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Kiss Jenõ: 

Anyád szemében

Anyád szemében
ott a nap;
sugarai rád hullanak,
hogy nõj te szépen.

Anyád szemében
ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt
a lázas éjben.

Anyád szemében
ott a víz;
a könny, ha utad félre visz,
jaj! baj ne érjen...

Anyád szemében
ott a tûz:
ha csüggednél, szívedbe tûz,
lobogjon, égjen!

Május 2-án, szerdán az országgyûlés
megválasztotta Magyarország új köz-
társasági elnökét. 

A fideszes politikus, aki egyedüli
jelölt volt a tisztségre, 262 támogató
szavazatot kapott a titkos voksoláson.

Az államfõ, akit Fidesz–KDNP je-
lölt a tisztségre, beszédében egye-
bek között azt mondta: a magyar ér-
dekek és a magyar értékek szószóló-
ja lesz. Áder János méltatta elõdeit,
szólt a teljesítmény megbecsülésé-
nek fontosságáról, és jelezte: a rá ru-
házott jogokat és kötelezettségeket
maradéktalanul érvényesíteni fogja.
Magyarország népe sikerre született
– jelentette ki a politikus. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Áder János az új köztársasági elnök 
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Szerettel köszöntjük az édesanyákat,
nagymamákat!
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Áder János az új köztársasági elnök 
(Folytatás az 1. oldalról.)
Áder János 1959. május 9-én szüle-

tett Csornán.
1977-ben a gyõri Révai Miklós Gim-

náziumban érettségizett. 1983-ban az
ELTE jogi karán szerzett diplomát,
egyetemi évei alatt tagja volt a Jogász
Társadalomtudományi Szakkollégium-
nak. Tanulmányai befejezése után ta-
nácsi jogi elõadóként dolgozott, majd
1986-tól 1990-ig az MTA Szociológiai
Kutatóintézetében volt tudományos
munkatárs.

1987-ben részt vett a lakiteleki talál-
kozón. 1988 áprilisában belépett a
március 30-án megalakult Fideszbe.
1989-ben szervezete képviseletében
részt vett a háromoldalú politikai
egyeztetõ megbeszéléseken, tagja volt
az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócso-
portjának a választásokkal kapcsolatos
kérdésekkel és a választójogi törvény-
nyel foglalkozó I/3. politikai albizott-
ságban.

1989-ben tagja volt az Országos Vá-
lasztási Bizottságnak.

Az 1990-es országgyûlési, valamint
az 1994-es országgyûlési és önkor-
mányzati választásokon a Fidesz kam-
pányfõnöke volt. 1992–1993-ban a Fi-
desz Országos Választmánya elnöke-
ként dolgozott, 1993-ban a párt alelnö-
ke, 1995–1997-ben és 1999–2000-ben,

majd 2002 májusa és 2003 májusa kö-
zött pártja ügyvezetõ alelnöke volt.

1990-tõl 2009-ig országgyûlési kép-
viselõként dolgozott: 1990-ben és
1994-ben országos listáról, 1998-ban,
2002-ben és 2006-ban a csornai válasz-
tókerületben lett képviselõ. 1990–
1992-ben pártja egyik frakcióvezetõ-
helyettese volt. 1997. szeptember 9-én
az Országgyûlés alelnökévé választot-
ták, az 1998–2002-es parlamenti cik-
lusban pedig házelnökként tevékeny-
kedett. A 2002. május 14-én megalakult

Országgyûlésben elõbb a Fidesz-
képviselõcsoport helyettes vezetõje
lett, majd július 15-tõl a ciklus végéig õ
vezette a frakciót.

2006 májusa és 2009 júliusa között
Áder János ismét az Országgyûlés alel-
nöke volt. 2009. június 7-én az Európai
Parlament (EP) képviselõjévé válasz-
tották, munkáját a 2009. július 14-én
megalakult európai néppárti frak-
cióban folytatta. Tagja lett a frakció el-
nökségének, az EP környezetvédelmi,
közegészségügyi és élelmiszer-bizton-
sági bizottságnak, 2010 októberéig
pedig tagja volt az állampolgári jogi,
bel- és igazságügyi bizottságnak is.
2012. január 23-tól alelnöke az EP
környezetvédelmi, közegészségügyi és
élelmiszer-biztonsági bizottságának.

2012. április 16-án Orbán Viktor kor-
mányfõ, a Fidesz elnöke a kor-
mánypárti frakciószövetség ülésén
Áder Jánost javasolta köztársasági el-
nöknek, a frakciószövetség pedig
egyöntetûen támogatta a javaslatot. A
jelölési folyamat részeként a Fidesz és
a KDNP frakcióvezetõje április 23-án
benyújtotta a parlamentnek az állam-
fõvé választáshoz szükséges ajánlási
íveket, ezzel Áder János hivatalosan is
a Fidesz–KDNP államfõjelöltje lett.

Áder János nõs, felesége bíró, négy
gyermekük született.

Tárgyalást folytatott Fülöpné Szûcs Má-
ria, a Pedagógusok Szakszervezete Tol-
na Megyei Szervezete megyei elnöke a
Tolna Megyei Kormányhivatal és a Tol-
na Megyei Intézményfenntartó Köz-
pont vezetõivel. A szakszervezeti elnök
a tárgyaláson az alábbi kérdések tisztá-
zását kérte tárgyalópartnereitõl: A köz-
nevelési törvény bevezetésével hová
kerül az államosított iskolák irányítása?
Mely testületek gyakorolják az iskolák
fenntartási, mûködtetési, üzemeltetési
feladatait? Hogyan változik a járási
struktúra kiépítésével az oktatásirányí-
tás? A jövõben az iskolaigazgatók kine-
vezési jogát kik gyakorolják? A tárgya-
láson a szakszervezeti elnök részletes
tájékoztatást kapott a megyei oktatási
intézmények fenntartásával kapcsola-
tos, elmúlt háromhavi tapasztalatokról
és a területi közigazgatás átalakításáról. 

László-Varga Zsuzsanna, a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal fõigazgatója, a já-
rásokról szólva hangsúlyozta, hogy a
járási hivatalok kialakítása az államigaz-
gatási feladatellátást érinti, annak köz-
vetlen hatása nem lesz a közoktatási

közszolgáltatásra. Az állam oktatási fel-
adatainak jövõbeni ellátásáról szólva
elmondta: az állam eddig az önkor-
mányzati alrendszeren keresztül biz-
tosította azt, igen eltérõ színvonalon,
ezért szükséges annak újragondolása.
A jövõbeni mûködtetés részletszabá-
lyai még nem jelentek meg. A jelenleg
hatályos közoktatási és a 2012. szep-
tember elsején hatályba lépõ, a nemze-
ti köznevelésrõl szóló törvény fenntar-
tói irányításra vonatkozó rendelkezé-
sei között lényegi eltérés nincs. A fenn-
tartó kijelölését a késõbb megjelenõ
jogszabályok fogják meghatározni. 

Posta Zoltán, a megyei intézmény-
fenntartó központ vezetõje hangsú-
lyozta: a feladatellátás minõsége nem
csökkent a fenntartó változása miatt,
munkahelyek nem kerültek veszélybe.
Az már most látható, hogy az intézmé-
nyek mûködtetésében éves szinten
több tízmillió forint kiadás takarítható
meg az egységes beszerzés, az energia-
hatékonyabb üzemeltetés révén. Ezt a
célt szolgálják az intézményfenntartó
központ által benyújtandó pályázatok

is, közel 5 milliárd forint értékben.
A központ vezetõje a közalkalmazot-

tak béren kívüli juttatásaival kapcsolat-
ban arról tájékoztatta a szakszervezeti
vezetõt, hogy annak kifizetésére min-
den közalkalmazottra vonatkozóan,
egységes módon kerülhet csak sor. En-
nek fedezetét a költségvetésben kell
biztosítani. Elsõdleges szempont azon-
ban a bérek kifizetésének biztonsága,
mely jelenleg biztosított.

