgva Dani
térdét, lesérültette, majd így jutott
győzelemhez, később megnyerve a
kategóriát. Dani bronzéremmel
végzett.

A kis csapat 24 órás kalandja, a
maratonira sikerült Európa Kupa
azért siker élményekkel zárult, hi-
szen: Póra Dániel 1 arany, 1 bronz,
Marosán Anita arany, Gombor Pé-
ter 1 ezüst, Borbély Máté 1 bronz,
Benyik Ramóna 5., Dörnyei Patrik
a 7. helyen végzett.

Balogh László

Szekszárdi sikerek a Karate Európa Kupán!

Póra Dániel
Európa Kupa-győztes!

Folytatás a 6. oldalról.
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A rejtvény megfejtését 2008. április 1-jéig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A március 7-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Cyránski Mária, Tavasz.
Nyerteseink: Ulreich Péterné, Bartina u. 22/D és Visnyai Erzsébet, Bottyán-hegy u. 3.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Másfélmilliós
frankfurti leves

Természetesen 1 500 000 Ft. De ameddig ehhez a
kérdésig elvergődött Vágó István jó szívének köszönhe-
tően ez a 22 éves hölgy (egyetemista vagy már vég-
zett?), addigra a tévénézők millióit juttatta el a gutaütés
közvetlen közelébe. Nem titok, hogy a játékos-jelölte-
ket próbajátékokon tesztelik. El se tudom képzelni a lá-
tottak és hallottak alapján, hogy ennek az egyébként
nagyon rokonszenves és szép hölgynek az iszonyato-
san idegesítő együgyűsége ott miért, és hogy nem tűnt
fel senkinek sem? Kedves Vágó István műsorvezető úr,
gratulálok. Egy életre elvette a kedvem a műveltségi ve-
télkedőknek álcázott szerencsejátékok élvezetétől. Elég
volt csak látni ezt a nőt, ahogy az őrület határán tépe-
lődve marcangolja a kétségbeesés, hogy miért látja ő ál-
landóan maga előtt Szellő Istvánt fehér vívó sportszere-
lésben, mert akárhogyan is próbálta kibogozni a szála-
kat, azok gordiuszi csomóvá gabalyodtak össze annak
ellenére, hogy Vágó István egyértelműen (szerintem
egy eszénél lévő ember számára nagyon sértő módon)
a tudtára adta, hogy nem érti, hogy mi zavarja a hölgyet
abban, hogy végre rájöjjön arra, amire voltaképpen
nem is kell őneki rájönni, hiszen ő többször is tudtára
adta, melyik betűt kell megjelölnie.

De ez az adózás előtti másfélmilliós kérdés, hogy va-
jon melyik a frankfurti leves egyik alapanyaga: a kelká-
poszta?, a bab?, a lencse?, a savanyú káposzta? A hölgy
első látásra-hallásra végre felszabadultan mosolygott,
mondván, ezt a levest ismeri és szereti is (ezt hallva én
is végre megnyugodva dőltem hátra), és szépen, ponto-
san felsorolta, hogy az ő édesanyja kelkáposztát,
krumplit és virslit szokott belefőzni, de ő a kelkáposz-
tát ki szokta lökdösni a tányérja szélére, mert azt nem
szereti… – Na, na, na – biztattam, mert izgulós típus va-
gyok, jelöld már meg a kelkáposztát! Ámde a hölgy vé-
gezve a részletes beszámolóval először a két tenyerébe
fogta az arcát, aztán irgalomért esedezve Vágó Istvánra
nézett. - No mi a gond?- nézett vissza rá a kvíz mester
szívet melengető szeretetteljes mosollyal. Nem néztem
az órám, hogy mennyi ideig sorolta a hölgy egyre na-
gyobb pánikba esve a kétségeit, mert ugyebár a ma-
gyarországi Etyeken ezeket az alapanyagokat teszik be-
le a frankfurti levesbe, de az ő édesanyja nem biztos
hogy úgy készíti el a levest, mint a frankfurtiak, hiszen
honnan a fenéből tudhatná ő azt, hogy az Etyektől
olyan távol eső nagy városban, mint ez a Frankfurt, mi
a szokás.

