
Az 53 rab többsége, 39 fogoly
ellen a szabadságharcban való
részvételért, vagy azzal összefüg-
gő cselekményért indult büntető
eljárás. A börtönnapló szerint sor-
sukra nézve 6-an voltak a gyógy-
szerész, ügyész, jegyző, tanító és
írnok foglalkozásúak, 6 gombkötő,
pék, asztalos, kolompár, német-
varga iparos, szintén 6 a kereskedő
és vendéglős, 5–5 katona és szol-
galegény, 4–4 a polgár és földmű-
ves, 2 volt közbirtokos és 1 szerze-

tes barát. A bűnként
felrótt cselekmények
ékes bizonyítékai an-
nak, hogy milyen
erős volt a lakosság
megfélemlítésének a
szándéka. Három fo-
goly „bűne” a nem-
zetőrségben betöltött
rang: káplán, kapi-
tány, ezredes, öten
honvédnek álltak. 

Lázításért 14, Kos-
suth-bankó és fegy-
verrejtegetésért 3–3
férfi raboskodott
Szekszárdon, a „Ki-
rály ellen beszélt” 4,

és egyszerűen „gyanús” volt 7 fo-
goly.

A nemzetőr-seregben, majd
honvédként szolgáló 145 szekszár-
di között találjuk pl. a Bali, Berger,
Buzás, Dicenti, Dorogi, Hári,
Hollendus, Horváth Szabó, Klézli,
Nedók, Porkoláb, Posta, Ribling,
Sárközi, Subert, Támer családne-
vűeket. A megyebörtönben őrzött
11 szekszárdit Balogh Mihály,
Borovszky László, Döme Andor,
Farkas György, Gyöngyösi István,
Koharits Alajos, Mánik Mihály,
Tóth István, Tóth János, Simon Fe-
renc és Varga Szabó József néven
jegyezték be a fogolynaplóba. A 30
éves Borovszky gyógyszerész káp-
lánként szolgált a nemzetőrség-
ben, három hónapig őrizték a vár-
megyén. Tóth István 40 éves
ügyésszel együtt Pestre vitték erős
katonai őrizettel. Voltak szerencsé-
sebbek is – Farkas György, Varga
Szabó János –, ők amnesztiával
szabadultak 1849 decemberében.
Keveset tudunk a Hugolinus Né-
met nevű 50 éves, simontornyai fe-
rences rendi szerzetes sorsáról,
akit lázításért börtönöztek be ok-
tóber 2-án. Halálbüntetést kapott a
megyebörtönben raboskodó Csapó
Vilmos – az ozorai diadal hőse –,
akinél a „Bűne” rubrikába bevezet-
ték: „nemzetőr ezredes”. Az ítéle-
tet később várfogságra enyhítették,
majd Bezerédj Istvánhoz hasonló-
an kegyelmet kapott. Berta Péter
bölcskei szolgalegény még szaba-
dult ‘49-ben, de 1852-ben pisztolyt
találtak nála. Szekszárdon agyon-
lőtték és a remetekápolna közelé-
ben hantolták el.

A szekszárdi Schwarzkopf Ala-
jos, későbbi nevén Hollós ‘48-as
főhadnagy, a Tolna Megyei Hon-
véd Egylet elnökeként évekig har-
colt a szabadságharc veteránjainak
segélyezéséért. 1891-ben még 20
tisztet, 34 altisztet és 447 közle-
gényt tartott számon a megyében,
köztük szekszárdi eleink emlékét
is őrizve. Akadémikussá lett fiával
közös sírban pihen az újvárosi te-
metőben. 

Kaczián János 

XVIII. évfolyam 10. szám 2008. március 16.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

A forradalom és szabadságharc
évfordulóján emlékezzünk meg
azokról is, akik ellen megtorlás in-
dult a világosi fegyverletétel után.
Legismertebb mártírjaink október
6-hoz kötődnek – az aradi 13 nevét
kisdiák korunkban mindenkinek
tudnia kellett. Azt is megtanultuk,
hogy milyen katonai erőkkel –
mekkora nemzetőrséggel és hon-
védséggel – védte, küzdötte sza-
badságharcát a nemzet. Fenti cí-
münkben szereplő szép honvéd
szavunkat Kisfaludy Károly írta le
először, Az élet korai című költe-
ményében. A nemzeti független-
ség melletti kiállás hősei ismertek,
köztük olyan Tolna megyei is,
mint a távollétében halálra ítélt
Perczel Mór. Kevesebbet tudunk a
börtönt elszenvedőkről, azokról a
hazafiakról, akik a szekszárdi vár-
megyeháza pincebörtönében ra-
boskodtak, ítéletre várva. 

Az elsősorban látványos tanács-
termeiről, a levéltárról, múzeumi
kiállításairól és hivatalokról ismert
vármegyeháza északi, Várköz felő-
li szárnyában kétszintes börtönfo-
lyosó húzódik, abból nyíló pár
négyzetméteres cellákkal. 1849
őszén szűknek bizonyult a börtön.
Egész nap sötétben, minden cellá-
ban 6–8 rab szorongott a földre te-
rített szalmán. Őreik a folyosó végi
szobában üldögéltek. A megyehá-
za kapuja alatt most is látható haj-

dúk padján pihentek a kapuőrségi
szolgálatot tévők, díszes egyenru-
hában.

Tanulságos levéltári dokumen-
tum a börtön fogolynaplója. Meg-
tudhatjuk belőle a rabok nevét és
lakóhelyét, azt is, hogy mi volt a
fogoly „sorsa” – foglalkozása – és
„bűne.” A jegyzékben 53 név sze-
repel. Közülük szekszárdi születé-
sű, vagy a megyeszékhely lakója
11, Tolna megye más településeiről
való 42 börtönlakó. 

„Midőn hazáját rabbilincs fenyíti,
nem csügged s honvéd tisztét teljesíti”

A búcsúzó nemzetőr (egykorú kőnyomat)
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
(II. sz. választókerület) 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Március 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar Gyakorló
Iskolája Szekszárd, Rákóczi u. 1.

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

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

JOBBAN ZOLTÁN
képviselő

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

HORVÁTH JÁNOSNÉ
képviselő

A hónap harmadik 
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS
képviselő

A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

HORVÁTH LÁSZLÓ 
képviselő

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

KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • FŐSZERKESZTŐ: GÁL LÁSZLÓ • Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal,
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 szek-
szárdi kórház kultúrtermében.
Egészséges táplálkozás címmel tart előadást dr. Kis Mária, az Egész-
ségért Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy 2008. március 17-én 6.30 órától kedvező áron füs-
töltáru-árusítást tart, valamint húsvéti jellegű édesipari termékeket,
száraztésztát és fűszerkeveréket a készlet erejéig. 
Az árusítás helye az érdekszövetség épületében: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
szám alatt.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas Területi Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt 
Ideje: 2008. március 17. (hétfő) 9–10 óráig.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége tagjait, valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.

A Zöldtárs Környezetvédelmi
Alapítvány

szekszárdi munkahelyre felsőfokú környezetvédelmi
végzettséggel rendelkező

MUNKATÁRSAT KERES,
LEHET PÁLYAKEZDŐ, MUNKANÉLKÜLI IS.

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

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet
aljegyzői állás betöltésére
irodavezetői feladatok ellátása mellett

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

sítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel 
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplő általános alkalmazási fel-
tételeknek is.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat
– a kiemelt EU nyelvek valamelyikének (német/angol/francia) álla-

milag elismert, középfokú, társalgási szintű ismerete

A kinevezés határozatlan időre szól.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi önkormány-
zati rendelet és Közszolgálati Szabályzat alapján

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

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő
megjelenéstől számított 15. nap.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv. 10. §-ának
előírásai szerint történik.
Az aljegyző kinevezéséről – a jegyző javaslatára – a közgyűlés, legké-
sőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő következő ülé-
sén dönt.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzőjéhez (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. 
A postai úton érkező pályázatokra kérjük ráírni „Aljegyzői pályázat”.

2008. április 1-jén (kedd) 14 órakor 
a Babits Mihály művelődési ház

földszinti termében előadást tart.
Előadó:

Dr. Várnai Anikó
Országos  Egészségügyi Intézet megyei főorvosa

Előadás címe:
Jó tanácsok az egészség megőrzéséhez

idős korban
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast!

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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Több mint 4 millió ember szava-
zott és elsöprő többségük úgy
döntött a vasárnapi népszavazá-
son, hogy töröljék el a vizitdíjat, a
kórházi napidíjat és a tandíjat. A
részvételi arány 50 százalék volt,
ami minden korábbinál maga-
sabb.

A vizitdíj, a kórházi napidíj és a
tandíj eltörléséről döntött a válasz-
tók elsöprő többsége a vasárnapi
népszavazáson. A kórházi napidíj
esetében 84,08, a vizitdíjnál 82,42,
a tandíj esetében 82,22 százalék
volt az igenek aránya az összes le-
adott szavazaton belül, azaz elsöp-
rő többségben voltak azok, akik a
díjak eltörlése mellett döntöttek.

Szekszárdon az országos átlagot
(50.5) meghaladó, 51,45 százalé-
kos volt a részvételi arány, miután a
28 211 névjegyzékbe vett választó-
polgárból 14 516 jelent meg a sza-
vazáson. A kórházi napidíj eltörlé-
se mellett 11 802 polgár szavazott
(81,86 százalék), ellene 2615 (18,14
százalék). A vizitdíj eltörlése mellé
11 574 (80,29 százalék) tette vok-
sát, ellene 2842 (19,71 százalék). A
tandíj eltörlése mellett 11 729 sza-
vazó döntött (81,29 százalék), elle-
ne 2699 (18,71 százalék).

A Szekszárdi Vasárnap megkér-
dezte a város országgyűlési képvi-
selőit, ők miként értékelik az ügy-
döntő népszavazás eredményét.

Braun Márton
(Fidesz): – Először
is örülök, hogy
ilyen nagyszámú
részvétel mellett
zajlott a népszava-
zás. Ez ugyanis
jelzi, hogy a ma-
gyarok igen is fele-

lősen gondolkodnak a maguk és
gyermekeik jövőjéről. A népszava-
zás eredménye egyben világos üze-
net is a kormánynak: hagyjon fel a
jelenlegi, hazugságra építő politiká-
jával. Úgy gondolom, vasárnap
nem csak a díjak buktak meg, de az
a politika is, amely figyelmen kívül
hagyja a nép érdekeit, amely szem-
bemegy az igazságossággal, a szoli-
daritással. Bízom benne, hogy a
kormány mielőbb levonja a megfe-
lelő konzekvenciákat.

Halmai Gáborné
(MSZP): – A hét-
végi népszavazás
eredménye termé-
szetesen azzal a
kötelezettséggel
jár, hogy a többsé-
gi akaratnak meg-
felelően eltöröljük

a vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a
tandíjat. A döntés végrehajtása egy
működő demokráciában számom-
ra nem lehet kérdés. Ugyanakkor
őszintén sajnálom, hogy megint
elölről kell kezdeni olyan megoldás
keresését, amely vitathatatlanul
mindannyiunk közös érdeke: mi-
nőségi felsőoktatás jobb hozzáfé-
réssel és igazságosabb teherválla-
lással, valamint az orvosok és a be-
tegek érdekeire egyaránt figyelő, fi-
nanszírozható egészségügy meg-
szervezésére. Ez úgy a kormány-
pártok, mint az ellenzék egyaránt
kimondott célja. Remélem, hogy
miként a népszavazás, úgy az új
megoldások kimunkálása is széles
társadalmi felelősségvállaláson ala-
pul majd. Én ezért fogok dolgozni.

Horváth István
(Fidesz): – Két ok-
ból is örülök a
március 9-i nép-
szavazás eredmé-
nyének. Egyfelől
az elsöprő több-
ségbe került ige-
nekkel az embe-

rek három olyan nagy terhet jelen-
tő sarctól szabadultak meg, amely
a társadalom egy jelentős részének
a mindennapi életét igazságtalanul
keserítette meg. Legalább ennyire
örülök azonban annak is, hogy a
magyar lakosság úgy döntött: kezé-
be veszi a sorsát. Él a demokrácia
adta lehetőséggel, és nem kér a fe-
je felett zajló döntésekből, a kor-
mány hazugságra építő politikájá-
ból. Vasárnap bebizonyosodott,
hogy Magyarország nem a követ-
kezmények nélküli döntések hazá-
ja. Végül, de nem utolsósorban ez-
úton köszönöm a szekszárdiaknak,
hogy az országos átlagot meghala-
dó részvétel mellett mondták el vé-
leményüket a vizitdíj, a kórházi na-
pidíj és a tandíj kérdésében. fl

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, illetve a Gemenc
Volán Zrt. a közelmúltban jelen-
tős érdeklődés mellett, lakossági
fórumon ismertette a
helyi tömegközleke-
dést érintő tervezett
átalakításokat. A vál-
tozások okairól és ha-
tásairól kérdeztük a
vizsgálatokban közel
egy éve folyamatosan
részt vevő dr. Hadházy
Ákos képviselőt.

– Mi tenné szükséges-
sé az átalakításokat?

– Mindenek előtt a kevés utas.
Szekszárdon a tömegközlekedést
naponta átlagosan 5000 fő, a lakos-
ság 15 százaléka veszi igénybe. Ez
az alacsony szám különösen feltű-
nő, ha hasonló nagyságú városok-
ban nézzük a tömegközlekedés ki-
használtságát. Salgótarjánban pél-

dául a lakosság 40 százaléka hasz-
nálja napi rendszerességgel az au-
tóbuszokat, de sok más pozitív pél-
dát említhetnénk. A jól működő tö-

megközlekedés csök-
kentheti a város zsú-
foltságát, ha viszony-
lag olcsó és kényel-
mes alternatívát nyújt
az autózással szem-
ben, de figyelemmel
van az alacsony jöve-
delműek (nyugdíja-
sok, diákok) igényeire
is. Ugyanakkor a je-
lenlegi menetrend
szerkezete 30 éve ala-

kult ki. Ez alatt az idő alatt megvál-
tozott a város szerkezete és az uta-
zási igények is módosultak. Az új
menetrendjavaslat kialakításánál a
szakértők figyelembe vették az elő-
ző városvezetés által rendelt szak-

Népszavazás:
elsöprő igenek

Gyakrabban és tovább
közlekedő autóbuszok
A lakosság véleményét is figyelembe vennék

az új menetrendben

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

Folytatás a 4. oldalon.