Az intézmények igazgatói pályáza-
taival kapcsolatban elhangzott: az ok-
tatási intézmények élén a korábbi ve-
zetõket nevezték ki, nyugdíjazás miatt
csak az integrált szociális intézmény
élén történt változás, a megyei könyv-
tárban pedig eredménytelen volt a pá-
lyázat. A kinevezések a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõen, határidõben
történtek. 

Az oktatási intézményeket az egysé-
ges gazdasági irányítás alá történõ szer-
vezése még nem érinti. Az erre vonat-
kozó rendelkezést, a határidõ tekinte-
tében a Kormány módosította. 

Szekszárd, 2012. április 16.

Anyu, ne sírj
Anyu, ne ülj az elsõ sorba, mert
mindig sírsz, és akkor nem tudjuk
elmondani a
verset, mond-
ták ikrecskéim
minden anyák
napi ünnepség
elõtt kiskoruk-
ban. És én – a
többi anyuká-
val egyetem-
ben – igyekeztem erõsnek marad-
ni, nem pityeregni, ami persze
nem mindig sikerült.

Néztem a kis rakott szoknyás lá-
nyokat, fehér inges fiúcskákat, ah-
ogy besorolnak az óvónéni vagy a
tanítónéni után a terembe, az ar-
cukon csupa izgalom, izzadt kis
kezükben majd’ eltört a szegfû
vagy rózsa szára, ahogy zavaruk-
ban szorongatták, és máris tor-
komban dobogott a szívem ne-
kem is. Még akkor is kiszöktek a
könnyeim, ha elõtte együtt gyako-
roltuk a verseket, amiket – gyakor-
latias szempontból – nem mindig
lehetett eltitkolni az anyukák elõl. 

Figyeltem az ártatlan kis arcocs-
kákat, a ragyogó tekinteteket, s az
olykor döcögve, segítséggel, de
nagy szeretettel elõadott versek,
dalocskák, jelenetek mélyen a lel-
kem mélyéig hatoltak. Az anyu-
kákkal lopva egymásra néztünk,
büszkék voltunk kis porontyaink-
ra, és szavak nélkül biztattuk egy-
mást: ne sírj.

Néha felsejlett egy régi anyák
napja. Magamat láttam kicsi lány-
ként, ahogy pörgõs szoknyában,
kopogós cipõben – már szépen
felöltöztetve – egy óvatlan pillanat-
ban beletapicskoltam a fáradtolaj-
jal teli tepsibe, amit apu a gang
szélén felejtett autószerelés után.
Anyukám persze öltöztethetett át,
mégse bántott, nem is kiabált rám,
pedig megérdemeltem volna. 

Azóta több unokát „felnevelt”
már, dajkálta, fürdette, játszótér-
re vitte õket, vigyázta, míg a fára-
mászást próbálgatták, tutyit kö-
tött a babájuknak, bekötözte a bi-
bis ujjukat, kikérdezte a leckéjü-
ket, ha mi, a szülõk dolgoztunk,
vagy más okból rábíztuk a cseme-
téinket. És közben rendületlenül
fõzött, sütött és süt ma is... Egy
hosszú, végigdolgozott élet után
sem fogyott el a türelme, és bármi
történhet, az elsõk mindig a gye-
rekek, és csak valahol a sor legvé-
gén jön õ. 

Minden édesanyának, nagyma-
mának és dédinek hála jár áldoza-
tos életükért, elsõként mégis neki
üzenem: 

Anyu, köszönjük. És ne sírj.

Cser Ildikó

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Pedagógusok Szakszervezete Tolna Megyei Szervezete a Tolna Megyei Kormányhivatal és a Tolna

Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõivel történt tárgyalásáról

László-Varga Zsuzsanna
fõigazgató

Posta Zoltán
központvezetõ

Fülöpné Szûcs Mária
megyei szakszervezeti elnök
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A közelmúltban hozzátartozók, ba-
rátok töltötték meg a szekszárdi
városháza házasságkötő termét,
hogy tanúi legyenek egy régóta
várt örömteli eseménynek: öt hon-
és nemzettársunk állampolgári es-
kütételének.

Az Erdélyben született Berkeczi Éva, va-
lamint dr. Szabó Ervin, a szerb szárma-
zású Zapletán Zsóka és kisfia, Szeren-
csés Fekete Mátyás, illetve Latyák Ado-
nisz vehette át a Honosítási Okiratot.
Az új magyar állampolgárok dr. Haag
Éva alpolgármester és Parrag Katalin
anyakönyvvezetõ elõtt tették le az es-
küt. A megyeszékhelyen élõ Berkeczi
Éva kivételével mindannyian megkap-
ták a Szekszárd város tiszteletbeli polgá-
ra címet is.

– Fiatal korukból adódóan talán csak
a szüleiktõl, nagyszüleiktõl hallottak
azokról az idõkrõl, amikor több részre
szakadt az ország – mondta köszöntõjé-
ben dr. Haag Éva. – Mégis magyar neve-
lést kaptak, magyar nyelven álmodtak és
gondolkodtak, így a köszönet a szülõ-
ket, nagyszülõket is megilleti. Magyar-
nak születtek, magyarok maradnak, míg
élnek: az Isten hozta önöket – zárta be-
szédét Szekszárd alpolgármestere.

A romániai Székelyudvarhelyen szü-
letett Berkeczi Éva 2002-ben érkezett
Magyarországra, 2006 októberétõl a
Posta alkalmazottja. Ugyancsak erdélyi

származású võlegényével a
családalapítást tervezik. „Ne-
héz volt megválni szülõföl-
demtõl, Erdélytõl, de most már
itt, Magyarországon érzem itt-
hon magam” – írta a kérelem-
hez csatolt önéletrajzában
Berkeczi Éva. A 32 éves dr. Sza-
bó Ervin Csíkszeredán látta
meg a napvilágot. A Marosvá-
sárhelyen 2006-ban megszer-
zett orvosi diplomáját, majd a
pécsi egyetem anesztezioló-
giai és intenzívterápiás rezi-
densképzésén szerzett tudá-
sát a Balassa János kórházban
kamatoztatja. A szakorvosje-
lölt 2008-ban kötött házassá-
got, feleségével Tolnán élnek.

A Szerbiából érkezett Zap-
letán Zsóka a vajdasági Zentán
született technológus apa és
jogász anya elsõ gyermeke-
ként. Öccse, Zsombor Szege-
den diplomázott, 2005 óta ma-
gyar állampolgár. Zapletán
Zsóka Újvidéken szerzett tech-
nológus oklevelet, 8 éve dol-
gozik a szabadkai tejüzemben.
Hároméves fiát, Szerencsés

Fekete Mátyást egyedül neveli. „Otthon
magyar nyelven beszélünk. Az iskolá-
ban magyar tagozaton végeztem, és
gyermekem is a szabadkai óvoda ma-
gyar nyelvû csoportjába jár” – olvasha-
tó önéletrajzában.

Mint azt Parrag Ferencné anyakönyv-
vezetõtõl, a szekszárdi városháza állam-
polgársági ügyekért felelõs munkatársá-
tól megtudtuk, az egyszerûsített hono-
sítási eljárásban – annak 2011. január 1-jei
bevezetése óta – Szekszárdon mintegy
450-en tettek magyar állampolgársági
esküt. Ki ne emlékezne például a tavaly
szeptemberi vagy 2012. március 15-i ün-
nepségekre, amelyeken 250, illetve 100,
zömében vajdasági és erdélyi nemzet-
társunk kapta meg a magyar állampol-
gárságát igazoló hivatalos okiratot.