Ez volt az a pillanat, amikor torkom szakadtából rá-
üvöltöttem szeretve tisztelt televíziómra, amitől a sze-
rencsétlen készülék úgy megrettent, hogy sértődötten
kikapcsolta önmagát. Mert az én televízióm olyan
okos, hogy még azt is tudja (ezért vigyáz az egészsé-
gemre), hogy az idegnyugtatók szedése függőség kiala-
kulásához vezethet. Nagyon értelmes készülék, ezért
nem jelentkezik játékosnak a „Legyen ön is milliomos”
vetélkedőbe. Ha hülye lenne, biztosan jelentkezett vol-
na már, és minimum másfélmillióval jött volna haza.

Bálint György Lajos

R E J T V É N Y
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Március 20–26. 17.30 és 20 órakor

HIPERVÁNDOR 
Színes amerikai sci-fi

Március 27.–április 2. 
15.30 órakor
WINX CLUB – A MOZIFILM
Az elveszett királyság titka  (12)
Színes, magyarul beszélő olasz rajzfilm
17.30 és 20 órakor
KRISZTUS ELŐTT 10 000 (12) 
Színes amerikai kalandfilm

KISTEREM
Március 20–26. 17és 19 órakor

VÉRZŐ OLAJ (16) 
Színes amerikai filmdráma

Március 27.–április 2. 
17 órakor ÉLETEK ÉNEKE
Színes magyar ismeretterjesztő film 
19 órakor ELLENSÉGES VÁGYAK 
Színes, feliratos amerikai–kínai–tajvani–
hongkongi erotikus thriller (18)

MŰVÉSZETEK HÁZA
STILLER-LUZSICZA ÁGNES
képzőművész 
LUZSICZA LAJOS ÁRPÁD
grafikusművész KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: március 29-ig – hétfő
és vasárnap kivételével – 9–17 óráig

Március 27-én, csütörtökön 19.30-kor 
Garay Gimnázium díszterme
Filharmónia–Raiffeisen-bérlet

PANNON FILHARMÓNIKUSOK –
PÉCS, PÉCSI EGYETEMI KÓRUS
Karigazgató: Kamp Salamon
Vezényel: Ménesi Gergely
Közreműködik: Lukács Mónika,
Megyesi Schwarzt Lúcia, Alessandro
Codeluppi, Cser Krisztián
Műsor: Schubert Esz-dúr Mise
Műsor: no.6. D.950
Belépőjegy: 1000 Ft

Április 4-én, pénteken 17 órakor 
JÁSZBERÉNYI  MATILD 
textilművész KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA 
Megnyitja: KOVÁCS  ZITA

művészettörténész 
Közreműködik: DR. BÁLINT ESZTER

zongora 
A kiállítás megtekinthető: 2008. május 18-
ig,  hétfő és vasárnap kivételével naponta
9–17 óráig; május hónapban hétfő kivéte-
lével naponta 10–18 óráig.
Belépőjegy: 200 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 100 Ft
Csoportos látogatás esetén diákoknak díj-
talan

MEGYEI MÚZEUM
„A RÉGÉSZ, A BOGARÁSZ ÉS A
PÁPUA” Kísérletek az újkőkori 
múlt felidézésére című 
időszaki kiállítás
Megtekinthető: május 30-ig

Március 27., csütörtök 15 óra 
MÚZEUMI ESTÉK keretében 
„A sors embere” cmű sorozat

Dr. Vonyó József: A nemzeti egység
élharcosa – Gömbös Gyula című
előadása a múzeum könyvtárában

Március 28-án, pénteken 18 órától
MONDSCHEIN KÓRUS
EGYESÜLET 30 ÉVES
JUBILEUMI KONCERTJE
Belépés díjtalan!

Március 31-én, hétfőn 15 órakor 
az ÜVEGTEREMBEN

HÉTKÖZNAPOK – ÜNNEP-
NAPOK címmel országos origami
kiállítás megnyitója.
A kiállítást megnyitja Acélosné Solymár
Magdolna, a Szekszárdkörnyéki Folt-
varró Egyesület elnöke. 
A kiállítás megtekinthető: április 17-ig.