értői tanulmányt, amely többek kö-
zött ezekre a változásokra hívta fel
a figyelmet.

– Mi a változás lényege? 
– A menetrend ésszerűsítése és

egyszerűsítése. Az autóbuszok ál-
tal megtett kilométer, tehát a tö-
megközlekedés teljesítménye –
szemben a mostanában gyakran
hallott budapesti tervezettel – nem
csökken, sőt, egy kis növekedést
mutat. A célunk az volt, hogy az át-
szervezés után a buszok gyakrab-
ban és tovább (igaz ez az esti órák-
ra és hétvégére is) járjanak, külö-
nösen a kiemelt, sűrűbben lakott
területeken, és közben a kisebb
kihasználtságú vonalakon se ro-
moljon a színvonal.

– Érinthet-e valakit negatívan is a
változás?

– Természetesen egy ilyen mér-
tékű változás bizonyos esetekben
kellemetlenül is érinthet utasokat,
ezeket a hatásokat azonban igyek-
szünk minimálisra csökkenteni. A
tervezetben szerepelnek olyan já-
ratok, amelyek a korábbi útvona-
lon, de más számozással, illetve
hosszabb, de némiképp módosított

vonalon közlekednek. Akadnak
olyan viszonylatok is, amelyekben
ezentúl át kell majd szállni, éppen
ezért nagy hangsúlyt fektetünk az
átszállások pontos megtervezésé-
re. A zökkenőmentes utazás érde-
kében egy új, műholdas helymeg-
határozó rendszerre (GPS) épülő
utastájékoztató rendszer kialakítá-
sát is tervezzük.

– Mikortól tervezik az új menet-
rend bevezetését? 

– A szakemberek mindenképpen
a nyári időszakot találják erre al-
kalmasnak. Ez ugyan még távoli-
nak tűnik, mégsem tétlenkedhe-
tünk. A március 6-án megtartott la-
kossági fórumon, illetve a jövő hé-
ten az egyes városrészek számára
tartott fórumokon (Ötös iskola:
március 18., kedd 17 óra; I. Béla
Gimnázium: március 19., szerda 17
óra) igyekszünk a lakosság javasla-
tait megismerni, és azokat a Ge-
menc Volán Zrt. szakembereivel
megtárgyalva beépíteni a tervezet-
be. A szolgáltatást igénybe vevő la-
kosság észrevételeit március 31-ig a
Polgármesteri Hivatal postai (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.) és
elektronikus levélcímén (postmas-
ter@szekszard.hu) is várjuk.
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Tervezett járatok
1 Autóbusz-állomás – Hosszú-völgy
2 Autóbusz-állomás – Palánk
4, 4A Autóbusz-állomás – Bottyán-hegy
5 Tesco áruház – Baranya-völgy
6 Autóbusz-állomás – Tót-völgy
7 Tesco áruház – Autóbusz-állomás – Tolnatej
8, 8Y Tesco áruház – (Árnyas u.) – Csatári torok – Mûszergyár
9, 9Y Tesco áruház – Csatári torok – (Zrínyi u.) – Jobb-Parászta
89 Tesco áruház – Jobb-Parászta – Mûszergyár

Követési idõk 
különbözõ 

viszonylatokban
(példák)

8, 9, 89
Csatári torok – Újvárosi
templom

5.00–6.00 30 percenként
6.00–7.00 15 percenként
7.00–7.30 10 percenként
7.30–12.30 20 percenként

12.30–16.30 15 percenként
16.30–18.30 30 percenként
18.30–21.30 60 percenként

4, 4A
Bottyán-hegy – Város-
központ – TESCO

5.00–6.20 40 percenként
6.20–7.35 15 percenként
8.25–13.25 60 percenként

14.15–17.35 20 percenként
17.35–20.35 60 percenként
00.00–22.30

6, 7
Alisca utca – Városközpont

5.00–7.00 15 percenként
7.00–7.30 10 percenként
7.30–13.30 30 percenként

13.30–17.15 15 percenként
17.15–21.45 30 percenként

Megyénkre leselkedő veszélye-
ket több irányból is bemutatjuk. Az
első szempont a Pakshoz közel
élők számára egyértelműen fontos
nukleáris veszélyeztetettség. 

Mint azt hétköznapjainkban ta-
pasztalhattuk, ez a sokak számára
misztikusnak tűnő erő már több
évtizede áll szolgálatunkban prob-
lémát ritkán okozva. Üzemzavar
előfordult már, de minden esetben
a nemzetközileg elfogadott műsza-
ki paraméterek alatt maradtak a jel-
zőszámok. 

Nézzük meg, milyen veszélyfor-
rásokat lehet megkülönböztetni a
nukleáris veszélyeztetettség vizs-
gálata során. A Paksi Atomerőmű
Zrt. 4 db nyomottvizes vízhűtésű
reaktora, a pihentető medence (fel-
adata a kiégett fűtőelemkötegek öt
évig történő tárolása), a friss üzem-
anyag szállítása, amely alacsony
kockázati tényezőt jelent és a ki-
égett kazetták átmeneti tárolója,
ahol a szállítás és rakodás közben
történő baleset veszélye áll fent.

Komoly veszélyeztető tényező
lehet a radioaktív anyag nagy
mennyiségű kikerülése a környe-
zetbe, ami a következők szerint
csoportosítható. Belégzéssel vagy
más úton (élelmiszer, víz) a szer-
vezetbe jutva az érintett személyek
hosszú idejű belső sugárterhelését
hozza létre. Károsíthatja az állatál-
lományt és a növényzetet, élelmi-
szereket, az ivóvizet. 

További veszélyek eredete lehet
a veszélyes anyagok előállítása, fel-
használása. 

Mi is az a veszélyes üzem? A fo-
kozott veszéllyel járó tevékenysé-
get röviden veszélyes üzemnek ne-
vezzük. E fogalom alá tartozik
minden olyan tevékenység, amely
önmagában veszélyeket hordoz a
környezetére. 

Természetesen nem arról van
szó, hogy ezek a tevékenységek
jogellenesek lennének, hiszen a
társadalom – a belőlük származó
előnyökért – hajlandó együtt élni
ezekkel a veszélyekkel, bízva ab-
ban, hogy nem következik be káro-
sodás. 

Veszélyes üzemnek minősül
minden olyan tevékenység, amely-
nél az embernek nincs feltétlen és
abszolút uralma a veszélyforrások
felett. (A különböző gépek, beren-
dezések kapcsán gondoljunk csak
Murphy törvényére, miszerint ami
elromolhat, az el is romlik). 

A veszélyes üzem definiálhatat-
lansága miatt a mindenkori gyakor-
latnak kell meghatároznia mi min-
den tekintendő fokozottan veszé-
lyes tevékenységnek. 

Veszélyes üzemben bekövetkező
baleset során tűz keletkezhet, rob-
banás jöhet létre, egészségre káros
anyagok juthatnak vízfolyásokba, a
levegőbe. 

A veszélyes áru szállítása történ-
het közúton, vasúton, vízi úton.

VERSENYFELHÍVÁS
A SZEKSZÁRDI POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉG 
a 2008-as évben is meghirdeti a felmenő rendszerű

Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi
Verseny kirendeltségi fordulóját,

melynek időpontja: 2007. április 24-én 9 óra,
helye: Sötétvölgy Erzsébet-tisztás

Nevezhetnek: Általános és középiskolák, szövetségek, szervezetek,
egyesületek, baráti körök csoportjai.
Egy csapat 4 főből áll, s egy szervezettől több csapat is
nevezhet.

Korcsoportok: Általános iskolás 5–8. évfolyamos tanulók
Középiskolások:  9–12. évfolyamos tanulók

A kirendeltségi fordulón a nevezést benyújtó csapatok vesznek részt. A ki-
rendeltségi korcsoportonkénti első helyezettek, részt vesznek az április vé-
gén-május elején megrendezésre kerülő megyei döntőn. A 2008. május hó-
ban megrendezésre kerülő országos döntőn (pontos időpont később kerül
meghatározásra) a megyei forduló győztes csapatai képviselik Tolna megyét.
Nevezési díj nincs! Nevezési lap a kirendeltségnél beszerezhető!
Nevezni a kitöltött és a kirendeltségre visszaküldött nevezési lapon lehet. 
A versenyre jelentkező csapatoknak igény esetén felkészülési segédanyagot
küldünk, egyeztetést követően a felkészülést segítjük.

Nevezési határidő: 2008. április 11.
Bővebb információ: SZEKSZÁRD POLGÁRI VÉDELMI

KIRENDELTSÉG,
7100 Szekszárd, Béla király tér 1.
Telefon/fax: 74/312-027
E-mail: postmaster@pvkirszd.t-online.hu

Gyakrabban és tovább
közlekedő autóbuszok

Folytatás a 3. oldalról.

Tolna megye katasztrófa-
veszélyeztetettségi helyzete
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A Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság elmúlt három
évi szakmai tevékenységét vizsgál-
ták az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság szakemberei az
elmúlt hetekben, s az eredményről
a múlt héten tájékoztatta az újság-
írókat dr. Puskás Imre, a megyei
közgyűlés és a megyei védelmi bi-
zottság elnöke és dr. Muhoray Ár-
pád vezérőrnagy, az Országos Ka-
tasztrófavédelem főigazgató-he-
lyettese. A Tolna megyei polgári vé-
delem és tűzoltóság jól megfelelt
osztályzatot kapott, ami, mint azt
kérdésre a tábornok elmondta, az
iskolában megszokott osztályzatok

közül egy erős négyesnek felel
meg. 

A vizsgálat, aminek során pozitív
kép alakult ki, kiterjedt a szakmai

irányítási tevékenység mellett szá-
mos területre. Az eredményt az is
befolyásolta, hogy az évezred elejé-
től az igazgatóság állománya 30
százalékkal csökkent, illetőleg a
gazdálkodási lehetőségei az évek
során szigorodtak. Elmondták azt
is, hogy bár a nyugdíjszabályok
változása miatt a közelmúltban a
szokásosnál többen mentek nyug-
díjba, a helyükre lépő fiatalok je-
lentős mértékben pótolják a hi-
ányt, de még többen a tapasztalat-
gyűjtés időszakát élik. Például a
megelőzési hatósági ágazat terén
előrelépésre van szükség, amit az
állomány fiatalodása indokol.

Beszélt arról is a vezérőrnagy,
hogy a megyében élők biztonsága
a korábbi szinten garantálható. A
tűzoltók vonulásainak száma növe-

kedett, de minden alkalommal idő-
ben értek a helyszínre, szakszerű-
en oltották el a tüzeket, nyújtottak
balesetekkor műszaki segítséget.
Örvendetes lenne, folytatta, ha ke-
vesebb alkalommal kellene kivo-
nulniuk, s ezért azt is vizsgálták,
mit kellene ezért tenni a megelő-
zésben, a lakosság tájékoztatásá-
ban.

Szentes György ezredes, a fel-
ügyeleti és ellenőrzési főosztály ve-
zetője kiemelte, hogy a technikai
eszközök, rendszerek ellenőrzése
során a munkavédelem terén pél-
daértékű helyzetet állapított meg a

felülvizsgálat. Az ellenőrzés során
tapasztalt hiányosságok főként ad-
minisztratív jellegűek, azok nem
veszélyeztetik az üzemszerű mű-
ködést.

Puskás Imre, mint a megyei vé-
delmi bizottság elnöke, arról is be-
szélt, hogy a Paksi Atomerőmű,
ami az ország legfontosabb ener-
giaforrása, komoly biztonsági koc-
kázatot jelent, de minden alkalom-
mal, amikor erre sor kerül, a védel-
mi bizottság is meggyőződik arról,
hogy ott a munka a legnagyobb kö-
rültekintéssel, biztonságosan fo-
lyik. - sz l -

Osztályozták a
katasztrófavédelmet

Az eddig benyújtott személyi jö-
vedelemadó-bevallások közel fele,
pontosan 45 százaléka hibásan ér-
kezett meg az APEH Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóságához. A há-
rom megyéből – Baranya, Somogy
és Tolna – eddig 76 ezer SZJA-be-
vallást nyújtottak be, közülük 34
ezerben találtak hibát a szakembe-
rek a feldolgozás során. Tolna me-
gyéből 19 995 bevallás érkezett az
adóhivatalba, ám 8724 hibásan. A
legtöbben az új adónemekre, így a
vállalkozói különadóra, illetve a jö-
vedelem-minimum kiszámítására
vonatkozó sorokat töltötték ki pon-
tatlanul az adózók, amit hiánypót-
lással kell helyesbíteniük, tájékoz-
tatott az igazgatóság sajtószóvivő-
je.

A leggyakoribb hiba, hogy az
SZJA-bevallás 7-es lapját elfelejtik
kitölteni, azaz tízből hét egyéni vál-
lalkozó nem szolgáltat adatot a kü-
lönadóról, amit idéntől kötelező
megfizetni. Szintén gyakran fordul
elő hiba a jövedelem-minimum ki-
számításánál. Előfordulnak szám-
szaki tévedések is. Ezeket hiány-
pótlással kell korrigálni, s az APEH
felhívására akár személyesen, akár
postai úton juttathatják el a javított
adatokat az adóhatósághoz.

Minden negyedik bevallás 15-ös
melléklete pontatlan, sokan nem
vezetik végig az adószámítást, csak
a személyi jövedelemadóig jutnak
el, s nem számítják ki a vállalkozói
osztalékot. Az is gyakori, hogy az

egészségügyi hozzájárulásra vo-
natkozó sorokat töltik ki rosszul,
de előfordul a pontatlan eho-
számítás is. 

Minden hatodik bevallásban hi-
bás az átvezetésekről rendelkező
11-es lap kitöltése. Ezt a lapot csak
akkor szabad kitölteni, ha az adózó
túlfizetés miatt adó-visszatérítésre
jogosult, amit egy másik adóne-
men nyilvántartott hátralékra sze-
retne átvezettetni. Sokan elfelejtik
kitölteni a bankszámlára, vagy lak-
címre vonatkozó adatokat az ön-
kéntes kölcsönös nyugdíjpénztári,
az egészségpénztári, illetve nyug-
díj-előtakarékossági számlára vo-
natkozó melléklethez kapcsolódó-
an. Számos esetben fordul elő,
hogy a feltüntetett egészség- és
nyugdíjpénztárak adószáma, illet-
ve számlaszáma nem egyezik, ami
szintén korrigálható a hiánypótlás
során.