Az egyszerûsített honosítási eljárásra
kérelmet az nyújthat be, aki maga vagy
felmenõje magyar állampolgár volt,
vagy valószínûsíti magyarországi szár-
mazását. Magyar nyelvtudását igazolja, a
magyar jog szerint büntetlen elõéletû,
és büntetõeljárás nincs ellene folyamat-
ban, és honosítása nem sérti Magyaror-
szág köz- és nemzetbiztonságát. A ké-
relmek a Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatalhoz érkeznek be, azokról a
közigazgatási és igazságügyi miniszter
elõterjesztése alapján a köztársasági el-
nök dönt. A Szent István király képével
díszített Honosítási Okiratot is az állam-
fõ írja alá.  - fl -

Magyar állampolgárok lettek
Tizenhét hónap alatt 450-en vették át honosítási 

okiratukat Szekszárdon

A honosításról szóló okiratokat 
dr. Haag Éva alpolgármester adta át 

az esküt tevõknek
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Eredményesen dolgoztak a bíróságok
A Szekszárdi Törvényszék néhány egységét a városi bíróságra kéne költöztetni
Múlt pénteken délelőtt, a Szek-
szárdi Törvényszék (SZT) épületé-
ben tartották a szokásos éves
összbírói értekezletet, amelyen 
dr. Soós Miklós, a SZT elnöke tar-
tott tájékoztatót a 2011-es eszten-
dő eredményeiről, valamint ecse-
telte a következő időszakra vonat-
kozó terveket is. 

Az értekezleten részt vett dr. Hilden-
brandné dr. Balogh Olga, az Országos
Bírósági Hivatal bírósági fõosztályve-
zetõje, valamint Tolna megye 51 bíró-
ja is. Jelenleg hatvan bírói státusz van
betöltve megyénkben, akik közé tar-
tozik az áprilisban kinevezett bonyhá-
di, illetve tamási bírósági elnök is. Mint
megtudtuk, idén hat bírónak szûnik
meg a szolgálati viszonya.

Az értekezletet követõen dr. Csullag
Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék el-
nökhelyettese, egyben sajtószóvivõje

tájékoztatta az újságírókat az elõzõ esz-
tendõ mûködésérõl, s kijelentette,
hogy a bíróságok munkája megfelelõ
személyi és tárgyi feltételek között zaj-
lik, az ügyekre vonatkozó adatokból
pedig egyértelmû, hogy tavaly is jó
munkát végeztek a bíróságok.

Megyénkben a bíróságokhoz tavaly
megközelítõleg húszezer ügy érkezett.
A peres ügyek majdnem 95 százaléka
egy éven belül befejezõdött, ami a kö-
rültekintõ ítélkezés fontos mutatója.
Külön kiemelendõ, hogy az említett
ügyek 85 százalékában fél éven belül
születik ítélet, de jelentõs a perek há-
rom hónapon belüli lezárása, mégpe-
dig a felek megelégedésére. Hozzátet-
te az elnökhelyettes, hogy vannak
olyan bonyolult és sokvádlottas ügye-
ik, amelyeket egy éven belül lehetet-
len befejezni. Megyénkben a peres
ügyek 91 százaléka már elsõ fokon jog-
erõre emelkedik, s alig tíz százalék ke-

rül felebbvitelre a harmadfokú bíró-
ság, illetve a Kúria elé. 

Dr. Csullag Józsefné külön fejezetet
szánt takarékossági törekvéseiknek,
ám e téren újabb lehetõségeik alig
akadnak. A Szekszárdi Városi Bíróság
épületének akadálymentesítését és vil-
lamossági korszerûsítését uniós támo-
gatásból sikerült elvégezni. Viszont az
elsõ két emeletet mielõbb szeretnék
felújítani, hogy rendeltetésszerûen le-
hessen használni. Ezt követõen – mivel
a Szekszárdi Törvényszék épületét már
„kinõtték” – egyes szervezeti egysége-
ket, mint a cégbíróságot, illetve a mun-
kaügyi bíróságot át lehetne majd köl-
töztetni a városi épület két üresen álló
szintjére.

Végezetül újságírói kérdésre vála-
szolva a sajtószóvivõ közölte, hogy
mostantól a bírságbevételeket a köz-
ponti költségvetésbe kell átutalniuk.

V. H. M.

Megyei katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2012. május 2-án Sötét-
völgyben rendezte meg hagyományos
felmenõ rendszerû ifjúsági versenyé-
nek megyei döntõjét.

A versenyen a Szekszárd, Paks és
Dombóvár katasztrófavédelmi kiren-
deltségek által szervezett helyi fordu-
lók nyertes általános és középiskolás
csapatai – összesen 6 csapat 24 ver-
senyzõje – mérhették össze tudásukat.
A versenyzõk között voltak, akik már
igazán rutinosnak számítanak a kataszt-
rófavédelmi ifjúsági versenyek terén,
de voltak olyanok is, akik most vettek
elõször részt ezen a megmérettetésen.

Az idõjárás idén is igen kegyes volt
hozzánk, a rendkívüli melegben a ver-
senyzõknek 6 állomáson kellett helyt-
állniuk. Elsõként egy tesztlap kitölté-
sével katasztrófa-, tûz- és polgári vé-
delmi, jogszabályi, veszélyesáru-szál-
lítással kapcsolatos ismereteikrõl ad-
hattak számot, valamint a térképésze-
ti feladat alkalmával arról is meggyõz-
hették az állomásvezetõket, hogy
mennyire ismerik Tolna megye váro-
sainak, veszélyes üzemeinek, vízfolyá-
sainak, fõ közlekedési útvonalainak el-
helyezkedését. A következõ állomá-
son gyakorolhatták az ideiglenesvédmû-
készítés fogásait, a homokzsákok szak-
szerû megtöltését és elhelyezését. Az
elsõsegélynyújtó állomáson a verseny-
zõknek sérülteket kellett kimenekíte-
niük egy szennyezett területrõl, majd
a kimenekített sérültet részesítették
elsõsegélyben. A tûzmegelõzés, tûz-
oltás során elsõ ízben segítséget kel-
lett kérniük a tûzoltóságtól, majd ezt
követõen egy szimulált lakástûzbõl

menekítették ki az elhelyezett bábu-
kat, végül a puttonyfecskendõ hasz-
nálatával célba lõhettek. A verseny-
zõknek azt is be kellett bizonyítani-
uk, hogy egy veszélyes árut szállító
jármû balesete esetén is helyt tudnak
állni, fel kellett ismerniük a jármûvek
jelzéseit, tábláit, a veszélyes anyag bár-
cákat és piktogramokat. A verseny so-
rán összeállíthatták a kimenekítés-
hez, kitelepítéshez szükséges túlélõ-
csomagjukat is.

Amíg a versenybizottság a verse-
nyen szerzett pontokat összesítette,
addig a Tolnai Tájak Íjászegyesület tar-
tott bemutatót, melynek során a vál-
lalkozó kedvûek kipróbálhatták magu-
kat az íjászatban is. 