Március 31-én, hétfőn 16 órakor 
az I/8-as teremben 
VÁROSTÖRTÉNETI KLUB

TAVASZI NÉPSZOKÁSOK
Balázs Kovács Sándor előadása. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Április 1-jén, kedden 14 órakor 
a TÁNCTEREMBEN

Jó tanácsok az egészség
megőrzéséhez idős korban
címmel dr. Várnai Anikó, az Országos
Egészségügyi Intézet Megyei főorvosá-
nak előadása. • Programszervező:
Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata 
Szeretettel várnak minden kedves
érdeklődő nyugdíjast!

Április 3-án, szerdán 16 órakor 
a SZÍNHÁZTEREMBEN
az Apáczai Kiadó szervezésében 

MAI GYEREKEK, MAI
PEDAGÓGUSOK címmel 
dr. Ranschburg Jenő professzor tart
előadást. 
Az előadás pedagógusoknak szól 
elsősorban, az érdeklődőket kérik 
pontos létszámmal regisztrálni 
a aptolna@apaczai.hu címen.

Április 5-én, szombaton 9–12 óráig
JÁTÉKVÁR-LAK
szombat délelőtti játszóház kicsik-
nek, nagyoknak és nagyiknak
Program: kézműves foglalkozás
gyümölcsök, virágok, állatkák 
gyurmából és sókerámiából
Ezzel egy időben: 
BABARUHA ÉS JÁTÉKBÖRZE
a Panoráma mozi előterében
Állandó játékaink: rajzolda, tár-
sasjátékok, játszótér óriási építőkock-
ákkal, labdakuckóval és társaikkal
Belépő: 2 éves kortól 300 Ft/fő, 

felnőtt kísérőknek 100 Ft/fő
HOZZ MAGADDAL VÁLTÓCIPŐT, HOGY
KÉNYELMESEN JÁTSZHASS!

Április 10-én, csütörtökön 
ÓVODÁS BÉRLET 10 Micimackó és 

14 Süsü bérlet

MÁTYÁS KIRÁLY 
A CSILLAGOK KÖZÖTT a
GÖRBE-TÜKÖR Színi Társulat
előadása 
Jegy: 650 Ft

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB Kezdés: 20 órakor
25. Magyar Vándor

R.: Herendi Gábor
JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
26. John Coltrane
ROCKKLUB Kezdés: 20 órakor
28. Metallica és a szimfonikusok
KOMOLYZENEI KLUB 15 órakor
27. Csongor és Tünde
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA

MÁRCIUS 28–29-ÉN
kerül megrendezésre a 

IX. TOLNA MEGYEI
DIÁKPARLAMENT

Tervezett programok:

Előadások: Demokratikus
Ifjúságért Alapítvány,

Szekszárdi állatmenhely

Szekciók: mural painting,
média programszervezés

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

További információ:
Polip Ifjúsági Irodában

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
(mozi mellett).

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

NYITOTT VILÁG
ALAPÍTVÁNY

Szekszárd, Béla tér 6.
Tel.: 30/319 99 44

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

Intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvû tanárok 

közremûködésével
2008. augusztus 11–18. 

Együttmûködõ partnerek:
Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági

Közalapítvány
Tolna Megyei Önkormányzat

Általános Mûvelõdési Központ
Szekszárd

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

További információ: 
Tóth Lászlónénál a 30/319-99-

44 telefonszámon

Folytatódik az Olimpiai Ötpróba!
Ebben az évben hajrájához közeledik az Olimpiai Ötpróba
versenysorozat, mivel augusztusban már zajlanak a XXIX.
Nyári Olimpiai Játékok Pekingben. 
2008 első félévében 3 helyi próba várja az indulókat, me-
lyek közül az első versenyre

2008. március 29-én (szombat) kerül sor, az indulók egy 7, 15 vagy 30
km-es gyalogtúrán vehetnek részt a már jól megszokott útvonalakon.
A rajt-cél helyszíne az V. Sz. Általános Iskolában (Szekszárd, Béri Balogh
Á. u. 89.) lesz, nevezni és próbakönyvet váltani a rajt előtt lehet. 
A közös rajt 9 órakor lesz, nevezni 7.30 órától lehet a helyszínen. 
A megerőltető húsvéti menü után minden mozogni vágyó ötpróbázót sok
szeretettel vár a helyszínen a Tolnai Ötkarika szervező csapata!