A leggyakoribb formai hibák kö-
zé tartozik, hogy elfelejtik aláírni a
bevallást, elsősorban olyan esetek-
ben, amikor számítógépen készítik
el a bevallást, de azt nem elektroni-
kus úton, hanem kinyomtatva kül-
dik el. Érdemes figyelni az adóazo-
nosító jel és az adószám pontos
megadására, mert a hibás esetek-
ben nehéz a bevallások beazonosí-
tása.

A magánszemélyek 2008. május
20-ig folyamatosan teljesíthetik
személyi jövedelemadó bevallási
kötelezettségüket.  – hm –

Sok a hibás SZJA-bevallás
A magánszemélyeknek május 20-ig kell

benyújtaniuk a bevallást

Tisztelt Szekszárdi Polgárok!
Köszönöm Önöknek, hogy március 9-én kiemelkedően nagy arányban
részt vettek a szociális népszavazáson és véleményt mondtak a jövő-
ről. Az Önök szavazatának köszönhetően elsöprő arányban győztek az
IGEN szavazatok, kényszerítve ezzel a kormányt, hogy törölje el a vi-
zitdíjat, a kórházi napidíjat és hogy ne vezesse be a tandíjat.

IGEN! 
MAGYARORSZÁG 

GYŐZÖTT!

Dr. Braun Márton
Szekszárd és környéke 

országgyűlési képviselője
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A Nemzeti Civil Alapprogram
Civil Szolgáltató, Fejlesztő és In-
formációs Kollégiuma, az Ifjúsági
Unió Szekszárd Civil SzámAdó
Szolgálata és Civil Vezetők Klub-
ja létrehozta azt a programsoro-
zatot, amelynek keretén belül,
Civilügyintézői alapképzést tar-
tanak három megyében – Bara-
nya, Tolna, Somogy –, amelynek
egyik „állomására” 2008. február
29-én került sor.

A szekszárdi képzés harmadik
napjára a Kék Madár Egyesület biz-
tosított helyszínt. A kezdeménye-
zésről Kovács Józsefnét kérdez-
tem, aki programvezető – előadója
a képzéseknek. 

– Amint arról már hírt adott a
sajtó, nem ez az első tanfolyam…

– Ez már a negyedik képzésünk.
Az érdeklődés nagy, s az eddigi
visszajelzések azt bizonyítják,
hogy a képzés résztvevői elégedet-
tek, mert használható tudást, anya-
got, gyakorlati útmutatót, tapaszta-
latokat kapnak, ingyen. 

– Aki nem hallott még erről a
képzésről, pár mondatban ismer-
tesd a lényegét…

– A négynapos tréningek célja,
hogy a civil szervezetek ügyinté-
zőinek alapvető tudást adjunk ügy-
viteli, pénzügyi, számviteli témák-
ban. A sorozat indításakor nem el-
méleti képzésre invitáltuk civil tár-
sainkat. Valljuk, hogy az ügyviteli
munka megfelelő szintű elvégzésé-
hez csak gyakorlatban lehet igazán
képességet szerezni. Ehhez model-
lezzük a gyakorlatot, és az elméleti
tudást készségszintű ismeretté for-
máljuk. A képzésen eltöltött idő
nagymértékben és hamar megté-
rül, a végzett hallgatók gyorsan és
hatékonyan fordíthatják szerveze-
tük törvényes működésének szol-
gálatába a megtanultakat. Ebben
egy másik regionális program kere-

tében külön segítséget is nyújt a
képzési team, lehetőséget biztosít-
va a képzés elvégzése után minden
résztvevő szervezetnek további
3x1 óra személyes konzultációra a
tanultak „otthoni” testre szabásá-
hoz. 

– Mint említetted, a képzési folya-
mat 2007 elején kezdődött egy pá-
lyázattal, amelynek ötletgazdája,
értelmi szerzője, pályázatírója, s a
programsorozat fő előadója Györfi
Gyula, aki tanítványod
volt…

– Megtiszteltetés volt
számomra, hogy egy
volt tanítványomnak se-
gíthetek, s közösen vi-
hetjük sikerre ezt a
p r o g r a m s o r o z a to t ,
amelynek két asszisz-
tense: Pap András és
Szőr Gábor a Civil
SzámAdó Szolgálat
munkatársai. Amint azt
a két évvel ezelőtti ku-
tatás is megerősített –
abban is részt vettem – nem egy-
szerű egy civil szervezet ügyvitele
és képviselete. Bebizonyosodott,
hogy szükség van ezekre a progra-
mokra, amit a végzett kutatási
eredmények alátámasztottak. A
2005–2006-ban végzett, törvényes-
ségi megfelelőségkutatásunkból ki-
derült, hogy a vizsgálatba bevont
civil szervezetek összességében

51,62%-os szinten felelnek meg a
törvényi minimumnak (működés,
számvitel, adózás, közhasznúság
elvárásainak) és arra is választ kap-
tunk, hogy milyen segítségre lenne
szükségük e szint javítására.

A törvényes működés feltétlenül
szükséges ahhoz, hogy megterem-
tődjön a non-profit szféra iránti bi-
zalom, amely bizalom „gyümöl-
cse” a szektor érdekérvényesítő ké-
pességének erősödése. Minden
képzésünkre túljelentkezés volt,
vannak hallgatók, akik több civil
szervezetet is képviselnek, s az is-
meretanyagon túl egymással is
megismerkednek, ami azért fontos,
mert tudnak egymásnak segíteni.
Minden hallgatónk megkapja az
előadások tartalmát – hallgatói ké-
zikönyv – amely tartalmazza a gya-
korlatban használatos szervezeti
ügyvitelhez szükséges dokumen-
tumokat is. 

Kovács Józsefnéval való beszél-
getésünk alatt az ötletgazda – pá-
lyázatíró – szakmai előadó Györfi
Gyula előadást tartott, melynek
szünetében a következőket mond-
ta:

– Tudjuk, hogy négy nap alatt
nem lehet teljes körűen mindent
áttekinteni, ezért kifejezetten azok-
ra a dolgokra fókuszáltunk, melyek

jellemzően problémát jelentenek a
civil szervezeteknél. A képzés inte-
raktív, a hallgatók folyamatosan
megfogalmazhatják gondolataikat,
feltehetik kérdéseiket. A téma
ugyanaz mindenütt, a képzés anya-
ga egy bő vázlat, maguk a hallgatók
alakítják, hogy mely témakörök
lesznek hangsúlyosabbak, tovább
gondoltak. A kapcsolatok a prog-
ram befejezésével sem szűnnek
meg, Civil Vezetők Klubja néven
életre kívánunk hívni egy olyan kö-
zösséget, melyben a civil szerveze-
tek szaktudásukkal egymást segí-
tik. Az előadások sikerét ékesen bi-
zonyítja, hogy még egy hallgató
sem morzsolódott le, aki elkezdte,
felelősen végig csinálja, mert tudja,
hogy amit a képzésen kap, az ér-
demben segíti majd a küldő szerve-
zet fejlődését. A képzés ingyenes
ugyan, de önkéntes szerződést kö-
tünk valamennyi hallgatóval, mely-
ben vállalják: legalább két évig ka-
matoztatják a szerzett tudást egye-
sületüknél, alapítványuknál.

Két hallgató a képzésről:
Decsi-Kiss Jánosné, a Tolna Me-

gyei Népművészeti Egyesület titká-
ra: „Végre nem érzem tájé-
kozatlannak magam, ugyan-
is nem egy elméleti szakem-
ber tartja az előadást, s így
megkapom azokat a gyakor-
lati tanácsokat, információ-
kat, amelyek a mindennapi
munkámban óriási segítsé-
get jelentenek.” 

János Anna, a Tolna Me-
gyei Diabeteszesek Egyesü-
letének elnöke:  „Két éve
csöppentem bele az egyesü-
let munkájába – nem cukor-
betegként – s amit eddig túl

bonyolultnak tartottam – pályázat,
határidők, APEH felé jelentések,
szóval az egész bürokratikus labi-
rintus – abban most maximálisan
segítenek eligazodni.” 

Kovács Józsefné beszélgetésün-
ket a következő mondattal foglalta
össze: „Ez egy nagy civil összefo-
gás, ami sikeres!”  

Sas Erzsébet

2008. március 8-án, szombaton 14 órakor a szekszárdi 5-ös iskolából
két gyermekcsoport kereste fel az állatmenhelyet. 

A 4. C osztályból közel 20 kisiskolás érkezett szülőkkel együtt
Gyulainé Vadász Ágnes és Kocsisné Dóra Ildikó nevelők kíséreté-
ben. A gyerekek szorgalmasan gyűjtötték a forgalomból kivonásra
került 1 és 2 forintos érméket, beváltás után pedig, több zsák szá-
razeledelt és konzervet vá-
sároltak a szekszárdi men-
helyen gondozott kutyu-
soknak.

Az iskola Diákönkor-
mányzata is pénzgyűjtést
hirdetett a menhely javára.
A diákok Tornyos Marianna
vezetésével érkeztek az ál-
latmenhelyre, ahol először
átadták a nagy súlyú ado-
mányt. 

Csak a helyszínen, mérés után derült ki valójában, hogy 43 kg 1 és 2
forintos érmét gyűjtöttek össze a gyerekek.

A korábbi beváltás tapasztalata alapján a 43
kg érmének több mint 20 ezer forint az értéke.

Az adományok átadása után a gyerekek ba-
rátkoztak a kutyákkal, és élvezettel sétáltak ve-
lük. A szeretetre éhes kutyusokat rendkívül
boldoggá tette a sok simogató gyermekkéz.

Az 5-ös iskolából már több alkalommal láto-
gattak ki diákok az állatmenhelyre. Mindig él-
ményekben gazdagon tértek haza. A kutyákkal
való ismerkedés különösen azoknak érdekes,

akik nem tarthatnak kutyát az otthonukban. Nagyon örülünk a gye-
rekek által szorgalmasan gyűjtött adományoknak, és fontosnak tart-
juk a látogatásaikat, mert az ismeretterjesztés és az állattal való kon-
taktus miatt a gyerekekben kialakul az állatokkal szembeni felelősség
és szolidaritás. Fiáth Szilvia 

Fotók: Ábrahám Béla

CIVIL ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS 

„Egy nagy civil összefogás”…

Gyermekek gyűjtöttek az elhagyott kutyáknak
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– Valóban az egészségügyben dol-
goztam, mint röntgenasszisztens,
ugyanúgy, ahogyan anyukám is. S ha
már őt említettem, megjegyzem,
hogy tőle örököltem, örököltük – be-
leértve testvéreimet és gyermekeimet
is – a kötőszöveti gyöngeséget. De
maradva a kronológiánál: 31 év után
korkedvezménnyel mentem nyugdíj-
ba, immár tíz éve.

– Nem igen néz ki nyugdíjasnak,
ami egyebek között jó külsejének, vi-
dámságának és mozgékonyságának
köszönhető.

– Pedig sajnos volt olyan idősza-
kom, amikor gyakorlatilag mozogni
sem tudtam. Kétszer műtöttek gerinc-
sérvvel, ami után kilenc hónapba telt,
mire újból megtanultam járni.
Ugyanis a nyakamtól lefelé a gerinc
melletti izmaim lebénultak, amiket
megfelelően kellett tornáztatni. De
nem találtam az egész környéken
olyan szakembert, aki értett volna eh-
hez. Szerencsém volt, mert három
hétre beutaltak Balfra, szanatórium-
ba. Ott megtanultam jó pár vízi torna-
gyakorlatot, ami kifejezetten a gerinc-
betegek gyógyulását segíti. Kezdet-
ben erre építkeztem. Később a lá-
nyom elvégzett egy ilyen speciális
tanfolyamot, s éveken át ketten tartot-
tuk az órákat, majd dr. Szemes főor-
vos úrtól is több, hasznos gyakorlatot
tartalmazó könyvet kaptam… Hozzá-
teszem, egy idő után klubként mű-
ködtünk, pályáztunk, és nyertünk is
támogatást.

– Mert az egészségbiztosítás nem
támogatja a tornájukat? 

– Nem. Csekély lehetőségéhez
mérten a Mozgássérültek Tolna Me-
gyei Egyesülete támogatja a csoport
tagjait.

– És az ön honorálása milyen pénz-
ből történik?

– Én ezt a munkát térítés nélkül, a
betegek érdekét szolgálva végzem,
miközben saját állapotomat is szinten
tartom. Ennyi. De hozzáfűzöm, tevé-
kenységemet elismerik: három évvel
ezelőtt Szomjú-díjat adományozott
nekem a Szekszárdi Civil Szervezetek
Közössége és a Mentálhigiénés Mű-
hely. Nagyon boldog voltam, s ma is
büszkén nézegetem az akkor kapott
bronzszobrot. 

– Tudom, hogy a főiskola uszodájá-
ban tartják az órákat. Mennyi a lét-
szám?

– Jelenleg 120, de hozzáteszem, 16-
an kezdtük körülbelül 17 évvel ez-
előtt. Hetente négy alkalommal tar-

tunk egy-egy órát, hiszen egyszerre
csak harmincan mehetünk be a víz-
be. Ennek azért van jelentősége, mert
leszámítva a fel- és levezető úszást,
ennyien férünk el úgy a medencében,
hogy ne gátoljuk egymást a tornázás-
ban, hogy még véletlenül se fordul-
hasson elő baleset. Egyébként kezde-
tekben próbálkoztunk a nagy uszodá-
ban, de ott nem lehetett kibérelni a
medencét. Őszintén hálás vagyok a
főiskolának, hogy ezt a lehetőséget
biztosítja számunkra.

– Hány hónapig, hány évig kell
rendszeresen vízi tornázni, hogy meg-
gyógyuljon az ember?

– Nagyon, nagyon hosszú ideig, de
fogalmazhatok úgy is, hogy egész éle-
ten át. Ez nem egy tanfolyam, amit el
kell végezni, hanem életforma. A ke-
mény munka során jelentősen javul a
betegek állapota, amiről számos visz-
szajelzést is kaptam orvosoktól. De a
javulás nem tévesztendő össze a
gyógyulással. Ez mit jelent? A gyakor-
latokat rendszeresen kell végezni,
mert a kihagyás visszaveti a gerincbe-
teg állapotát. 

– Márti a tornát a medence szélén
„vezényeli”, vagy szintén a vízben
van? 