AZ IDÉN IS JÓ HANGULATBAN TELT
MEGMÉRETTETÉSEN A KÖVETKEZÕ
EREDMÉNYEK SZÜLETTEK: 

Általános iskolás kategóriában:
I. Apáczai Csere János Bölcsõde, Óvo-
da, Általános és Középiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és Kol-
légium Dombóvár, Kaposszekcsõi Ál-
talános Iskolai Tagintézménye
II. Baka István Általános Iskola, Szek-
szárd
III. Bezerédj Általános Iskola, Paks

KÖZÉPISKOLÁS KATEGÓRIÁBAN:
I. Kaposszekcsõi Baráti Társaság
II. Balogh Antal Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium, Paks
III. Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk

A nyertes csapatok a 2012. május
18–19-én, Gyõrújbarátban megren-
dezésre kerülõ országos versenyen
képviselhetik megyénket.
Ezúton is gratulálunk az elért ered-
ményekhez!

Lépjen Ön is!
Naponta 10 000 lépés. Hihetetlennek
tûnhet, de ennyi elég ahhoz, hogy
csökkentsük számos betegség kialaku-
lásának esélyét. 

Több szervezet együttes összefogá-
sával egy egész napos program kereté-
ben hívják fel a figyelmet erre Szekszár-
don. A Magyar Rákellenes Liga Szek-
szárdi Alapszervezete, a Magyar Vörös-
kereszt Tolna Megyei Szervezete, a Tol-
na Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve és a Zöld-
társ Alapítvány fõszervezésében 2012.
MÁJUS 12-ÉN 9 ÓRÁTÓL kezdõdik
program, ahol lehetõség lesz egészség-
ügyi méréseket végeztetni, megtanul-
ni az elsõsegélynyújtást, mûsebkészí-
tést. Lesz továbbá folyamatos egészség-
ügyi és táplálkozási tanácsadás, fogyasz-
tóvédelmi kérdezz-felelek, vagy éppen
környezetvédelmi foglalkozások közül
lehet majd választani. A nap folyamán
három alkalommal szakmai vezetéssel
indított löszszurdiktúrához is lehet
csatlakozni, félúton a Cserhát-tetõre fel-
érve pedig meglepetés várja a vállalko-
zó kedvûeket. A program harmadik
helyszínén, a Tolna Megyei Gyermek-
és Ifjúsági Közalapítvány (GYIK) épü-
letében a vöröskereszt világnapja alkal-
mából különbözõ elõadásokat látogat-
hatnak az érdeklõdõk. 
Bõvebb információ:www.zoldtars.hu.

Használtruha-
osztás

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja május 8-án és 22-én, ked-
denként délelõtt 8 és 10 óra között jó
minõségû használtruha-osztást szer-
vez Szekszárdon, a Hunyadi utca 4.-
ben. Szívesen segítünk, jöjjenek hoz-
zánk!

A szeretetszolgálat munkatársai

Gazdák figyelmébe
Május 15-ig kell jelölni! 

A zöldség, gyümölcs és a dohány szer-
kezetátalakítási nemzeti program
keretében a korábban részt vevõ, il-
letve most belépõ gazdák az egységes
kérelemben igényelhetik a támogatást
– hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárka-
mara. A kérelem legkésõbb 2012.
június 11-én nyújtható be, azonban a
2012. május 15-e után történõ kérelem-
benyújtás esetén munkanaponként 
1 százalékkal csökkentésre kerül a tá-
mogatás összege.

Forrás: MA

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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Természetesen nem a sorozatból jól
ismert ballonkabátos nyomozó, ha-
nem a szakmai körökben fehér bõrbe
bújt jamacaiként emlegetett MC, ami-
kor a mintegy százötven rajongó újra
és újra visszatapsolta a Brains zene-
kart a Szekszárdi Est Caféban. A
Brains a megalakulása óta legtöbb sze-
mélyi változáson és zenei stílusváltá-
son átesett banda, akiknek tagjai már

azt sem tudják, miért Agyak a nevük.
Az elektronikus zenét itthon legsike-
resebben élõ központúvá tévõ banda
az egyik legegyedibb hangzást produ-
káló magyar zenekarnak számít. A ta-
valy februárban kijött Refresh The
Sky lemez óta egyre népszerûbb
együttes sorait erõsíti Lukács Leven-
te, Varga Norbert, Endre Dávid mel-
lett a szekszárdi származású, a Másfél-

bõl ismert Ujj Zoltán és MC Columbo,
azaz Kéri András.

– Mi az új album receptje? – kér-
deztük.
– Columbo: Az eddigieknél több elekt-
ronikus hangszínt vittünk bele, illet-
ve megtartottuk a rock- és gitárköz-
pontúságot, de mindemellett egy egé-
szen egyedi hangzásvilágot alakítot-

tunk ki. Fõleg itt, Magyarországon,
mert ezidáig nem nagyon sikerült
elektronikus produkciót ennél élõbb
szinten hozni, ebben mindenképpen
egyedülálló az album. Nagy hangsúlyt
fektettünk a dallamos rappre, amit el-
lensúlyozunk erõs versekkel és témák-
kal, de az egész lemezre jellemzõ a slá-
geresség. A zenekar legfiatalabb és leg-
idõsebb tagja között 13 év van, ez is
visszaköszön.

– Március 10-én volt egy koncert,
amit úgy harangoztatok be, hogy
nagy durranás lesz, hogy sikerült?
– Zoli: Ez nagy áttörésnek számított,
mert a zenekar elsõ saját szervezésû
koncertje, önálló est volt. Kíváncsiak
voltunk, hányan szeretnek minket, és
a koncert végül minden várakozást fe-
lülmúlt, és az egyik legnagyobb buda-
pesti szórakozóhelyet sikerült teljesen
megtölteni.

– Mi történik veletek mostanság?
– Amióta Szepesi Mátyás a menedzse-
rünk, és a Lovasi András Megadó Ki-
adója adja ki a lemezeinket, egy na-
gyon erõs klubozás állt össze. Nyáron
pedig már biztos, hogy minden nagy
fesztiválon ott leszünk, és a nagyszín-
padokon játszunk.

Göttlinger Noémi

Még Columbo is elámult

A tervezés és a mûszaki kivitelezés
egyik diadalának nevezhetjük a Cadil-
lacet, a világ egyik legismertebb ame-
rikai autómárkáját, amely újításainak
köszönhetõen sok szempontból úttö-
rõnek számít az autópiacon. A gyártók
a mûszaki megoldások mellett küllem-

ben is élenjáró autót akartak, ezért pél-
dául az 1927-ben piacra került LaSalle
volt az elsõ amerikai autó, amit nem
egy mérnök, hanem egy stylist terve-
zett. A múlt szombaton tíz gyönyörû,
régi Cadillacet láthattunk a Garay
téren két régi Chevrolet és egy Chrys-

ler társaságában. A kecskeméti Kardos
László például egy 36 esztendõs Cadil-
lac Sedan de Ville-lel érkezett, amely
impozáns külseje mellett szerintünk a
világ legpuhább üléseivel  dicsekedhet.
Az utas mintha vattába süppedne –
többé ki sem akar szállni... 