4×5 ÓRÁS
INTERNET-

TANFOLYAMOK
A KÖNYVTÁRBAN!
Kezdés: ÁPRILIS 2-ÁN 

9 órakor
RÉSZVÉTELI DÍJ 3000 Ft

„Emeld föl fejedet büszke nép”
című előadássorozat időpontjai

Helyszín: Katolikus Közösségi Ház Szekszárd, Béla tér 9.

MAGYAR–SUMÍR ROKONSÁG – előadó: Marton Veronika
időpont: 2008. április 15. 

MAGYAR KIRÁLYI SÍROK – előadó: Hankó Ildikó–Kiszely István
SORSA – időpont: 2008. május 13.  

ŐSEINK ÜZENETE A NÉP- – előadó: Jankovics Marcell
ŰVÉSZETEN KERESZTÜL – időpont: 2008. június 10.

Az Álmos- Szkítia könyvesbolt • Parázsló Alapítvány

Mindenkit szeretettel várunk!
R É S Z V É T E L   I N G Y E N E S .



döngetek kaput, falat”, a tudok he-
lyett a „tok” is mind általánosabb
forma, nem számít, barátnak írott
rövid szöveges üzenetről, dolgozat-
ról van-e szó. Ezen a szinten termé-
szetesen nem is beszél-
hetünk időmértékes
verselésről, a nyelv ze-
neiségéről pláne nem.
Ezekből a fiatalokból
lesznek néhány év múl-
va anyuka-apuka pén-
zelte fontos emberek,
akik külföldről, nyara-
lásból hazatérve nem
győznek fennhéjázni
idegen hanglejtésükkel,
amivel egyébként szin-
tén hibásan hangoskod-
nak a járda közepén…
Van ennél roszszabb is:
tanárjelölt bölcsészhall-
gatók, akiknek – önma-
gáért beszél a tény –
nyolc-kilenc év kell az
egyetem elvégzéséhez,
s nem ösztöndíj miatt…
Ők élnek aztán képza-
varok halmazával, írot-
tan és beszélt formában
egyaránt, pedig bizton
állítják: ők „folyama-
tossan” és „mindíg” tanultak szor-
galmi időszakban… Lényeg, hogy
az iskolázatlanok felnéznek rájuk,
ha sajna teret kapnak, hisz más-
képpen beszélnek… biztosan jó,
amit mondanak… Az előadás így
folytatódik: „Egyetlen nyelv van itt,
amelynek kiejtését nem gondozza
senki: a magyar. Vagy azt hiszik:
úgyis tudja mindenki, vagy azt,
hogy mindegy: akár jól, akár ros-
szul ejtjük, csak megértjük egy-
mást.” (…) Semmi sem jellemző
annyira egy nyelvre, mint sajátos
hangzása. Olyan ez, mint a virág il-
lata, a bor zamata, a zománc, az
opál tüze. Megismerni róla a nyel-
vet már messziről, mikor a szót
még nem is értjük. Minden nyelv-
nek megvan a maga hangszíne,
tempója, ritmusa, dallama, egyszó-
val zenéje. A magyarét egyre töb-
ben fújják hamisan.” 

Minél feljebb hágunk a társadal-
mi ranglétrán, annál magyartala-
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Kodály Zoltánt elsősorban zene-
szerzői, zenepedagógusi munkás-
ságáért becsüljük. Kevesebben tud-
ják már azt, mennyire szívén visel-
te a magyar nyelv alakulását. Sza-
vát nem egyszer fölemelve küzdött
annak tisztaságáért, a magyar
hangszín, tempó és ritmus megtar-
tása egyet jelentett számára a nem-
zeti öntudattal. Vessünk gátat kiej-
tésünk romlásának! című előadá-
sának anyagát az Esszépanoráma I.
kötetben olvashatjuk. 