– Magam is a medencében vagyok,
s én is együtt végzem a gyakorlatokat
a többiekkel. Őszintén mondom, kö-
szönhetően a tornának, hosszú ideje
kutya bajom sincs. Pedig a gerinc-
probléma mellett olyan mérvű csont-
ritkulásom volt, hogy gyógyszert kel-
lett szednem, de mára már ezt is elfe-
lejthettem. 

– Különbözőek a gerincproblémák.
– Éppen ezért jó a vízi torna, hi-

szen minden testrészünket megmoz-
gatjuk, mivel a vízben sokkal köny-
nyebben végezhetőek a gyakorlatok,
mint a szárazföldön. Tehát: ez a torna
jó hatással van arra, aki nyaki gerinc-
bajjal küzd, de annak is jó, akinek
csőrképződése van. Sőt, hasznos az
ülőmunkát végzőknek, akiknek a há-
tát mozgatjuk meg intenzívebben. 

– Milyen a kor és a nem szerinti
megoszlás? 

– Gyerekeket nem vállalok, mivel
csoportos tornáról van szó. Mindenki
a saját bajával van elfoglalva, s ezért
lehet, hogy nem figyelnének a gyere-
kekre. Meglökhetik őket, elúszhatnak
előlük… Itt teszem hozzá, hogy ge-
rincferdüléses betegekkel szintén
nem foglalkozom, mivel nekik egyé-
ni, nem pedig csoportos tornára van
szükségük. A foglalkozásokra 18 és

80 év közöttiek járnak, férfiak és nők
vegyesen, bár a hölgyek létszáma jó-
val meghaladja az urakét.

– Vajon miért?
– Szerintem több a női beteg, és ők

többet is törődnek magukkal. Hiszen
tudjuk, egy asszony nem hagyhatja el
magát, nem hanyagolhatja el a ház-
tartást. Emellett jó kikapcsolódást is
jelent a csoportos torna. Gyakran
olyan fáradtan érkezünk az órára,
hogy úgy érezzük, meg sem tudunk
majd moccanni a vízben. Az óra vé-
gére pedig szabályosan újjászüle-
tünk. Sajnos, ezt a lehetőséget nem
kínálhatom fel új tagoknak, mivel lét-
számunk tovább nem bővíthető.

– Mi a teendő azokkal, akik nem
tudnak úszni?

– Velük nem foglalkozom, hiszen
nagyon nagy a felelősség, mivel én is
a vízben vagyok, nem látok rá min-
denkire. Ráadásul az úszni nem tu-
dók félnek a víztől, nem úgy mozog-
nak – sőt olykor egyáltalán nem mo-
zognak – mint a többiek. Így a legke-
vesebb, hogy megfáznak. Számukra a
mozgássérültek irodájában heti egy
alkalommal, kedd délutánonként tar-
tok szárazföldi tornát. 

– Bemutatja a családját? 
– Szívesen és büszkén. Szép és

nagy a mi családunk. Öten vagyunk
testvérek, férjemmel nekünk három
gyermekünk van: Zoli, Csabi és Adri-
enn. A két fiú Budapesten él, Zoliék-
nál öt gyermek van, Csabiéknak ket-
tő. Nagy öröm, hogy legalább leá-
nyunk, Adrienn Szekszárdon él csa-
ládjával: férjével, Bakó Gáborral, vala-
mint a második osztályos Eszterké-
vel, a hároméves Jonatánnal és Dani-
kával, aki karácsonykor múlt egy esz-
tendős. Tehát tíz unokánk van: hat
fiú és négy kislány. A legidősebb 16
éves, a picike pedig egy hónapos.

– Nyugdíjas hölgy szabadság nél-
kül?

– Dehogy. Júliusban és augusztus-
ban szünetet tartunk, akkor utazga-

tunk. Egyébként ne gondolja, hogy
olyan nyugdíjas vagyok, akinek sem-
mire nem jut ideje. A torna és a tor-
náztatás, a rengeteg unokázás, vala-
mint a háztartás – nap, mint nap be-
vásárolok és főzök – mellett is min-
denre szakítok időt, s eljutok min-
denhova, ahova akarok.

– Mi mindenre szakít mindezeken
kívül még időt?

– Régen, még a torna előtti időben
– ahogyan anyukám is – rengeteget
kötöttem. Ruhákat, kabátot,
pulóvert… Édesanyám sajnos meg-
halt, pedig a születendő babáknak
mindig ő kötötte a kocsitakarókat.
Mivel ezt a folyamatot sem akartam
megszakítani, ismét elővettem a kötő-
tűket. A decemberben született Sárá-
nak nagyon szép kapucnis, elől gom-
bos és alul zárt hálózsákszerű takarót
készítettem, ami később néhány
mozdulattal kabáttá alakítható. De-
meter Januárban született, neki is kö-
töttem pánttal ellátott takarót, s hoz-
zá egy kabátkát. 

– És úgy általában hova akar eljut-
ni?

– Óh, hát rengeteg helyre. S hogy
eljuthatok, a – szintén nyugdíjas – fér-
jemnek köszönhetem, ahogyan azt is,
amint elviseli, hogy esténként gya-
korlatilag nem vagyok odahaza, hi-
szen a vízi tornát a munkaidő lejárta
után tartjuk. De válaszolva a kérdésé-
re, nyáron rengeteget utazunk. Imá-
dunk kirándulni. Van egy mindennel
felszerelt, kényelmes lakóautónk.
Tagjai vagyunk a rengeteg programot
szervező Magyar Karaván Klubnak,
így van alkalmunk olcsón bejárni az
országot, sőt nem egyszer külföldön
– Horvátország, Németország, Olasz-
ország – is jártunk. S részt vettünk a
klubos világtalálkozókon. Csodálatos
élményekkel gazdagodtunk, sok is-
merőst, de barátot is szereztünk. 

– Jól látom, hogy valami vicces ju-
tott az eszébe?

– Igen. János, mármint a férjem an-
nak idején tolnai lévén többféle vízi
sportot űzött, s természetesen rajon-
gott értük, no és vízimádó volt. Vi-
szont ma már e téren én léptem a he-
lyére, legszívesebben olyan helyekre
megyünk pihenni, ahol víz van. A
vízhez való ragaszkodásom miatt
gyakran viccelődnek velem a család-
tagok. Amikor a sógorom jön hoz-
zánk, nem hagyja ki, hogy megkér-
dezze: „Delfin itthon van?” Ez termé-
szetesen rám vonatkozik. 

– A Balaton átúszása még nem me-
rült fel Mártiban?

– Dehogynem. De az alapos felké-
szülést igényel, gyakorolni kell a táv-
úszást. De annak is eljön majd az ide-
je. Egyébként Csabi fiam már kétszer
is sikerrel vállalkozott az átúszásra.

– Kire kíváncsi?
– Elég régen találkoztam unokahú-

gommal, Hegyi Bernadettel. A két-
gyermekes anyuka a postán dolgozik.
Beosztása és a két csemete miatt az
utóbbi időben nem jár a tornára, pe-
dig neki is vannak gerincproblémái.
Vajon nem tudná valahogy megolda-
ni, hogy e téren is karban tartsa ma-
gát? V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

Bucsányi Kálmán, a sokak által ismert és tisztelt restaurátor
javaslatára Abaházi Jánosnéval beszélgettünk. Az egészségügy-
ből nyugdíjba vonult Márta asszony valamikor gerincproblémával
küzdött. Ám legyőzte betegségét, sőt változatlanul harcol ellene.
Követőkre is talált, akiknek gyógyulásában aktívan közreműkö-
dik. Heti négy alkalommal tart vízi tornát harminc-harminc em-
bernek. Persze, áldásos ténykedéséből az úszni nem tudók sem
maradnak ki, köszönhetően a mozgássérültek egyesületének. 

BEMUTATJUK!

A nyugdíjas Márta asszony mindenre
szakít időt, s mindenhova eljut
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Esküvővel kezdődik, kezdődne,
és esküvővel fejeződik be a Ma-
gyarországi Német Színház leg-
újabb bemutatója. Közte bonyodal-
mak, félreértések és cselszövések
sora, amit a „feltámadt” Federigo
Rasponi, vagyis a párbajban meg-
halt fivére ruháit magára öltő Beat-
rice, a torinói leány (Lotz Kata)
megjelenése Velencében indít el.
Clarice (Alice Müller) és Silvio
(Kispál Gergely) egybekelése így
meghiúsul, hiszen a menyasszony
apja, Pantalone (Szalay Sándor)
korábban Federigónak ígérte lánya
kezét. Beatrice persze csöppet sem
vonzódik Claricéhez, annál inkább
hozományához. Szerelmét, Flo-
rindo Aretusit (Andrei Hansel) ke-
resi, aki minden bizonnyal leszúrta
az őt kihívó Federigót, és a törvény

elől menekül kedvese tudta nélkül
éppen Velencébe, ahol véletlenül
mindketten Brighella (Harmath Al-
bert) fogadójában szállnak meg. Itt
Truffaldinónak, Beatrice szolgájá-
nak (Rares Hontzu) még egy gaz-
dája akad, Florindo. Miért is ne
szolgálhatna két urat az állandóan
éhségtől gyötört szolga: két fizet-
ség, két koszt, ezen sehogyan sem
veszíthet — gondolja.

Carlo Goldoni 301. születésnapja
után pár nappal mutatta be a Ma-
gyarországi Német Színház a vígjá-
ték mesterének mintegy 150 darab-
ja közül a másodikat, amely máig
az egyik legnépszerűbb, a Két úr
szolgáját (Servitore di due
padroni) (1745) a Silvio apját, Lom-
bardi doktort alakító Bernd von
Bömches a darab megírásának ko-
rát idéző rendezésében. A comme-
dia dell’arte, a vásárterek hivatásos
színjátszóinak hagyományai sze-
rint csupán festett háttérfüggöny-
nyel jelzett helyszíneken a játszók
töltötték be a színpadot. Bár Gol-
doni cselekményvázlat helyett már
pontos szövegkönyvet készített, a
karakterek mulatságos vonásai, va-
lamint a korabeli és mai közönség
számára egyaránt ismerős komikus

helyzetek csak a színészek mesteri
játéka, egyéni ötletei által válnak
élővé. Goldonitól nem áll távol a
nyelvi humor, de ebben a színda-
rabjában ezt nem alkalmazta. A
szekszárdi színtársulat mégis meg-
toldotta egy kis vidámsággal az elő-
adást például azáltal, hogy Pantalo-
ne, mivel nagyothall, rendszeresen
félreértésekbe keveredik. A két úr
ebédjét felszolgáló, újabb és újabb

tálakkal egyensúlyozó pincér (Baj-
nok Gábor) kapatossága, amiről
szintén nem szól szerzői utasítás,
felpezsdíti ezt a hosszú jelenetet,
amiben puding, azaz pudiling is
szerepel, ennek természetesen va-
lakinek az arcába kell repülnie.

A komédia pillére az egymást ke-
reső szerelmespár, a két „úr”, akik
ritkán válnak nevetségessé, viszont
játékuk alátámasztja a körülöttük
kialakuló mulatságos helyzeteket.
A félreértések mozgatórugója pe-
dig a kelekótya, naiv, analfabéta
címszereplő, aki az egyszerű em-
berek furfangjával oldja meg a ne-
hézségeket. A becsülete és szerel-
me érdekében kardjával, időnként
tőrével hadonászó, öngyilkos haj-
lamú Silviót apján kívül senki nem
veszi komolyan, menyasszonya, a
dacos Clarice visít, toporzékol, el-
ájul, viszont hajlandó az összees-
küvésre, amikor Beatrice feltárja
titkát. Szobalánya, Smeraldina
(Kristin Becker) mindig mellette
áll. Az előadás három esküvővel
zárul, csupán az üti meg bokáját,
aki két urat szolgált.
Goldoni Két úr szolgája című ko-
médiája magyar szinkronnal is
megtekinthető a Magyarországi
Német Színházban. K. E.

* * * * *
DIENER ZWEIER HERREN

Ein bezauberndes Lustspiel Gol-
doni’s – getragen von den grandios
gespielten Charakteren. Sprachlich
auf absolut hohem Niveau machen
die Schauspieler der Deutschen
Bühne Ungarn Lust auf mehr. Eine
Komödie, die mitreisst und bei
deren Genuss der Zuschauer das
Hier und Jetzt vergisst. Bravissimo!

KÉT ÚR SZOLGÁJA
Egy csodás vígjáték Goldonitól,
lenyűgözően alakított karak-
terekkel. A Magyarországi Német
Színház színészeinek nyelvileg
abszolút magas színvonalú játéka
visszacsábító. Egy komédia, amely
magával ragadó és miközben élvezi
a néző, megfeledkezik a jelenről.
Bravisszimó!

Claudia Rieprecht
Németország

A meghiúsult esküvő, balról: Silvio (Kispál Gergely), 
Pantalone (Szalay Sándor), Clarice (Alice Müller), a háttérben

Smeraldina, Clarice szobalánya (Kristin Becker)

Előző számunkban az önsegítő
csoportok, (A.A. és AL – ANON)
szervezésében a szenvedélybete-
gért tartott találkozót követően,
egy 32 éves hölgy alkohol- és
drogfüggőségéről beszélt. Amint
a cikk végén jeleztük, mai szá-
munkban egy tünetmentes alko-
holista férfi mondja el kálváriá-
ját, az alkoholizmus – felismerés
– beismerés – segítségkérés sor-
rendjében. 

Az 52 éves férfinek 5 éves korá-
ban volt egy betegsége, amelyből
visszamaradt egy kisebb rendelle-
nesség. Kamasz éveibe érve felis-
merte, ha iszik 1-2 üveg sört, akkor
feloldódik, s megszűnik a rendelle-
nesség okozta gátlásosság. Jól
érezte magát, a társaság közép-
pontja volt, s fiatalkorúként élte
meg az alkohol általa „jótékony-
nak” hitt hatását. Ahogy múltak az
évek, észrevette, hogy egyre többet
tud inni, jobban bírja az italt mint
barátai. Nősülése után – 22 éves
volt – következett a katonaság, s ott
a rengeteg szabadidő – ami abból
állt, hogy sörpartikat rendeztek –,
valamint az eltávozások feletti
öröm újabb alkalmat kínált az ivás-
ra. Biztos volt abban, hogy
mindennek a leszerelés után vége.
Vége nem lett, de valóban csökken-
tette a mennyiséget, a rendszeres-
ség azonban megmaradt, a napi 1-
2 üveg sör. Közben munkahelyet
váltott, ahol sok szabadideje volt
munkaidő alatt is, s ahol mindenki
ivott. Napról napra több alkohol
kellett neki ahhoz, hogy gátlásai
csökkenjenek, s az alkohol okozta
„kellemes” hatást elérje. Amikor
valami miatt nem ihatott, akkor
szenvedett, semmi másra nem tu-
dott gondolni, csak arra, hogy mi-
kor vehet újra poharat a kezébe. 