A kocsi elsõ gazdája egy detroiti far-
mer volt, aki mindössze 500 mérföldet
tett bele, de ma is csak 1700 mérföl-
dön áll a kilométeróra. A jármûvön
minden eredeti, és
többek között au-
tomata váltó, klí-
ma, állítható kor-
mány, kilincsmeg-
világítás is szolgál-
ja a vezetõ kényel-
mét. Horváth Zol-
tán, a találkozó
szekszárdi szerve-
zõje lapunknak el-
mondta: a Cadil-
lac Klub tagjai szá-
mára idén négy-
napos programot 

állított össze. Megismerkedhettek a vá-
rossal, a Gemenci-erdõvel, és termé-
szetesen a szekszárdi borokkal is. A ta-
lálkozó által tehát nemcsak a szekszár-
di közönség gyarapodhatott új élmé-
nyekkel (és értékes tombolanyeremé-
nyekkel), hanem az álomautó-tulajdo-
nosok is, akik így messze viszik Szek-
szárd hírét. A legközelebbi, nagysza-
bású Cadillac Ranch június 3-án La-
josmizsén lesz. Cser Ildikó

A La Salle-t nem mérnök, hanem egy stylist tervezte
Cadillac-csodák a Garay téren
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Még Columbo is elámult

Cadillac Sedan de Ville 1976-ból. Hatalmas tömege biztonságot is nyújt

Egy régi, szép modell 1947-bõl
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Újra hódíthat a szekszárdi siller
Hat borász összefogott egy országos ügy érdekében

Vissza a gyökerekhez, ahhoz, ami
egykor markánsan jellemezte a
Szekszárdi borvidéket. E gondolat
jegyében fogott össze hat szek-
szárdi borász, s jóvoltukból újjáé-
ledt Magyarországon a sillerszto-
ri. Méltó helyen, a budai Várfok
Galériában tartották a „mieink” a
siller újjászületésének premier-
jét, ahol a szekszárdi bemutató-
val egy időben képzőművészeti ki-
állítás is nyílt.

A múlt század harmincas éveiben, sõt,
ezt megelõzõen is Soprontól Nyíregy-
házáig létezett a siller, mint könnyed,
de komoly élvezeti értékkel bíró bor. 
A szekszárdi állítólag fogalom volt.  

A második világháborút követõen a
siller fokozatosan feledésbe merült. A
tömegtermelésre való törekvés „beda-
rálta” ezt a fajtát is:  amelyek az elmúlt
rendszerben készültek, enyhén szólva
nem használtak a márkanévnek.

A szekszárdi hatok (Heimann Zol-
tán, Eszterbauer János, Sebestyén
Csaba, Németh János, Posta Péter,
Merfelsz Gábor, illetve pincészete) a
premieren megmutatták színben és
ízben is, hogy mi is a siller, tisztelve a
készítés õsi hagyományait, bevetve a
korszerû borászati technológiát is. Az
ötletadó Heimann Zoltán volt, aki
már évekkel ezelõtt Fuxli néven hoz-
ta forgalomba siller vörösborát, 
ahogy anno az õsök nevezték ezt a
nedût. A svábos elnevezés elnyerte a
kollegák tetszését is, így ezen a né-
ven indulhat el hódító útjára a hu-
szonegyedik században a szekszárdi
siller. 

Kadarkára és a kékfran-
kosra kell épülnie

– A Fuxlival az a célunk, hogy a
rozék után világszerte felsorakozó bo-
rok kategóriájában, megragadva a sil-
lerborokban rejlõ lehetõségeket, tud-
junk egy szekszárdi világmárkát épí-
teni. Ha meg tudna kapaszkodni a pi-
acon, minden bizonnyal több borász
is csatlakozna hozzánk. Komoly esély
van arra, hogy elérhetõ áron tudjunk
egy könnyû, jól iható, de minõségi
bort adni, ami a szekszárdi bornak egy
tömegszerû megjelenést biztosítana.
A nagy minõség kategóriában letettük
a névjegyünket az elmúlt másfél évti-
zedben, de valljuk be õszintén, hogy
az áruházak polcain nem mindig le-
het a borvidékhez méltó borokat talál-

ni – mondta Heimann Zoltán lapunk-
nak az ünnepélyes bemutató után a
helyszínen.

Hatan a szó igazi értelmében össze-
beszéltek Fuxli-ügyben, meghatározták
a fajtákat, a technológiát, egyfajta ízlés-
világot, amit minden eszközzel megpró-
bálnak tartani. Egymást is zsûrizték, s az
újonnan belépõ tagok is automatiku-
san zsûritagokká válnak. Elõírás, hogy a
szekszárdi sillerben 80 százalékban a
Kárpát-medencei tájfajtáknak kell szere-
pelnie, ezen belül is 50 százalék fölötti-
nek kell lennie a kékfrankosnak és a ka-
darkának, és 20 százalékban lehet ját-
szadozni a világfajtákkal. 

A rókavörös színben – ezért a Fuxli
fantázianév – nincs eltérés, de az ízvi-
lágban annál inkább. Németh János pél-
dául nem tett a sillerjébe világfajtát, csak

a kékfrankos és kadarka alkotja. „Szerin-
tem jó választás lesz ez a bor, elsõsorban
a ropogós savtartalma miatt. Ha a fo-
gyasztó a rosé után nem óhajt mindjárt
egy komolyabb bort, remek átmenet
lesz ez” – mondta bizakodóan. A Posta
család nagyapákig visszavezethetõ
borászkodásának is része volt a Fuxli. Ré-
szint ezért voltak kaphatóak az együtt-
mûködésre, másrészt, mint azt Posta Pé-
tertõl, a családi gazdaság vezetõjétõl
megtudtuk, mint feltörekvõ kis pincé-
szet, megtiszteltetésnek érzik, hogy ilyen
neves szekszárdi borászatokkal együtt-
mûködhetnek. Náluk sem volt kérdés a
már említett két tájfajta meghatározó
szerepe, 85 százalékban kékfrankosból,
illetve kadarkából készült a boruk, ami-
hez 15 százalékban merlot-t adnak. Mint
például Merfelsz Gábor, mert mint
mondta, csak ily módon tud megjelen-
ni a borban az õ stílusa.

Az újraértelmezett szekszárdi siller
elkészítése nagyon hasonlít a rozéhoz,
de itt tovább tartják héjon a levet. Hogy
meddig, ez már egyéni borászati felfo-
gás kérdése. Nem titok, Sebestyén Csa-
ba tollba mondta az õ technológiáját:
„Kizárólagosan kékfrankosból és kadar-
kából, szigorúan régi hagyományos el-
járással a kádon elkezdtük erjeszteni a
vörösbort, majd  két nap múlva levettük
a már erjedõ mustot, amit fahordóban
erjesztettünk ki, aztán rövid három hó-
napos érlelés után palackoztuk.”

A  bemutatón felszolgált tájjellegû sajt-
hoz és a sárköziesen készített kolbász-
hoz felettébb passzolt a laza Fuxli, jelez-
vén a más vörösekhez képest eme bor-
ban rejlõ nagyobb, üzletileg kihasznál-
ható gasztronómia értékeket. B. Gy.

A bor lényege, hogy egyetlenegy élõ-
lényhez sem hasonlítható: maga az em-
ber! – vázolta fel mélyreható gondola-
tokat sem nélkülözõ elõadásán az Év
Bortermelõje 2011 címet elnyert Vida
Péter április 24-én este, a Plébánia Kö-
zösségi Házában.

S hogy mennyire így van ez, igazol-
ta a filozofikus esten az a lüktetõ bor-
repertoár is, amellyel Vida elvarázsolta
tavaly a borszakértõket. Nedûiben
„benne él” mindaz, amit a bortermelõ
magáénak vall keresztény hitrõl, er-
kölcsrõl, s végtelen hazaszeretetrõl.

Vida Péter soha nem feledkezik meg
mesélni szûkebb pátriájáról, Szekszárd-
ról és annak múltjáról, s nem titkolt vá-
gya, hogy az 1845-ben talált, Krisztus-
korabeli szekszárdi szarkofágot – amit
anno az épülõ Lánchíd darujával emel-
tek be a pesti rakpartra, hogy aztán a
Nemzeti Múzeumba szállítsák –, vissza-
hozassa oda, Szekszárdra, ahol nagy
kincs lenne a város lakói számára…

A borász úgy érzi, hazánknak fel kell
emelnie a fejét, mert nem akárkik él-

nek itt! A jövõben véleménye szerint a
földre és a vízre kell legjobban vigyáz-
nunk, mert Magyarország egy istenad-

ta hely, ahol a legjobb zöldségek és gyü-
mölcsök teremnek, s ahol mindenhon-
nan víz tör elõ! 