Mindenekelőtt tisztázzuk: té-
mánk szempontjából tökéletesen
fölösleges köznyelvi és szépirodal-
mi, diáknyelvi vagy tájnyelvi válto-
zatot megkülönböztetni. Amiről
Kodály szólott, az az egységes ma-
gyar nyelv. Aminek elsajátítása, vé-
delme és ápolása kötelessége vala-
hány magyar embernek; aki ide
született, aki magyarnak vallja ma-
gát. Vagyis hogy kötelező lenne…
Az írás első bekezdését szemügyre
véve azért elgondolkozhatunk
azon, mi minden változott, s mi
maradt a régiben… „A közoktatás-
ügyi miniszter már régebben meg-
bízta Schwartz Elemér egyetemi ta-
nárt, hogy a német kiejtés iskolai
szabályozására javaslatot dolgoz-
zon ki. (…) Arról is tudunk, hogy
egyes alföldi iskoláinkban gramo-
fonlemezről tanítják a helyes né-
met kiejtést, éspedig jó eredmény-
nyel.” Ez persze mind szép, pusz-
tán a magyar nyelv hozzáértő okí-
tása, s annak közterületen történő
népszerűsítése szenvedett, s szen-
ved csorbát napjainkig. Mire gon-
dolunk pontosan? A szellemessé-
get meg nem közelítő, halovány
poéncsíraként olvashatjuk estéről
estére a televízió reklámszöveg-
ében: „hűccsük le” magunkat, a rá-
gógumitól pedig „fejfrissülésben”
lehet részünk… Ártalmatlan, baga-
tell apróságoknak tűnnek ezek,
csak hát a rossz példa örökkön ra-
gadósabb. Amióta a média elisme-
rő mosollyal, mondhatni már-már
haveri hátba veregetéssel, fordul a
diákok „új nyelve” felé, azóta egyre
több dolgozatban olvashatja a sze-
rencsétlen tanár a következőket:
„Góg és Magóg fia vok én, / Hába

nabb kiejtésre találunk, vélekedik
Kodály Zoltán. Ezzel pedig megint
csak nincs semmi új a nap alatt.
Gondoljunk bele, hány politiku-
sunk él nyelvi allűrökkel szónoklat

közben… Ki elharapja a szó végét,
leszegett fejjel, kisfiúsan dünnyög
bajsza alatt, mások erőltetetten
hangsúlyoznak minden egyes szó-
tagot, persze a nyomatékosság ked-

véért; hol énekelnek, hol a suttogá-
sig halkítják hangjuk, füleljen bát-
ran a nép, hátha meghallja, amit
akar… „Normális fejlődésű nem-
zetben a legelőkelőbb és legművel-
tebb körök beszéde a legszebb. Azt
utánozza mindenki… (…) Nálunk,
fájdalom, nem így van: a nemzet
eleje idegen nyelvtudás kedvéért
elhanyagolja anyanyelvét, magyar
kiejtése megrontja az őt utánzó,
feltörekvő rétegekét is.” Kodály le-
szögezi: éppen hogy az idegen
nyelvek tanulását kellene felhasz-
nálnunk beszédünk sajátosságá-
nak hangsúlyozására, a magyar szó
jobbítására. Amiben eltér a magyar
a némettől, angoltól, olasztól vagy
franciától, annyiban nemzeti. A ze-
nepedagógus finoman tamáskodik
is, meg nem is, mikor eljátszik a
gondolattal: „Éppen csak a nyelv
sorsa volna közömbös? Beszédkul-
túra iránti érzék hiányozna ott,
ahol az élet, a kultúra minden érté-
két többé-kevésbé megbecsülik?
Vagy talán csakugyan kirakatkultú-
rát mívelünk? Az idegenforgalom
kedvéért?” Az idegen nyelvekkel
párhuzamosan kellene újratanul-
nunk a magyart, tér vissza elképze-
léséhez. „Vegyük számba minden
zenei eltérését, s mennél jobban el-
sajátítjuk az idegen nyelv kiejtését,
annál tudatosabbá tehetjük a ma-
gyart. Akkor nem rontjuk vele ma-
gyar tudásunkat, hanem megerő-
sítjük. Régi igazság, hogy anya-
nyelvét is jobban tudja, aki még
egy nyelven tud.” 