Viszonylag fiatalon – semmi
konkrét további életcéllal – nyug-
díjba ment. S akkor kezdődött az
igazi kálvária. Megszűnt a kötött-
ség, nem kellett dolgozni, semmi
sem tartotta vissza az ivástól, ezért
aztán reggeltől estig ivott. Egy nap-
ja: már felkelés után azzal a bizo-
nyos gyógysörrel kezdte, ami meg-
állíthatatlanul elindította a folya-
matot. Egyre vészjóslóbbá váltak a
napjai, a sört felváltotta a bor, illet-
ve a kettő együtt. Reggel ébredés
után – egész éjszaka izzadt, rémál-
mai voltak – mindjárt ivott egy
fröccsöt, s miután remegett a keze,
ezt egy 2 literes üvegbe készítette
el, hogy meg tudja inni. Aztán jött
a hányinger, erre ráivott 7-8 dl bort,
hogy megszűnjön a kézremegés, s
elindulhasson mindennapi útjára,
törzshelyére. 

Délelőtt 8-9 üveg sört követke-
zett, délben hazament, mert el-
nyomta a szesz, aludt egyet, s ébre-
dés után 2 órától estig még a saját
borából megivott 5 litert. 

Mindeközben napokig nem evett
semmit, a szesz tartotta benne az

Mulatság felsőfokon
Goldoni-komédia Szekszárdon

Mert a zenét nemcsak
hallgatni kell …

Mert a zenét nem csak hallgatni, bizony látni is kell.
Így jut el szívünk mélyéig, így értjük meg igazán.
Szekszárdon, megtörtént a „csoda” 2008. február 26-án.
A Művészetek Háza megtelt zenét tisztelő és szerető
emberekkel, egyetlen szék sem maradt üresen. A
Szekszárdi Kamarazenekar kíséretével, Földesi Lajos
művészeti vezető szakszerű irányításával a műsorban
fiatal magyar tehetségek mutatkoztak be nagy-nagy
sikerrel. A legifjabb 12 éves volt. Vivaldi, Mozart, Kaba-
levszkij, Mendelssohn és Sarasate hegedűversenyét
hallhattuk. Köszönjük az élményt.    Ollé Lajosné

szekszárdi hangversenyhallgató
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EVANGÉLIUM

Jézus így válaszolt: „Mondom nektek,
ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak
kiáltani.” Lukács evangéliuma 19,40

Mérnökök nemrég olyan módszert találtak fel, melynek segítségé-
vel egy falról háromdimenziós képek készíthetők. Melyet, ha régészek
vizsgálnak meg vagy elemeznek, akkor „meg tudják szólaltatni a fala-
kat, a kőtömböket”. Jézus a virágvasárnapi történetben, jeruzsálemi
bevonulása során ezekről a beszélő kövekről szól az őt támadó farize-
usoknak, akik el akarták hallgattatni a Jézust dicsőítő sokaságot.
„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” –
válaszol Jézus. Melyek ezek a kiáltó kövek az Evangéliumban? Kiálta-
nak azok a kövek, amelyekből az Isten fiakat tud támasztani Ábra-
hámnak. Keresztelő János kiáltja ezt oda a megtérésre szoruló soka-
ságnak, akik mindenféle kiváltságaikra hivatkozva elutasítják a bűn-
bánat szükségességét. Ezek a kövek arról beszélnek, és azt kiáltják,
hogy nincs olyan ember, aki ne szorulna rá arra, hogy megbocsássa-
nak neki. Ne lenne szüksége arra, hogy újat kezdjen. Ebben van az
ígéret is: lehet újat kezdeni. Lehet sokadik bukás után is újra indulni.
Ezek a kövek azt kiáltják: szükséged van Jézusra! Kiáltanak a jeruzsá-
lemi templom és a város gyönyörű kövei, melyekből Jézus szerint
semmi nem marad, mely nem sokkal később be is következett. A vá-
ros és a templom kövei az emberi élet kövei. Amelyet az ember egy
élet alatt felépít, de egy szempillantás alatt összedőlhet. Tragikus, tel-
jesen váratlan módon. Ami addig erőtől duzzadt, és mindenki csodál-
ta, most a földdel egyenlő. A várfal, amely eddig embereket védett,
most emberek temetőjévé válik. A templomot, ahol eddig az Istent
imádták, most földig rombolják, és helyén más isteneket imádnak. Az
ember élete is hasonló a város és a templom köveihez, melyek Jézus
nélkül üresek és védtelenek. Ezek a kövek azt kiáltják: Jézus nélkül
nem érdemes! És végül kiált Jézus sírja elől elhengerített kő. Azt kiált-
ja, hogy nincs elmozdíthatatlan kő. Ahol az ember befejezi és feladja,
ott kezdi el az Isten az ő munkáját. Ahová mi, emberek követ gördí-
tünk, és azt mondjuk, hogy ezt most befejezzük, ennek most vége, ezt
most bezárjuk, odaáll az Isten, és azt mondja: „Vegyétek el a követ!
(…) Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicső-
ségét?” Húsvét hajnalán az elhengerített kő erről beszél. Ez a kő azt ki-
áltja: Jézus valóban ÚR! Kiáltó kövek, melyek mind Krisztusról be-
szélnek. A mai vasárnapon, Virágvasárnapon kiáltsanak ezek a kövek!
Kiáltsák nekünk a Jó Hírt, Krisztus Él, és közel van Hozzád is. 

Kovács Zoltán
metodista lelkész

M O Z A I K

életet. S ez így ment 4 hónapig. Ak-
kori önmagáról azt mondja, hogy
olyan volt, mint minden masszív
alkoholista: mindenkinél okosabb,
aki mindent meg tud oldani, min-
denhez ért, le tud vezetni egy szü-
lést, meg tud szerelni egy kocsit,
szóval az egója a csillagos ég fölött
van. Szó szerinti idézet az önvallo-
másból:

„Nem akartam beismerni, hogy
problémám van az alkohollal, azt
mondogattam, hogy bármikor ab-
ba tudom hagyni. Hihetetlen az is,
hogy a szervezetem ezt ennyi ideig
bírta, úgy gondolom valaki fentről
vigyázott rám.”

Egy gyermekkori barátom talál-
kozott a feleségemmel, aki elme-
sélte neki mi van velem, a barátom
pedig eljött, mert Ő már túl volt egy
terápián. Csakhogy én ezt nem
tudtam. Mindez 1999 október vé-
gén történt. Amikor a barátom
meglátogatott, örültem, hiszen a
találkozás megint egy indok az
ivásra gondoltam. Sima arc, határo-
zott mozdulatok, s köszönés he-
lyett azt mondta: hogy vagy Te, al-
koholista? Aztán leültünk beszél-
getni, elmesélte, hogy Szigetváron
segítettek neki leszokni az alkohol-
ról, s arra agitált, hogy menjek el
én is. Beszélgetés közben szakadt
rólam a víz, mert nem mertem
egyedül inni. Otthagyta az intéz-
mény telefonszámát, s a nevet,
hogy kit keressek, kitől kérjek se-
gítséget. A név: Dr. Szikszay Petro-
nella volt.”

Eltelt két hét, felesége naponta
kérdezte, hogy telefonált-e? Aztán
történt valami megrázó. Egyik reg-
gel elvágódott a fürdőszobában, so-
káig ott feküdt a hideg kövön, s mi-
után fel tudott állni, a folyosón újra
elesett. Amikor felállt, elment inni.
Hazaérve, szinte öntudatlanul – ar-
ra sem emlékezett később, hogy
mit mondott a telefonba – felhívta
az intézetet, és felírt egy dátumot.
November 3. 9 óra. Örült a család,
s levitték Szigetvárra. Azon a reg-

gelen nem ivott, abban reményke-
dett, hogy mindjárt nem fogják ott,
s hazafelé már ihat. Felvették, meg-
kapta a házirendet, s napra ponto-
san 6 hónapot töltött Szigetváron.
Az első időben kegyetlenül szenve-
dett, először is szembesülnie kel-
lett azzal, s elismerni, hogy azért
van ott, amiért a többiek, mert al-
koholista. Amikor már beilleszke-
dett a csoportba és a 12 lépéses
programot elkezdte – szakemberek
által kidolgozott program az alko-
holizmus gyógyítására – kezdett ki-
felé haladni a betegségből. A prog-
ram elve: „Működik, ha működte-
ted.” 

Ő működtette, s most 8 év távla-
tából visszaemlékezéseiben el-
mondja, hogy 24 órán keresztül
minden nap meg kell vívni a csatát,
s minden este hálát ad Istennek,
hogy sikerült. Fogadalma a 12 pont
egyike: „Elhatároztuk, hogy akara-
tunkat és életünket – a saját felfogá-
sunk szerinti – Isten gondviselésé-
re bízzuk.” 

Szigetváron megtanulta, hogy
csak őszintén érdemes élni, 21 év
hazudozás után leült a feleségével
őszintén beszélgetni. Életében, és a
család életében egy új időszámítás
kezdődött, amit már soha nem sze-
retne eljátszani, annál is inkább,
mert egy olyan asszony tett tanúbi-
zonyságot szeretetéről, türelméről,
kitartásáról, aki megérdemli a
hosszú évek után, hogy így nyilat-
kozzon róla: „Nagy szerencsém,
hogy a feleségem komolyan gon-
dolta az esküjét, jóban, rosszban…
s utólag elmondta, hogy mindig
hitt abban, hogy egyszer abbaha-
gyom az italozást. Sokat köszönhe-
tek neki, hogy mellettem maradt,
de az is igaz, hogy a többi alkoho-
listával ellentétben én soha egy uj-
jal sem nyúltam hozzá, mindig el-
ítéltem azokat, akik kezet emeltek
a feleségükre. Ma, ha hallok alko-
holistákat egymás között beszél-
getni, s belegondolok, hogy egy-
szer én is… Hát ennek is óriási
visszatartó ereje van.” 

Pár fontos gondolat dr. Kutas
Mária főorvos asszony előadásá-
ból: – Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórházához tartozó
palánki, alkoholbetegeket kezelő
intézet vezetője – az alkoholizmus
betegség, hazánk lakosságának
mindössze csak 5%-a nem fogyaszt
alkoholt, rendkívül elgondolkodta-
tó szám, minden tizedik ember
érintett az alkoholproblémában.
Hazánkban 1 millió körül van
azoknak a száma, akik megbete-
gedtek az ivástól. Vannak, akik ge-
netikailag hajlamosak, mások a
környezetük, a munkájuk miatt es-

nek könnyebben ebbe a betegség-
be. S az alkohol az ismert mondás
szerint valóban öl, butít és nyomor-
ba dönt. A felismerés és a beisme-
rés a legnehezebb ebben a beteg-
ségben, hiszen ha kezelésre jelent-
kezik a beteg, a testi függőség pár
hét alatt elmúlik az alkohol megvo-
násával, viszont a lelki függőség az
alkohollal örökre megmarad, ezért

nem szabad soha többé gondolnia
sem rá, mert ebben az esetben
visszaesővé válik. A leszokásban, a
tünetmentesség megtartásában, el-
sősorban az alkoholbetegnek, s a
szakember segítséget kiegészíten-
dő mindenképpen óriási szerepe
van a családnak, a barátoknak, a
környezetnek.

Sas Erzsébet

Merjünk segítséget
kérni (2.)

GYÓGYSZER KÜLFÖLDRŐL
A PHARMAFUTÁR a magánszemélyek részére receptre felírt külföl-
di gyógyszert Ausztriából és Németországból – a beteg helyett –
gyógyszertárból megszerzi. 
A humán gyógyszereken kívül homeopátiás készítményeket, állat-
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket rendelő vényeket
is kiváltunk.

Szolgáltatásaink díja: 2500 Ft
Címünk: 1021 Budapest II., Budakeszi u. 1.

Telefon/fax: 06-1/2001-882, 392-5498, 392-5499
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–17 óra, péntek: 9–15 óra
Éjjel-nappal postaláda és üzenetrögzítő!

Szekszárdon az alkoholbete-
gek az alábbi címen és telefon-
számon kérhetnek segítséget:

RÉV 
Munkácsy utca 7/A
Tel.: 06-70/291-61-39, 
hétfői és keddi napokon

Balassa János Kórház 
Palánk Rehabilitációs Intézet
Tel.: 06/30/282-5270 
szerdai napokon
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
Tolna Megyei Szervezete

2008. március 27-én 10 órától
ELŐADÁST SZERVEZ

a Garay János Gimnázium dísztermében
Szekszárd, Szent István tér 7–9.

Az előadás címe:

Az áfa-törvény
2008. évi változása

Előadó:
DR. CSÁTALJAY ZSUZSA

szaktanácsadó

Részvételi díj: 5000 Ft+áfa 

Cím: 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 8.
Tel./fax: 74/411-236 és 74/511-579

NŐ az ESÉLY
Esélyegyenlőségi kulturális turné

2008. március 17–26.
Szombathely, Eger, Szekszárd, Nyíregyháza

A Törökfürdő Alapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával,
az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat közreműködésével „Nő az esély” cím-
mel esélyegyenlőségi-kulturális programsorozatot rendez 2008 márciu-
sában Magyarország 4 különböző régiójában.  
Alapítványunk, mely a szélesebb közvélemény szemében rendhagyó kulturális-
művészeti-esélyegyenlőségi rendezvényeiről és műfajokat átlépő akcióiról is-
mert, a „Nőttön Nő” találkozó fővárosi sikerét igyekszik folytatni és újraér-
telmezni vidéki nagyvárosokban a programsorozattal. 
Tervezett vidéki helyszíneinken, ahol remélhetőleg  nyitott lesz a közönség  a
műfajok keverésére és az  újszerű gondolatokra, különleges élményt kívánunk
teremteni a női esélyegyenlőségi problematikák tudományos és a női ér-
zékenység művészeti megjelenítésének egybejátszásával.
A több mint 4 óra időtartamú, kora délutáni órákban kezdődő esélyegyenlősé-
gi-kulturális program során nem pusztán előadásokban reflektálunk az újfajta
női szemléletmódokra és attitűdökre, hanem  női tematikájú irodalmi esttel,
filmvetítéssel színesítjük a programot.  
A program így lesz több, mint egy hagyományos konferencia: női korosztályok-
tól független, szellemi találkozó. 
Nő az esély regionális programsorozat fő célkitűzése, hogy  a résztvevők szá-
mára oldottabb formában tálaljuk a női tudományos témákat és módszereket,
és feldolgozásukat művészeti-kulturális akciókkal tegyük fogyaszthatóvá, él-
ményszerűvé. 
A Törökfürdő Alapítvány szándéka a „Nő az esély!” sorozattal: figyelemfelkel-
tés a magyarországi nők, női fogyasztói csoportok helyzete, változó kul-
turális szerepei és attitűdjei iránt. 