A legfontosabb a borral való foglal-
kozásban a tisztaság, valamint a végte-
len, túláradó szeretet – vallotta –, ame-
lyeket egy bortermelõnek ismernie
kell. A szép gondolatok után a jelenlé-
võk belekóstolhattak a Vida pincészet
roséborába, de cabernet franc-ot,
merlot-t, ezenkívül Szekszárd egyik,
ha nem legõsibb borfajtáját, a kadar-
kát is megízlelhették. Ez utóbbit „öreg
tõkék kadarkája” néven  termeli a ne-
ves borász, s úgy véli: a túrós csuszá-
hoz, halászléhez tökéletes választás-
nak bizonyulhat. 

Vannak borok, amelyek bizonyos
poharakból elképesztõ illatokat pro-
dukálnak – fejtette ki a borász, majd
hozzátette: egy szép bort vizespohár-
ból inni tragédia! Este két egymást
szeretõ ember bontson fel egy szek-
szárdi bort, koccintson, s kezdjen el
beszélgetni – ajánlotta –, hiszen erõ és
szeretet van a borban, ami átjár min-
denkit, s amellyel az ember pozitív
irányban változhat.

Gyimóthy Levente 

Borbemutató a budai Várfok Galériában. Középen: Heimann Zoltán

A bor, mint Krisztus vére
Vida Péter elõadása hitrõl, erkölcsrõl, hazaszeretetrõl
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Finn napok Szekszárdon
2012. május 17–18.

Szekszárd–Tornio testvérvárosi jubileumi ünnepsége

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyû-
lésének április 27-i ülésén a képviselõk az ellenzék két
nem szavazata és egy tartózkodás mellett elfogadta a vá-
ros 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ren-
deletet.

A közgyûlés egyetértett azzal, hogy miután a megye-
székhely kezdeményezésére 2011 decemberében meg-
alakult Sió és Duna Menti Víziközmû-társulásnak immár
a Tiszához közeli települések is tagjai lettek, a szervezet
nevét Elsõ Magyar Önkormányzati Víziközmû- és Köz-
szolgáltató Társulásra módosítsák. A közgyûlés hozzájá-
rul továbbá azon önkormányzatok társuláshoz való csat-
lakozásához, amelyek a csatlakozási szándékot tartalma-
zó határozatukat idén május 31-ig meghozzák.

A képviselõk egyhangúan támogatták a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Házának a „Kulturális in-
tézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában” címû kiírásra vonatkozó pályázatának be-
nyújtását azzal, hogy amennyiben a program keretében
a 25 százalék elõleg lehívására nem lesz lehetõség, azt az
intézménynek a saját költségvetésébõl kell biztosítania.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Állam-
kincstár megyei igazgatóságához a 2012. évi nyári gyer-
mekétkeztetésre. A pályázat keretében – melyhez 1,9
millió forint önerõt biztosít a város – a Diákétkeztetési
Kft. bevonásával 44 napon keresztül 130 gyermek étkez-
tetését tennék lehetõvé.

A közgyûlés hozzájárult, hogy az önkormányzat térí-
tésmentesen az Alisca Terra Kft. használatába adja az Ep-
reskert u. 9. szám alatti hulladékudvart, amely a Damja-
nich utcai után a második ilyen létesítmény a városban.

Tizenhat bográcsban fõtt a pontyhalászlé vagy
éppen a vegyes hallé az Újvárosi Katolikus Tár-
saskör szokásos május elsejei partiján a Szent
István Ház udvarán, miközben szép lassan az
ebédre, illetve az eredményhirdetésre zsúfolá-
sig megteltek az udvaron az asztalok. A házigaz-
dák felettébb örültek annak, hogy sok új arcot
is felfedezhettek a bográcsok körül, ami jelez-
te: híre ment ennek a valóban testvéri, baráti,
sõt, nemzetiségi találkozónak. Helyi önkor-
mányzati képviselõk, Horváth István polgár-
mester, helyi kisebbségi vezetõk, sportolók, je-
lesül az Unio Box Team Szekszárd képviselõi is
eljöttek, hogy fõzés közben egy jó kiadósat be-
szélgessenek egymással,  és a társaskör agilis, a
dolgokat sohasem a rossz oldaláról nézõ, az éve-
iknek életet adó tagjaival. S ez talán fontosabb
volt annál, mint hogy kik vehették át az örökös
zsûrielnök, dr. Csötönyi Sándor neves sport-
diplomatától, a legízletesebb hallevekért járó
díjakat.

Persze ennek is megvan a hírértéke, hisz min-
den évben akad nem is egy, komoly versenye-
ken is már a névjegyét letevõ halfõzõ. Ezért is
volt gondban a zsûri a pontyhalászlék rangsoro-
lásakor. Borász, agrármérnök, borkészítéshez is
értõ nemzetiségi vezetõ, sportoló, neves sport-
diplomata, gyakorlott vendéglátós is pontozott.

– Tíz éve járok ide, de még ennyire nem ad-
ták föl egyszer sem a leckét a fõzetek, nem volt
egyszerû a mezõnybõl kiemelkedõ hat között
megállapítani a végsõ sorrendet – mondta
Csötönyi Sándor, miközben elismerõen csettin-

tett: „Óriási a színvonal-növekedés az elõzõ
évekhez képest, igazi bajai típusú remek levek
készültek, nem túlfûszerezve, paradicsomozva
és hagymázva, hanem megfelelõ ízharmóniával
és csípõséggel. 

A roma önkormányzat két halfõzõje, akik
most magánemberként indultak, szinte ugyan-
azzal a módszerrel fõzik a halászlét, többnyire
ugyanott is vásárolják az alföldi pontyot. Eddig
– versenyen kívül – az különböztette meg Laka-
tos Ferenc halászléjét Sárközi János József roma
kisebbségi vezetõ fõztjétõl, hogy „Dundi” roma
hagyományt követõen „méregerõvel” papriká-
zik, míg az elõbbi csínján bánik a fûszerekkel –
a jó paprikán kívül mást nem tesz bele. Most
Sárközi is visszafogta magát, ezért volt nagy
hasonlóság a két lé között!... Ám a bírák mégis
Lakatos magyaros stílusát tartották a legtöbbre,
õ nyerte a versenyt, de Sárközi is fölléphetett a
képzeletbeli dobogóra, harmadik lett a korábbi
gyõztes Aschenbrenner Mihály mögött.

A vegyes halászléknél a társaskörhöz tartozó,
halászlét gyakran készítõ Csötönyi család
ezúttal azt bizonyította: ha fiuk, Sanyi vagy Feri
éppen nem fõznek, akkor is összejöhet a siker.
Családi csapatban ezúttal Csötönyi Judit fõzött,
kiváló alapanyagból: szürkeharcsából, nyurga
pontyból és keszegbõl. Titka csak abban van,
árulta el az elsõ helyezést elérõ Judit, hogy õ –
bátyjaival ellentétben – elõre fõzött hagymával
dolgozik, ami a vegyeshal-ételeknél fontos
sûrûséget is megadja.

B. Gy.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és Tornio városa idén má-
jusban ünnepli a testvérvárosi kap-
csolat fennállásának 25., jubileumi év-
fordulóját.