Panyi Zita

Az örökké friss szellemű Kodály Zoltán

Literátori bölcsesség
Hogy Kodály Zoltán mennyire szeretett búvárkodni a magyar nyelv-

ben, elmélyedni annak grammatikai sajátosságaiban, szabályaiban, iz-
galmas kérdések nyomába szegődni, remekül példázza azt egy másik
esszéje, melyet Zene az ovodában címmel rögzített anno. A cikkről
csak dióhéjban: kultúránk felülről építettségét vizsgálja kritikus szem-
mel, s helyesebbnek vélné, ha Zeneakadémia helyett az iskolák ének-
tanítását, a kisgyermekek énekelni tudását alapoztuk volna meg oly
lelkesedéssel, mint tettük azt felsőbb körök esetén. Ám számunkra
mégis a címadás az érdekes, melyet a kéziratban csillagolt lábjegyzet-
tel látott el. Bizonyos volt ugyanis afelől, hogy pellengérre állítanák a
rövid o-val írt ovodában szót magyarázat nélkül. Íme a jegyzet: "Hogy
miért írok ovodát, óvoda helyett? Úszni: uszoda, írni: iroda, vívni:
vivoda (Jókai) - és ezek mintájára: bízni: bizalom, bírni: birodalom,
fúr: furakodik, fűz: füzet, tűz: tüzel, víz: vizes, fű: füvell, fú: fuvola."
Ekképp analizálta hát Kodály Zoltán, mint változik a helyesírás igéből
képzendő köznevek írásakor, s némely kivételkor. PZ

Kodályi intelmek – első ízben

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

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
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Fiat Tempra 1.9 D 
Automata klíma, szervokormány,
elektromos ablak, centrálzár,
r.magnó, vonóhorog. 
Évj.: 1991   Mûszaki: 2009/4.

Ár: 499 000 Ft 

Opel Zafira 1.6 16V B 
Klíma, szervokormány, ABS, 
2 légszák, centrálzár, 4 elektromos
ablak, r.magnó. 7 személyes!  
Évj.: 2004/3.   Mûszaki: 2010/3. 

Ár: 2 599 000 Ft 

Suzuki Swift 1.3 B
Klíma, ABS, szervokormány, 2 lég-
zsák, elektromos ablak, Cd, szeviz-
könyv, v.horog. 10%-tól elvihetõ.
Évj.: 2006/7.  Mûszaki: 2010/6.

Ár: 2 099 000 Ft 

Fiat Stilo 1.9 JTD  
Klíma, ABS, szervokormány, 4 lég-
zsák, ASR, navigáció, elektromos
panorámatetõ , tempomat ...
Évj.: 2004 Mûszaki: 2009/5.

Ár: 2 299 000 Ft 

VW Golf III 1.9 D 
Szervokormány, centrálzár,
színezett üveg.

Évj: 1992 Mûszaki: 2008/11.

Ár: 599 000 Ft

Opel Astra 1.4 B 
Szervokormány, centrálzár, CD,
riasztó, részletfizetés!

Évj.: 2002/4.  Mûszaki: 2008/4.

Ár: 999 000 Ft

KERESKEDÕK, VÁLLALKOZÓK TOLNA
MEGYEI SZERVEZETE (KISOSZ)

7100 Szekszárd, Arany János u. 17–21. • Regisztrációs
szám: 17-0145-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0248

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM!
INTENZÍV TANFOLYAMOK A KISOSZ-NÁL MÁJUSI VIZSGÁVAL!

Középfokú végzettséggel rendelkezõknek:

KERESKEDÕ VÁLLALKOZÓ
VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ

JELENTKEZNI ÉS ÉRDEKLÕDNI LEHET:
KISOSZ Szekszárd, Arany J. u. 17-21. KISOSZ Tamási, Szabadság u. 27.

Telefon: (74) 414-227, (74) 312-847 Telefon: (74) 470-163
KISOSZ Bonyhád, Rákóczi u. 6. KISOSZ Dombóvár, Teleki u. 9.

Telefon: 30-637-0072 Telefon: (74) 565-100,
KISOSZ Paks, Kereszt u. 2. KISOSZ Dunaföldvár, Tavasz u. 2.

Telefon: (75) 417-117 Telefon: (75) 541-130