Helyszínek és időpontok március 17., hétfő Szombathely
március 18., kedd Eger
március 20., csütörtök Szekszárd
március 26., szerda Nyíregyháza
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ÓDON
IDŐBEN

Március 17-én 15 éve, 1993-ban
halt meg Mattioni Eszter festő-
és hímeskő-művész, városunk
szülötte s díszpolgára.

Március 18-án 90 éve, 1918-ban
hunyt el Őrffy Lajos ügyvéd,
takarékpénztári elnökünk, ne-
mességszerző: „évtizedek óta
ott láttuk, ahol a köz érdeké-
ben lehetett és kellett dolgoz-
ni” – írták róla.

Március 19-én 110 éve, 1898-ban
a Szekszárd-bátaszéki vasút
részvényeseit az a rémhír iz-
gatta, mely szerint a két hely-
ség között nyílegyenes vonal
építését tervezik.

Március 20-án 100 éve, 1908-
ban Mazzantini fővárosi balett-
mester 40 tanítványával bosz-
ton (keringő) kurzust kezdett.

Március 21-én 230 éve, 1778-
ban született Győrött Csapó
Dániel reformkori alispán és
követ, a vármegyeháza építte-
tője.

Március 22-én 90 éve, 1918-ban
a megyegyűlésen gróf Apponyi
Rezső főispán bejelentette:
„haladunk a dicsőséges béke
felé”.

Március 23-án 90 éve, 1918-ban
kelyheket, keresztet és füstölőt
raboltak a belvárosi templom-
ból, s kifosztották a Szent An-
tal-perselyt is.

Szekszárd és megyénk különösen
szerencsésnek mondhatja magát
abban, hogy fiai révén sok szép
emléke maradt az 1848-as forrada-
lomról, s jócskán akad ezek között
humoros is.

A költő öccse, Garay Antal, aki a
februári párizsi forradalom tevé-
keny részese lett, csak azért sodró-
dott az eseményekbe, mert szállás-
adó gazdája gyengélkedett. Otthon
nyomta az ágyat, de mivel a városi
őrsereg tagja volt, fegyvere hiány-
zott volna. A mi Garaynk nem
hagyta heverni a puskát, hanem
csatlakozott a forradalmárokhoz,
akikkel szerencsésen elfoglalták
Lajos Fülöp király tróntermét. Mint

afféle bolondos if-
jak, kipróbálták,
milyen ülés esik a
királyi széken, az-
tán bársonyát le-
szaggatva kidobták
a nép közé, s a je-
les bútor máglyán
végezte. A bár-
sonydarab azért
hazakerült, ma is
az Irodalom Házá-
ban látható.

Itthon a testvér,
Garay János az El-
lenzéki Körben
már március 9-én
elszavalja a később

Komoly szó a vi-
har előtt címet
kapott költemé-
nyét, benne a 15-én visszhang-
zott gondolattal: „Függetlenség
önállás e hazának! / S közös
szabadság minden hű fiának!”
Ezen az estén kapja Jókai a kör-
től a megbízást a 12 pont megfo-
galmazására.

El is végzi, és gondosan magá-
val viszi a Landerer és
Heckenast-nyomdába, ahová
betódul a forradalmi ifjak csapa-
ta. Mikor közlik a tulajdonossal
követelésüket, az azt mondja:
sajnálom, nem tehetem, nincs
rajta a cenzor ellenjegyzése. Egy
darabig tanácstalanul állnak,
mígnem a nyomdász – aki már
jó előre papírt készíttetett, és a

szabadnap dacára szedőt
rendelt be a „váratlan”
fejleményekre – megsúg-
ja a bűvös szót: foglalja-
nak le egy gépet. A leg-
aktívabb Petőfi
így teszi a hoz-
zá legközelebb
álló kézisajtóra
a kezét, s a for-
radalmi nép
nevében bir-
tokba veszi. Er-
re a tulajdonos
kijelenti, hogy
az erőszaknak
nem áll ellen…
A költő csak
pár pillanat
múlva eszmél
rá: a szedő által

kért kézirat otthonma-
radt… Sebaj, lediktálja.

A nyomdával szemben
lakik Garay, aki szívvel-
lélekkel a változások hí-
ve, de köszvénye szegezi ágyhoz,
melyet az ablakhoz húzatva lelke-
sedik. Nem tudjuk, látta-e az utóbb
a szülőházával szemben építtető
Pirnitzer Józsefet, aki vásárra igye-
kezett ide, és valósággal belecsöp-
pent a népcsődületbe. Azért élel-
mes ifjú volt: igaz, a 12 pontból
már nem tudott szerezni, de hozott
egyet a kalandosan kinyomott
Nemzeti dalból. (Ezt a példányt
még Vendel István is közölte mo-
nográfiájában ereklyeként…)

Kocsijából riadtan szemléli a for-
gatagot a miszlai Csapó Ida, Kiss
Miklós fiumei kormányzó neje, aki
naplójában megírta: „Vágytam
előbb meglátogatni anyámat Pes-
ten. Kiss Miklós elkísért a Múzeum
térre a nép-szónoklatok meghallga-
tására, de figyelmeztetett, hogy
bérkocsin menjek, ne magánfoga-
ton, melyet már rossz szemmel

néztek. A Múzeum lép-
csőzetén beszédeket
tartottak Bulyovszky,
Irinyi, Petőfi, Vasvári.
A szent szabadság és
hazaszeretet nevében
gyűlölséget hirdettek, a
tömeg gonosz szenve-
délyeit felizgatva. Vas-
vári structollas véres
kalappal, fekete köpe-
nye a széltől lengetve,
átokra emelt jobbjával
volt a legmegragadóbb.
Petőfi beszéde közön-
séges; valódi nemes
költőink, Jósika, Vörös-
marty, Garay elnémul-
tak ilyen időben.” 

Vagy mégsem?
Lanius Excubitor

A Nemzeti dal szekszárdi példánya

Garay Antal
időskori képe

Csapó Ida, a félénk
szemtanú
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Apró történetek a nagy időkből

Felhívás javaslattételre
SZEKSZÁRD VÁROS

ARANYKÖNYVÉBE TÖRTÉNŐ
BEJEGYZÉSRE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2001-
ben módosított 29/1994. (VIII. 22.) KT. számú rendele-
tére hivatkozva (olvasható a polgármesteri hivatal hon-
lapján) a következő módon és az itt jelzett határidőre
várja a város polgárainak, civil szervezeteinek, intézmé-
nyeinek, vállalatainak javaslatait a 2007-es naptári év
megörökítésre érdemes eseményeire vonatkozóan .
Az Aranykönyvbe való bejegyzés lehet:
• kiemelkedően fontos pozitív, Szekszárdot érintő ese-

mény, amely méltó arra, hogy a város történetének ré-
szévé váljon,

• kiemelkedő – szekszárdi személyhez, közösséghez,
intézményhez kötődő – teljesítmény, ezt elismerő Tol-
na megyei, Szekszárd városi képviselő-testületi, illetve
országos szervtől kapott kitüntetés,

• neves személyiség látogatása,
• természeti jelenség, amelynek jelentős kihatása volt a

város életére,
• események és teljesítmények – a reál és a humán szfé-

rában – amelyek új értéket teremtettek, illetve a város
hírnevét jelentősen emelték, vagy a városban lakók
életminőségét pozitívan befolyásolták,

• kitüntetéseknél: Azok a szekszárdi polgárok javasol-
hatók, akik Tolna Megye- vagy Szekszárd város köz-

gyűlése által alapított, a Köztársasági Elnök, illetve or-
szágos hatáskörű szervek kitüntetettjei,

• a rendszeresen ismétlődő események, megemlékezé-
sek, nagyrendezvények esetén a javaslatban a jubileu-
mi alkalmakon kívül felterjeszthető az adott évben
különösen kitűnt rendezvény (illetve annak eleme) is, 

• az általános- és a középiskolák diákjainak tanulmá-
nyi, sport, művészeti, kulturális versenyein az orszá-
gos I–III. helyezettek, illetve az arany-, ezüst-,
bronzéremmel kitüntetettek, az OKTV és az OSZTV
versenyeken az I–X.  helyezettek, valamint a nemzet-
közi versenyek helyezettjei,

• sportszervezetek esetében  az MB., az OB., az NB.
bajnokságok I–III., valamint a Nemzetközi versenyek
I–X. helyezettje.

A bejegyzésre javaslatot tehetnek szekszárdi polgárok,
közösségek, intézmények, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezetek.
A javaslathoz szükséges űrlap letölthető a polgármes-
teri hivatal honlapjáról, illetve hivatali időben átvehe-
tő az ügyfélszolgálati irodában.
Kérjük, éljenek a javaslattételi lehetőségükkel és Alapító
Okirat követelményeinek megfelelő eseményekről, telje-
sítményekről, személyekről küldjenek kellően indokolt
javaslatokat az előírt határidőre. 
A beadás határideje: 2008. március 31.
Címek: Postai: Dr. Dobos Gyula igazgató, Tolna Megyei
Levéltár  (A borítékon: Aranykönyvi javaslat)
E-mail: dob6612@mail.iif.hu
A közgyűlés által jóváhagyott Aranykönyv a Szekszárdi
Vasárnap 2008. augusztusi számában jelenik meg.
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Nagy mozgás volt a téli holt
idényben az NB III Dráva-csoport-
jában a 10. helyen tanyázó Szek-
szárdi UFC-nél. Fél tucat játékos
ment (Kis B. Decsre, Miklós
Őcsénybe, Dömötör és Vituska
Zombára, Juhász Tolnára, Panghy
Szakályba), öten pedig érkeztek:
Tóth Péter és Fehér Attila az NB I-
es Paksról tér haza, a Bonyhádot is
megjárt, Calka Sebastian egy
őcsényi kitérővel érkezik a megye-
székhelyre, NB III-as rutinnal a lá-
bában fejében. A Decs tehetséges
fiatalját az 1987-es születésű Hege-
dűs József is szekszárdi színekben
folytatja tavasszal. Nem különben
Klézli Tamás, a szekszárdi nevelé-
sű kapuvédő is visszatér. Annak el-
lenére, hogy az UFC változatlanul
nem tud fizetni a játékosok szolgá-
lataiért NB III-as szinten nem ép-
pen megszokott módon, a megye-
székhely együttese fiatalabbnak,
idősebbnek – azonos és eltérő
okokból is – mégiscsak vonzerőt
jelent. 

Olybá tűnik, hogy a játékos-
mozgások után erősödött az együt-
tes. De kell is, hisz a magyar fut-
ball újabb ki tudja már hányadik
átszervezése után az idén öt kieső
lesz a sportág harmadik vonalát
képező osztályokból. A mezőny
nagyon szoros, az UFC momentán
közel van a 12-hez, de nincs
messze az ötödikhez sem. Jól sike-
rültnek mondható edzőmérkőzé-
sek után (Kozármisleny, Baja,
Bonyhád) már várja a csapat a hét-
végi bajnoki rajtot – itthon a
Beremend ellen.

A tizedik helyről
startolnak

– Úgy érzem, erősödtünk, és mi-
vel elsősorban rutinos tapasztalt
játékosokat igazoltunk, mentáli-
san is erősebbek leszünk, mint ta-
vasszal – mondta Kniesz Mátyás, a
csapat edzője, aki egyáltalán nem
mondott le hosszabb távon gon-
dolkozva azokról a játékosokról,
akik most még kevesebb lehetősé-
get kaptak az eddig a megyebajno-
ki csapatára építő UFC-ben, a me-
gyei húzósabb együtteseiben több
játéklehetőséget kapva, jobban fej-
lődhetnek, mintha maradnak.
Most némely posztokon a bőség
dilemmába ejtheti a már sokat
megért trénert, de ez azért egy
ilyen „radírozó szezon előtt, ami
most következik (bent maradni
csak ez a lényeg), nem rossz előjel,
és növekszik az edzői felelősség is
a csapat összeállításánál. Ott van
ugyanis a keretben már a ráter-
mettségét éles NB III-as mérkőzé-
seken is megmutató ifista, mint
például Deli Dani, Ganczer Péter

és Gyarmati Csaba, akik most
hosszabb-rövidebb edzéskihagyás
miatt lépéshátrányban vannak a
többiekkel szemben, de biztosan
behozzák a lemaradásukat. S az
UFC ugye nem csak a nevében
utánpótlás-nevelő klub, hanem a
lényegét tekintve is, így itt aztán a
föltörekvő tehetséget nem nyom-
ják el, éppen ellenkezőleg: azon-
nal szerepeltetik. Így az UFC-nél
nem szükséges rossznak tekintik
azt az NB III-ban bevezetett kötele-
ző leckét: minden csapatban két fi-
atalnak szerepelnie kell.

– Nálunk egy Lizák Peti, noha
későn érő típusnak tűnik, egy Már-
ton Erik a maga 17 évével, egy
Ranga Máté nem azért fog játsza-
ni, hogy meglegyünk, hogy ne érje
szó a ház elejét, én komolyan gon-
dolom, hogy helyük lehet a csapat-
ban, és versenyben is lesznek a
csapatba kerülésért.

– Kik között alakul ki verseny a
kezdőbe kerüléséért, ha ebbe be-
avatna bennünket?