A szekszárdi önkormányzat a progra-
mokba a szekszárdi általános és kö-
zépiskolákat is bevonta, melynek kap-
csán az általános iskolások között egy
Finnországról szóló rajzpályázatot, a
középiskolák között pedig egy finn
mûveltségi vetélkedõt indított.

A szekszárdi középiskolákból 3 fõs
csapatok jelentkezhetnek, melyek kö-
zül egy elõdöntõ után a 8 legjobb csa-
pat mérheti össze tudását a 
MÁJUS 17-ÉN a Garay-gimnáziumban
tartandó döntõben. A gyõztes csapat
tagjai egy finnországi utazást nyerhet-
nek a testvérvárosba, melyre õsszel
kerülhet sor. A vetélkedõ részletes le-
írását, fõbb témáit és a jelentkezési la-
pot a saját iskolájukban vehetik át az
érdeklõdõk, illetve letölthetik a
www.szekszard.hu weboldalról is. A
kitöltött jelentkezési lapot a vetélke-
dõn indulni kívánó csapatoknak má-

jus 9-ig e-mailen a berling@szek-
szard.hu címre kell eljuttatniuk. Az
elõdöntõ feladata egy Finnországról
szóló teszt kitöltése lesz, a csapatok
május 14-én 15.00 órakor – szintén a
Garay-gimnáziumban – dönthetik el,
ki kerül be a legjobbak közé. 

A finn ízek és gasztronómia iránt ér-
deklõdõk sem maradnak program
nélkül. Számukra MÁJUS 17-ÉN 19.00
órai kezdettel az a GÁLAVACSORA
nyújt kiváló lehetõséget, melyet ROLF
BUNGARTEN, a Hotel Tornio finn
mesterszakácsa készít eredeti finn
alapanyagokból. Az ünnepi vacsora
helyszíne a Szekszárdi Diákétkezteté-
si Kft. étterme lesz (PTE Illyés Gyula
Kar, Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
A finn zene és irodalom iránt érdeklõ-
dõket – a vacsora elõtt – 18.00 órakor
az Illyés Gyula Kar aulájában a Garay
Általános Iskola Liszt Ferenc Zeneis-
kola tanulói és a Kar hallgatói által ösz-
szeállított mûsor várja.

További részletek a 
www.szekszard.hu weboldalon talál-
hatóak!

A gálavacsora menüsora:
Hideg ételek

Sózott lazac mustármártással 
Pisztrángikrával töltött kosárkák

Zöldfûszeres sajttal töltött füstölt rénszarvashústekercs
Faszénen sütött nagymarénasaláta

Rozsos pogácsa

Meleg ételek
Rénszarvashúsgolyó füstölt rénszarvashúsmártással 

Rénszarvashúspörkölt vörösáfonyával

Desszert
Krémsajtos-tejszínes mocsárihamvasszeder-kocsonya

mocsárihamvasszeder-öntettel 
Csokoládébonbonok

A vacsorára a szekszárdi Tourinform Irodában 
(Béla király tér 7.) 

május 7-tõl válhatók jegyek 5000 forintos, május 11-tõl pedig 
6000 forintos egységáron. A jegy ára tartalmaz egy üveg ásványvizet

és 3 deciliter szekszárdi bort is.

Bõvebb információ: Polgármesteri Hivatal Szekszárd, 
Berlinger Attila, nemzetközi kapcsolati referens 

(Tel.: 74/504-116, e-mail: berling@szekszard.hu 
Tourinform Iroda Szekszárd 

(Tel.: 74/315-198, e-mail: szekszard@tourinform.hu )

A közgyûlés elfogadta
a zárszámadást

Halfõzõ verseny Újvárosban
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Michael Flatley-t megszégyenítõ show-
elemeknek lehettünk szemtanúi a váro-
si sportcsarnokban, április 22-én, vasár-
nap este, amikor a kaukázusi Grúz Nem-
zeti Táncszínház show-mûsorát szem-
lélhette végig a nagyérdemû. A közel
két órán át tartó szuperprodukcióban,
amelyet eleddig csaknem kétmillió né-
zõ láthatott világszerte, a legváltozato-
sabb népi öltözetben léptek színpadra
a grúz vendégek, frenetikus tánctudá-
sukkal elkápráztatva a szekszárdi kö-
zönséget, amely a látottakat szinte vé-
gig, álló tapsviharral jutalmazta. 

A zene, amelyre a kiváló tehetséggel
megáldott mûvészek táncoltak, a hagyo-
mányos grúz népzene, valamint a kor-

szerû zenei elemek ötvözetére épült, a
dallammotívumokon érezhetõen kiüt-
között a titokzatos hangulatot varázso-
ló ázsiai hatás is, lévén, hogy Grúzia Eu-
rópa és Ázsia határán terül el. A szuper-
produkcióban részt vevõ hölgyek arany-
sárga, szürkéskék és ezüstlilás, valamint
rózsaszínben játszó ruhákban, zöldes-
kék és fekete selyem fejkendõkben va-
rázsolták el a közönséget, míg a férfiak
zömmel kucsmaszerû fejfedõben, vö-
röses, csillogó díszítésû ruhákban lép-
tek színpadra az egyes táncokban. A le-
ányok fején az olykor fel-feltûnõ szür-
késkék diadém, valamint a fekete és
ezüstös árnyalatban játszó övek, nyaku-
kon pedig a láncszerûen leomló csillo-
gó nyakékek tették még szebbé õket, s

emelték még jobban ki 
amúgy is kifogástalan alakju-
kat. Érdekesen hatott, amikor
a grúz hölgyek hófehér, an-
gyalszerû ruhákban, karju-
kon fehér selyem szöveteket
lengetve, a férfiak pedig olda-
lukon ezüst színû karddal, vö-
rös és fekete ruhába öltözve,
mellkasukat keresztirányban
átfont csillogó szövetben mu-
tattak be egy malomkerék-
szerûen forgó táncprodukci-
ót. Láthattunk félméteres ug-
róelemekkel tarkított táncot,
vagy éppen üveggel a fejen
elõadott  show-elemet is,
csakúgy, mint egy hosszú,
szõke hajú leány szólótáncát,
vagy egy igen profi férfitán-
cos perceken keresztül, be-
hajlított térddel produkált
pörgését. A hangulat már-
már a tetõfokára hágott, ami-
kor egy igen ügyes grúz tánc-
mûvész a közönség soraiban landolva
mutatta be lenyûgözõ pörgõtudomá-
nyát. A frenetikus elõadást megelõzve
a táncosok gyönyörû koreográfusnõ-
jét, Maka Vacheishvilit, valamint tolmá-
csukat, Salome Mdinaradzet kérdeztem
a tánccsoport magyarországi tartózko-
dásáról. 

A hölgyek mûsorukról elmondták:
az elõadásokon tradicionális grúz tán-
cokat felvonultatva mutatják be törté-
nelmüket. A show nem egy átfogó szto-
rin keresztül, hanem kiemelkedõbb
történeteken át nyújt bepillantást a grú-
zok múltjába: van benne esküvõ, szere-
lem, és harc is. A távoli országból egyéb-
ként 26 táncos (13 fiú és 13 lány) érke-
zett hazánkba április 18-án, s május 11-
én utaznak haza. A turné érintette Bu-
dapestet, Debrecent, Székesfehérvárt,
s Szekszárd után többek között Tatabá-
nya, Cegléd, Szeged, Kaposvár, Zala-

egerszeg, valamint Dunaújváros szere-
pel a célhelyszínek közt. A táncosok
egyébiránt egy belga és egy osztrák tur-
né elõtt állnak. 