– Mindjárt a kapusposzton is.
Horváth Bálintot eddigi elsőszámú
portásunkat vállal műtötték, de itt
van Klézli Tamás, aki ha úgy adó-
dik bármikor különösebb kocká-
zat nélkül bevethető. Jobbhátvéd-
ben Wéber–Calka különharc vár-
ható. Középső védőben hárman
vannak: Fehér Attila, Pulcz Pisti és
a Márton Erik. Baloldalon stabil
pontnak tűnik a Torma Attila, ám
ha ő kiesne, akkor ezen a poszton
is bevethető Calka. 

– Az UFC marad tavasszal is a
4–2–3–1-es játékszisztémánál?

– Igen, továbbra is két szűrővel
játszunk, itt veszem majd számí-
tásba a Paksról visszatérő Tóth Pe-
tit, és szerintem ezen a poszton a
csapat hasznára lehet a Rikkers Pe-
ti, a Horváth Ervin, de ha a csapat-
érdek úgy kívánja, akkor Pulcz Pis-
ti remek ezen a poszton. Fizikáli-
san is erősek jól fejelnek.

– Gyanítom, az előttük játszó há-
rom úgymond támadó középpá-
lyásnak sincs bérelt helye.

– Itt a névsorom: Csende Ro-
land, Rikkers, Horváth, Hegedűs,
Csende Imre és Gyarmati, ha
egészséges.

– Hol szorít a cipő?

Posztonkénti versengés
– Én a bőség zavara ellenére ab-

ban látok némi, de áthidalható
gondot, hogy amolyan született
ballábas, ezen a lábon mindent tu-
dó játékossal nem rendelkezünk,
ez a baloldalon véghezvihető vá-
ratlan megoldásainkat behatárolja,
de ez nem lehet akadálya az ered-
ményességnek. Az már inkább, ha
góllövőnk, ízig-vérig befejező csa-

tárunk, a feltolt ék szerepkörében
játszó Hencz Balázs esetleg meg-
sérülne, de remélem, nem követ-
kezik be, mert akkor más szerke-
zetben kellene játszanunk.

– Látszólag ez egy óvatos, kissé
defenzív csapatot sejtet, noha
Kniesz Mátyás keze alatt eddig a
lehetőségei közepette maximálisan
játszó, rövidpasszos összjátékot
előtérbe helyező csapatokat szok-
tunk meg.

– A felállás, a védekezéshez értő
focisták száma ezt sejteti, de a fel-
fogás más lesz. Mivel sebességben
és küzdőképességben előrelép-
tünk, még a letámadást is szeret-
nénk alkalmazni legtöbb csapat el-
len. Én most is a rövid passzos ke-
vés érintéses focit szeretném vi-
szontlátni, szó sincs arról, hogy
ikszre játszó, kontrákra leselkedő
csapat akarunk lenni.

– Mire lehet jó az UFC a végelszá-
molásnál?

– Többre annál, ahol most ál-
lunk. Az, hogy legalább öt helyet
előrelépjünk benne van a csapat-
ban, de azt nem tudom, hogy
mennyire tudjuk az eredménybe
megmutatkozó módon valóra vál-
tani esélyességünket, mennyire le-
szünk éles körülmények között

mentálisan is erősek. A jelek min-
den esetre biztatóak, de foci nem
pontozásos sportág, gólra játsz-
szák. Nagyon kíváncsian várom a
folytatást. Arra egyáltalán nem
gondolok, hogy bentmaradási
gondjaink is lehetnek.

Szerényen működnek, de nin-
csenek likviditási gondok, saját ér-
tékeikre, az utánpótlás korosztá-
lyokra oda tudnak figyelni – nem
kevésbé az anyagi áldozatot is ho-
zó szülőknek köszönhetően. Akik
ha kell társadalmi munkát is vállal-
nak, ha kell. Legutóbb a nagyon le-
romlott állapotú városi pályán tűn-
tették el a sérülésveszélyes kis
gödröcskéket, a kopár részeket fü-
vesítették, a talajt egyengették.
Igaz, hamarosan kimúlik a legen-
dás Szekszárdi Vasas pálya, helyét
sportuszoda és élményfürdő fog-
lalja el a városfejlesztési elképzelé-
sek szerint, de addig is játszani,
edzeni kell valahol, mert a főpálya
talaja már annyira elnyűtt, hogy a
hétközi terheléstől menteni kell.
Enyhén szólva nem huszonegye-
dik századi egyik gyakorlóhely
sem. De Máté Csaba ügyvezető
szájából nem hangzik el egyetlen
panaszos szó sem. Az ígéret szép
szó, és hisz benne, hogy műfüves
kis és nagypályákon gyakorolhat-
nak – mert az új városvezetés ezt
ígérte – belátható időn belül – a re-
mek utánpótlásképzés mintegy el-
lentételezéseként. B. Gy.

Bőség zavara több poszton is
Erősödött és az élbolyba tör az UFC tavasszal

Szekszárd városi kispályás labdarúgó-bajnokság
2008. évi női-féri versenyfelhívás 

A bajnokság helye, ideje: Városi sporttelepen: 40×20 m-es salakos, füves pálya, 
3 m széles, 2 m magas kapukkal (kézilabda méret)
2008. április 14.–június 16-ig és 2008. augusztus 25.–október 20-ig

A bajnokság rendezője: 
Városi Labdarúgó Szövetsége Kispályás Szervező Bizottsága

A bajnokság lebonyolítása: 
Női csapatoknál a jelentkezéstől függően egy vagy két osztályban. 
Férficsapatoknál I. A. és I. B. osztályban. Az amatőr csapatok számától függő-
en az I. B. osztályban 12 csapattal, illetve a csapatok jelentkezésétől függően II.
osztályba lesznek besorolva. 
Az amatőr csapatoknál az egyes osztályokba történő besorolásnál a csapatok
előző évi eredményeit vesszük figyelembe. Az újonnan alakuló csapatok a leg-
alacsonyabb osztályba kerülnek besorsolásra. 

Díjazás: Minden osztály  I-III. helyezettje érem és oklevél díjazásban részesül. Ér-
met a csapatban legtöbbet szerepelt 12 fő játékosnak és 1 fő vezetőnek biztosí-
tunk. 

A bajnokságban részt vehetnek: Minden amatőr és vegyes rendszerű női és férfi
kispályás labdarúgócsapat, mely a kiírásban foglaltakat magára nézve kötele-
zőnek tartja, továbbá a bajnokságra határidőre beküldi írásos nevezését, a ne-
vezési- és pályahasználati díj befizetését igazoló csekk fénymásolatát. 

Az amatőr bajnokságban azon játékosok szerepelhetnek, akik nem igazolt játé-
kosok, akik a 2007/2008. tavaszi és 2007/2008. évi Labdarúgó Szövetségek ál-
tal bonyolított nagypályás labdarúgó megyei I. osztályú és annál magasabb
osztályban játszó csapatoknak tagjai. Az alacsonyabb osztályokban játszó és
igazolt, továbbá az ifjúsági korosztályú játékosok részt vehetnek az amatőr
bajnokságban.  Az amatőr kispályás bajnokságban szereplő játékosnak a ne-
vező csapatnál érvényes kispályás igazolással, érvényes orvosi igazolással kell
rendelkeznie. 
A 2008. évi bajnokságban egy játékos csak egy csapatban szerepelhet, a visz-
szalépett, kizárt csapatok játékosai átigazolhatnak más csapatba.

Nevezés: nevezési lapon 2008. április 10-ig a Szekszárd Városi Labdarúgó Szövet-
ség címére: 7101 Szekszárd, Béla király tér 8. Pf. 83. kell beküldeni. 

SORSOLÁS: 2008. április 11-én 16.00 órakor a Szekszárd Városi Labdarúgó Szö-
vetség hivatalos helyiségében a fent megjelölt címen. 

Nevezési díj: NINCS
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A rejtvény megfejtését 2008. március 25-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A március 2-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Adorjáni Endre, Téli madonna.
Nyerteseink: Schmidt Katalin, Árpád u. 34. és Váncsa Hajnalka, Barátság u.14.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

No cukor
A mozgólépcsőn önfeledten iszik valamit egy ráné-
zésre nem túl eszesnek látszó fiatalember, akire dur-
ván rászól egy vele ellentétes irányban mozgólépcső-
ző tenyérbe mászós képű izgága alak: – Nincs benne
cukor! Na, édes istenkém!, mi mindenben nincs cu-
kor, mégis nyaljuk (mit meg nem tesz az ember, csak
hogy vigye valamire az életben?!), esszük, isszuk.

Persze a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében
(próbálkozik az ember) feltétlenül el kell monda-
nom, hogy a rövid tévés játékfilmben két férfi közül
egyik sem szimpatikus alak. Az egyik kötekedő, ga-
rázdaságra hajlamos egyéniség, a másik könnyelmű,
meggondolatlan, nagyon könnyen befolyásolható lé-
zengő fiatal, akit a film rendezője szinte pillanatok
alatt rá tudott venni arra, hogy mozgólépcsőn lefelé
haladva valami pocsék ízű üdítőitalt igyon, amit
most nem nevezek meg, mert amikor felajánlottam,
hogy x összeg ellenében hajlandó lennék meggyőző-
désesen és hitelesen reklámozni a terméküket, úgy
tettek, mintha nem hallanák.

Ami pedig a filmet illeti, nem kell ahhoz közleke-
dési rendőrnek lenni, hogy feltűnjön a mozgólép-
csőn történő italfogyasztás balesetveszélyessége. Ta-
lán még az autóvezetés közben egy időben történő
telefonálásnál és szeretkezésnél is életveszélyesebb
dolog. (Valaki dobja már be ezt a Szekszárdi Vasár-
napot a Teve utcai rendőr-főkapitányság postaládájá-
ba, ha éppen arrafelé sétafikál, vagy éppenséggel oda
viszik.)

De nem is ez az, ami igazán fontos, hanem egy
tévhit elterjedésének a megakadályozása. A film vé-
gén (szájbarágós módon) ezt a szlogent sulykolják
belénk: „No cukor, maximum íz!” A cukor kirekesz-
tése a többi tartós élelmiszerek közösségéből belát-
hatatlan következményekkel járhat. Sajnos, ismerve
a reklámrajongók természetét, odáig fajulhatnak a
dolgok, hogy népszokássá növi ki magát a feketeká-
vé három kiskanál sóval való fogyasztása, és nagyon
sokan csak sós habos süteményt lesznek hajlandók
enni, mondván: „No cukor, maximum íz!” Hiszen
köztudott dolog, hogy a „vén kecske is megnyalja a
sót”, így aztán az „édes” nem lesz pótolhatatlan a
szexuális életükben sem. Amióta a II. világháború
egyik vaksötét éjszakáján szőnyegbombázás közben
megláttam a napvilágot, azóta azt kell állandóan ta-
pasztalnom, látnom és hallanom, hogy nagyon kevés
kivételtől eltekintve, mindig olyanok pofáznak bele
mindenbe, akiknek csak azért van fejük, hogy ne
mindig a nyakukba szarjanak a galambok, a verebek
a platánfák alatt. Ők azok, akik mindig mindent tud-
nak, sőt, jobban tudnak. Jó, jó, azt önkritikusan el
kell ismernem, hogy 2008-ra sikerült majdnem min-
dent tönkretenni, és hiába vonták ki a baltákat a for-
galomból, már anélkül is megy nekünk az elbaltázás.
„Ej, döntsd a”, mit is?... hát azt, ami még maradt 18
év privatizációs kalandozó portyái után, és „ne sirán-
kozz!” „No cukor”…és nem is lesz édes az élet.

Bálint György Lajos

R E J T V É N Y
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APRÓHIRDETÉS
IGÉNYES gyűjtőnek, vagy használónak régi
HOHNER tangóharmonika eladó. Ajánlatokat
„Ereklye” jeligére a Szekszárdi Vasárnap szer-
kesztőségébe kérem.

P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
STILLER-LUZSICZA ÁGNES
képzőművész 
LUZSICZA LAJOS ÁRPÁD
grafikusművész
KIÁLLÍTÁSA 
Megtekinthető: március 29-ig – hétfő
és vasárnap kivételével – 9–17 óráig
Március 18-án, kedden 19.30 órakor 

TAVASZKÖSZÖNTŐ KONCERT
A SZEKSZÁRDI
KAMARAZENEKARRAL
ÉS ST. MARTINNAL

Belépőjegy: 2000 Ft
Zenebarát bérlettel: 1000 Ft
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

no.6. D.950
Belépőjegy: 1000 Ft

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

Március 19., szerda 10–16 óra között 
RÉGI ÉSSZEL –
GYERMEKKÉZZEL 
KÉZMŰVES SOROZAT
Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal;
sárközi motívumok rajzolása kicával,
húsvéti tojásfestés 
A foglalkozást vezeti: dr. Lehel Péterné,
a népművészet ifjú mestere
Részvételi költség: 200 Ft/fő

Március 21., péntek 8–12 óráig 
Honismereti szakkör – Tolna megyei
középiskolásoknak

Prázsmáry Noémi: 
Régészeti kerámiák restaurálása
Terepgyakorlat a régészeti raktárban

Március 17-én, hétfőn 19 órától
SÁRDY-bérlet III. előadása 

Neil Simon: 
NAPSUGÁR FIÚK
az Újpest Színház előadása
Szereplők: Harsányi Gábor, 
Szereplők: Dózsa László
Rendezte: Dózsa László
Belépődíj: 2000 Ft

Március 20-án, csütörtökön 14 órától
Madarak és fák napja
országos természetismereti
verseny területi fordulója 
Rendezők: Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME)
és a Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos
Szövetsége (KOKOSZ)

Március 21-én, pénteken (iskola-
szüneti nap) 9–12 óráig 

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
„Cserebura nádikó
Bújj elő te nyuszikó!
Adjál tojást eleget,
Pirosat ám, de frisset!”
Ajándék- és húsvétidísz-készítő
kézműves foglalkozások 
(foltvarrás, origami, fajátékok,
tojásfestés berzseléssel)
FŐTT TOJÁST MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!

Az apróságokat BABAJÁTSZÓ várja, a
Játékvár-lak játékaival

11 órától „A fogfájós nyuszi”
a sióagárdi Fecske Bábcsoport
előadása
Belépő: 800 Ft/fő 
2 éves korig 500 Ft/fő

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

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Március 13–16. 15.30 és 17.30 órakor
Március 17–19. 17.30 órakor 

NAPKIRÁLYNŐ 
Színes, szinkr. belga–francia animációs film

Március 13–19. 19 órakor 
9 ÉS 1/2 RANDI (12) 
Színes magyar filmvígjáték

Március 20–26. 17.30 és 20 órakor
HIPERVÁNDOR 
Színes amerikai sci-fi

KISTEREM
Március 13–19. 

19 órakor 9 ÉS 1/2 RANDI (12) 
Színes magyar filmvígjáték 
19 órakor NAPKIRÁLYNŐ 
Színes, szinkronizált belga–francia ani-
mációs film

Március 20–26. 17és 19 órakor
VÉRZŐ OLAJ (16) 
Színes amerikai filmdráma

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB Kezdés: 20 órakor
18. Balszerencsémre

R.: Jean-Luc Godard
20. Banánhéjkeringő

R.: Bacsó Péter
25. Magyar Vándor

R.: Herendi Gábor
JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
19. George Benson
26. John Coltrane
ROCKKLUB Kezdés: 20 órakor
28. Metallica és a szimfonikusok
KOMOLYZENEI KLUB 15 órakor
20. Bach
27. Csongor és Tünde
KONCERT Kezdés: 21 órakor
21. Junior Stars
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Polip Ifjúsági Iroda információval
szolgál azoknak a 18 és 30 közötti
fiataloknak, akik be szeretnének
kapcsolódni az Európai önkéntes
Szolgálatba (EVS). Ezáltal lehetősé-
gük nyílik más kultúrák, országok
megismerése.

Irodánk egyben fogadó, koordináló
és küldő szervezet is.

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

Az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
programsorozata Szekszárd és környéke fiataljainak

Támogatja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A programsorozat nyitott mindenki számára!

GYERE EL, VÁRUNK!
„Országos fesztiválokra készülünk” 

– nyilvános főpróba
Szekszárdi Diákszínpadok a Regionális Diákszínházi

Találkozón és a Helikon Fesztiválon

2008. március 25., kedd 14.30 óra
Helye: Magyarországi Német Színház, DBU, Szekszárd, Garay tér 6.
1. GJG Színpad – Garay János Gimnázium

Az ember élete – Székely mesefűzér kicsiknek és nagyoknak
(Kóka Rozália meséiből színpadra állította Báló Marianna)
Szereplők: Arnold Bernadett, Benkő Ágnes, Duzmath Zsófia, Eszterbauer Kata, Ézsi Klá-

ra, Fábián Péter, Fehér András, Fetzer Ralf, Halász Evelin, Halbrucker Anett,
Kálya Kata, Lehel Regina, Magyar Bea, Nagy Mónika, Nagy Noémi, Pálma
Péter, Priskin Zsófia, Pulcz Vivien, Rick Péter, Simon Janka

Zenészek: Békési Eszter, Dobrovitz István, Hollósi Boglárka, Venyercsán Péter
Rendező: Báló Marianna

2. LÉTRA Színház – I. Béla Gimnázium
Te Imre, itt valami ketyeg – Hubay Miklós azonos című drámája nyomán
Szereplők: I. Színésznő (Regan): Sándor Zsófia • II. Színésznő (Goneril): Angyal Dóri 

I. Színész (Lear): Rózsa Péter • II. Színész (a Bolond): Fritz Gergely
Direktor: Prischetzky Botond Tűzoltó: Kovács Kornél

Rendező: Sárvári János

FILMKLUB
2008. március 31., hétfő 16 óra • Helye: I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25–27.

Posztmodern mítoszok címmel sorozatot indítunk.
1. Szárnyas fejvadász

A science fiction kategóriában évtizedek óta a legjobb alkotás.
Megfigyelési szempontokat ad: Kovács Zoltán

TÁBLAJÁTÉKOS JÁTSZÓ – Táblajátékok és egyéb társasjátékok
Minden csütörtökön 14–15 óráig
az I. Béla Gimnázium első emeleti Iskolagalériájában

INFORMÁCIÓ: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27. 
Telefon: 511-077, 30/937-25-25
website: www.ibela.hu, e-mail: zonabela@citromail.hu
Programgazda: Sárvári János

Tudja Ön, hogy ki, mikor és miért építette az Újvárosi templomot?
Tudja Ön, hogy az Újvárosi templomban található szobrok, képek pontosan

mit ábrázolnak és miért kerültek oda?

Ha nem, jöjjön el és megtudhat mindent az Újvárosi templomról! 
A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR VEZETŐSÉGE

2008. március 16-án, virágvasárnap délután 3 órára
az Újvárosi templomba hívja tagjait és minden érdeklődőt!

A templomot bemutatja: Kirsch János diakónus.

SZERETETTEL VÁRJUK! 

A templomlátogatás után egy pohár bor és némi sütemény mellett
kötetlen beszélgetés a Szent István Házban.

„Emeld föl fejedet büszke nép”
című előadássorozat következő

időpontja:
MÁRCIUS 22. 14 óra,

helyszín: Főispán étterem
Parázsló Alapítvány megalakulása,

ünnepélyes közgyűlése 
16 órakor: Királyi sírok sorsa

(könyvbemutató)
Előadó: Hankó Ildikó, Kiszely István

Az Álmos-Szkítia könyvesbolt, 
Parázsló Alapítvány és a Kőrösi Csoma

Sándor Egyetem rendezésével

Mindenkit szeretettel várunk!



megette már kenyere javát, kora
bölcsessége nyugszik a barázdált
arc mögött. Ez pedig e helyen téve-
dés. Nagy Balogh János nem élt so-
ká, negyvenöt év alatt állította el-
adatlan képeit szótlan a kis szoba
fala mellé, s mikor a háború jobb
karja forgócsontjába golyót repí-

tett, hát fölkötötte, s a legnagyobb
lelki nyugalommal kezdett bal ke-
zével festeni… Fél évre volt csupán
szüksége… Füst felidézi: „Aki ál-
modta ezt az alakot (…) senkivel és
semmivel sem törődve, élettel, ha-
lállal, szegénységgel, hatással nem
gondolva többé, csakis azzal, hogy
minden ereje rendelkezésre álljon
abban a pillanatban, mikor ki akar-
ja fejezni magát.” 

Az író ember hát azon töpren-
gett, miféle lelki gyakorlat hozhatja
e gyümölcsöt. Kérdezősködni kez-
dett, s megtudta, Nagy Balogh Kis-
pesten él, nem szeret bejönni a vá-
rosba, festményeit csak akkor adja
el, ha már igen nagy szüksége van
a pénzre, inkább elszegődik telente
szobafestőnek, mázolónak, hogy
nyáron nyugodtan alkothasson.
Barátainál helyez el olykor egy-két

2008. MÁRCIUS 16. 11115555

UR OLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
Helye:

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17–19 óráig
Bejelentkezés: 

20/218-31-37 vagy 
70/524-43-34

I R O DA L M I  I D É Z Ő

Éva és Ádám leszármazottja –
bár hajlamos megfeledkezni róla, s
azt vélni ő mindenek ura – valójá-
ban le sem tagadhatná, mennyire a
természet gyermeke. Hisz az ősele-
mek szilárd mederben zajló hábor-
gása tükröződik nagy-nagy pontos-
sággal az ő lelkében. Zabolázhatat-
lan kitöréseket követ mély, nyugo-
dalmas csönd, az erő pedig ezalatt
gyűlik, hogy megmagyarázhatatlan
pillanatban felszínre érve adja jelét
az Életnek. Ami ott pulzál mé-
lyünkben. Aki nem törik meg, nem
szakad belé e folyamokba, az ára-
dó és szabad mosollyal győzi le a
nélkülözést, a félreállítottságot, a
bizonytalan várakozást, a kiúttalan
magányt. E hatalomnak volt ele-
gáns, szerény ura a festő Nagy Ba-
logh János, akiről Füst Milán írt ba-
ráti-tisztelői emlékezést. Ezt olvas-
hatjuk az Esszépanoráma II. kötet-
ben Egy művész halálára – Nagy
Balogh János emlékezete címmel. 

„Mikor először hallottam róla be-
szélni, s mikor először láttam mun-
káját, máris egy pillanatig sem tud-
tam volna tartózkodó lenni irányá-
ban: éreztem, hogyha találkoznék
vele, szívesen nyitnám meg előtte
szívem, mert ő nemes és igaz em-
ber, s az igazi művészek közül va-
ló.” Az egyik legszentebb és leg-
szebb dolog, ami alkotók között
történhet, lángolását és egymás kö-
zelébe sodró erejét a szerelemhez
lehetne hasonlítani, ám annak sze-
szélyénél jóval több: barátság, mes-
ter és tanítvány viszonya. Mindösz-
sze két alkalommal elegyedtek be-
szélgetésbe, s az éppen elég volt,
hogy Füst Milán életre szóló példa-
mutatást kapjon ajándékul. Az első
impressziókról, hogy meglátta a
művész egy festményét, így emlé-
kezik: „A munka meglepett. Hal-
vány színekkel, széles ecsettel fes-
tett arckép volt, s a felfogás mély
nyugalma hatott rám először. Ilyet
csak az festhetett, aki vívódások és
vajúdások nehéz szenvedésein már
régen túl van, aki megállapodott
magával, s végképp kibékült a vi-
lággal, akinek tüze már állandó:
nem alszik ki többé s nincsenek
rendetlen kitörései.” Azt gondol-
hatnánk, ilyenre csak az képes, aki

képet, fizetni ráérnek felkiáltással.
Ezeket hallva Füst Milán elkövette
azt a hibának nem igazán nevezhe-
tő, inkább a lélektől még távol ál-
lók tettre kész hirtelenkedésének
minősülő tettet, hogy levelet fogal-
mazott a festőhöz. „Kértem, nem
adna-e alkalmat, hogy megismer-
hessem, szeretnék segítségére len-
ni, hogy képeit elhelyezhesse, s
megpróbálnám, talán sikerülne ki-

állítást rendezni műveiből.
Nem felelt.” A pirulást köve-
tően egy véletlen lépcsőházi
találkozás sodorta egymás
mellé a két embert. Baráti be-
mutatás, néhány udvarias
gesztusindítás, elhangzó sza-
vak, közben pedig végig az a
különleges arc! A rendkívüli-
ség sugárzott róla, olvashat-
juk az emlékező esszében.
„Mintha a középkorból lépett
volna ki elénk: paraszti voná-
sok, nyers szakáll, himlőhe-
lyes arc, kemény kezek s va-
lami különös testtartás: mint-
ha hozzá volna szokva, hogy
kardot rántson barangolásai
közben… Hiszen igaz: kato-
nakard volt az oldalán (…)
egy szegény kóbor művészlo-
vag, aki viszontagságait a há-
ta mögött hagyta, s most ép-
pen mosolyog…” Mindennek
ellentéteképp tekintetéből a
szilárd nyugalom áradt, sze-
líd hangon szólott „mintha
azt akarná mondani: van ám

egy titkom, pajtás, melyet te nem
tudhatsz, amelyet rejtek előled –
van valamim, ami mégiscsak föléd
emel, s öntudatossá tesz… S aztán
füledbe súgná ezt az egyetlen szót:

az életem!” Füst Milán csak nézte
az arcot, vonásait mélyen emléke-
zetébe véste és többé nem akart
megmentő leveleket írni Nagy Ba-
loghnak. 

Második, egyben utolsó találko-
zásuk azon a napon zajlott, mikor
Füst Milán magába fordulva ber-
zenkedett az élet dolgainak folyása
miatt. Olyan tényezők bosszantot-
ták, amik a világ kezdete óta fenn-
állanak, méghozzá változatlanul.
Leszegett fejjel, mordan menetelt
az utcán, egyszer csak Nagy Ba-
logh János tűnik elő egy villamos-
megállónál a felkötött karjával, csu-
pa mosolyosan. Érdemes elidőzni a
beszélgetés mondatai fölött! „– Jól
van? – kérdeztem borúsan. – Ó, na-
gyon. Dolgozom. – S anyagiak?
Nincs baj? – Hogy gondolja? – felel-
te büszkén és bizalmasan. – Rok-
kantsegélyt kapok! (…) – És nem is
kívánkozott soha valami jobb élet
után? – De igen. Mindenki, tehát én
is. De hát ön nagyon jól tudja, hogy
vagy dolgozni, vagy kívánkozni. S
nékem erre nincs is időm. Ha el
akarom végezni a dolgomat itt, ak-
kor vigyázni kell a kívánságokra…
(…) – És van családja? – Ó, nincs! –
felelte derűs biztonsággal. – És jól
érzi magát? – Igen! Értse meg,
uram, dolgozom, s most már talán
meg is vagyok a munkámmal elé-
gedve. S míg ezt elértem, azután,
amíg kigondoltam magamnak min-
dent, ez maga is sokáig tartott. És
épp most hagyjam abba? A jobb
kezem is mozog már egy kicsit, a
bal pedig egészen pompásan
engedelmeskedik… Hiszen a lelké-
vel rajzol az ember…” 

Panyi Zita

Nagy Balogh János önarcképe.
(Forrás: http://hungart.euroweb.hu.)

A festőről életrajzi adatok, illetve művei
megtekinthetők e címen.

Literátori bölcsesség
Amiként egyedül érkezünk e világra a szülőcsatornán át, úgy egye-

dül is kell távoznunk belőle. Akik tudják ezt, általában lemeztelenítő
és kiszolgáltatottá tévő szenvedéssel teli halált kapnak a sorstól, még
utoljára… Vajon elméjük meddig képes parancsolni hangtalan nyivá-
kolásuknak, szűkölésüknek? Mit tesz akkor a példás módon élt nagy-
betűs EMBER, ha teste már nem engedelmeskedik, ha leválik róla?
Nagy Balogh János utolsó terhe távozása volt. „Agyszélhűdés érte, s
két napig egyedül, önkívületben feküdt hideg szobája padlóján. Ekkor
tüdő- és vesegyulladással kórházba szállították, ahol rövid idő múlva
kiszenvedett.” 

Az Új Magyar Életrajzi Lexikon nemhogy szócikket nem szentel ne-
ki, még csak nevét sem említi…  PZ

Egy szabad emberről…

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



2008. MÁRCIUS 16.11116666
Szeretettel meghívjuk volt diákjainkat, szüleiket, régi dolgozóinkat

2008. március 19-én a Szent József Katolikus Általános Iskola

15 ÉVES ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPÉRE.
Programunk: 15 óra: ÜNNEPI MŰSOR az iskolában tanulóink részvételével, köszöntők.

17 óra: PÜSPÖKI SZENTMISE a Belvárosi templomban.