Magyarországon kiválóan érzik ma-
gukat, s úgy tapasztalják, hogy az embe-
rek hazánkban igen közvetlenek. A cso-
portnak a számtalan fellépés közben
adódott néhány szabadnapja is Buda-
pesten, ahol megtekintettek szinte min-
den nevezetességet. A magukat repülõ
grúzoknak nevezõ formációban a tiné-
dzserektõl a 30 éves korosztályig min-
den életkorból megmutatják magukat a
tehetségek, a tagok közt 13 éves a legfi-
atalabb, s 30 éves a legidõsebb srác, de
a legtöbbjük 22–24 éves fiatal. 

Látva nem mindennapi produkcióju-
kat, csak elismeréssel szólhatunk telje-
sítményükrõl és további sok sikert kívá-
nunk a repülõ grúzoknak! 

Gyimóthy Levente

Állva tapsolt a szekszárdi közönség

Repülõ grúzok a sportcsarnok színpadán
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A külsõ szemlélõ számára gyakran hu-
moros, szórakoztató szituációknak tû-
nõ, mégis drámaian komoly helyzetek-
rõl is láthattunk fizikai dolgozók munká-
ja közben rögzített képeket április 24-én
az idei munkavédelmi nap alkalmából. 
A Vármegyeháza dísztermében tartott
rendezvényre számtalan munkaadó és
érdeklõdõ érkezett, akik a 2012. évtõl
érvényes munkavédelmi szabályválto-
zásokra voltak kíváncsiak. A megjelen-
tek fél 10-kor a mûemlék épület elõte-
rében gyertyás megemlékezést tartot-
tak a munkabalesetekben elhunytak
emlékére. 
A tanácskozáson a szakigazgatási szerv
munkavédelmi felügyelõje, Vékony Vik-
tor a munkavédelmi felügyelõség felada-
tairól beszélt. Az ellenõrzések kapcsán
elsõdleges célként jelölte meg a megelõ-
zést, hiszen a szerv elkötelezett a mun-
kavédelem társadalmi hasznossága és a
biztonságos munkavégzés ellenõrzése
iránt. A felügyelõ a 2012-es év kiemelt el-
lenõrzési vizsgálati céljai közt sorolta fel
a nagy létszámú munkavállalót foglalkoz-
tató munkáltatók gyakoribb, részlete-
sebb ellenõrzését, valamint a hiányossá-
gok széles körû feltárását. Tájékoztatott
arról is, hogy a munkabalesetek kivizsgá-

lását – különösen a súlyos balesetekre fó-
kuszálva – is javítani kívánják, a bírsá-
gok behajtásánál pedig a közigazgatási
határidõt fokozottan figyelik majd. A zaj-
jal, kéz- és karrengéssel, nem különben
a veszélyes, valamint rákkeltõ anyagok-
kal járó munkavégzéseknél teljes körû
vizsgálatokat kívánnak végrehajtani, de
a fiatalkorú, vagy terhes, anyatejet adó, s
az idõsödõ, vagy megváltozott munka-
képességûek körülményeinek fokozott
ellenõrzését is célul tûzték ki. Mindeze-

ken túl az alvállalkozói felelõsség feltárá-
sa, valamint a felelõsség kijátszásának
visszaszorítása is fontos feladata lett a
munkaügyi szervnek már az idei évtõl.
Vékony Viktor kiemelte az ingyenes
Munkavédelmi Tanácsadói Szolgálat te-
vékenységét, ahol az érdeklõdõk névte-
lenségüket megõrizve, telefonon – mun-
kaidõben és munkaidõn kívül – szemé-
lyesen és írásban is beadhatják panasza-
ikat, javaslataikat. 

Gyimóthy Levente
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Szigorodnak a munkavédelmi elõírások

Gyertyát gyújtottak a munkabalesetben elhunytak emlékére

Miért érdemes 
szigetelni?

A nyílászárók (ablakok, ajtók) szigete-
lése az egyik leggyorsabban megtérü-
lõ beruházás. A Zöldtárs Alapítvány a
Szekszárdi Klímakör támogatásával
programot indít a nyílászárók utóla-
gos szigetelésére Szekszárdon. 

Az 1. bemutató a „10 000 lépés az
Egészségünkért” program május 12-i
rendezvényén lesz a Béla téren, a Zöld-
társ sátorban. Önt is várjuk!

MIÉRT ÉRDEMES A NYÍLÁSZÁRÓKAT
SZIGETELNI?

MERT ablakszigetelés után akár 15-20
százalékot is megtakaríthat fûtés-
számlájából.
MERT télen melegebb lesz otthona,
az ablakszigetelést követõen akár 
2-5 Celsius-fokkal.
MERT csendesebb lakása lesz az ab-
lakszigetelést követõen.
MERT nyáron jóval hûvösebb lesz la-
kása, hiszen szigetelést követõen
nem fog a lakásba beáramolni a me-
leg levegõ az ablakok és a keret közti
réseken keresztül. 
MERT tisztább, egészségesebb lesz
otthona, az ajtók, ablakok szigetelé-
sét követõen jóval kevesebb pollen,
por, kosz jut be kintrõl a lakásába. 
MERT befektetése 1-2 év alatt 
megtérül. 

Hogyan 
szigeteljünk?

A szakemberek véleménye alapján a
Zöldtárs Alapítvány a svéd nútbema-
rásos módszert javasolja. A módszer
lényege, hogy az ablaktokban maró-
gép segítségével hornyot alakítunk
ki, és ebbe illesztjük bele a szilikon
tömítõanyagot. 
A bemarásos szigetelést kellõ eszkö-
zök birtokában akár házilag is kivitelez-
hetjük, de ha bizonytalanok vagyunk,
a megfelelõ eredmény elérése érde-
kében, érdemes a Zöldtárs Alapítvány
önkéntesének segítségét kérni. 
A Zöldtárs Alapítvány a Szekszárdi Klí-
makör támogatásával vásárolt 2
darab marógépet, amelyeket a meg-
hirdetett képzéseken történõ részvé-
telt követõen bérelni is lehet. A maró-
gépek bérbeadásának feltételeivel a
Szekszárdi Klímakör energiagazdál-
kodási munkacsoportjának május
16-i ülése is foglalkozik (Polgármeste-
ri Hivatal, Mûszaki Tárgyaló, május
16., 16.30 óra). A munkacsoport ülé-
se nyilvános, minden érdeklõdõt sze-
retettel várunk. Zöldtárs Alapítvány

Felavatták Farkas Pál
legújabb alkotását

A Kõszáli bakok viadala cí-
met viseli a szekszárdi szob-
rászmûvész, Farkas Pál leg-
újabb alkotása, aminek ün-
nepi avatására a napokban
került sor Keszthelyen. A
Kastélymúzeum vadászati
kiállításának elõkertjében
álló – a talapzattal együtt –

három és fél méter magas
bronz- és kõkompozíció ta-
lapzata mintegy tíz tonna
süttõi mészkõbõl készült. 

Az erejüket összemérõ
kõszáli (bronz)kecskék mél-
tó helyen fogadják a kiállí-
tásra érkezõ vendégeket.   

- h -

Pályázati felhívás logó 
készítésére

A Mentálhigiénés Mûhely Biztonságkultúra – Bûn-
megelõzési Szolgálata pályázatot hirdet a Szekszárdi Ön-
kéntes Környezetõrség logójának megtervezésére.

A megalakult Környezetõrség mûködési filozófiája: Te-
gyünk együtt önmagunkért, egymásért, minden létezõ-
ért, egy élhetõbb környezetért és a jövõért!

Pályázati feltételek:

Pályázók köre: magánszemélyek, közintézmények, ci-
vil szervezetek életkori megkötések nélkül
A benyújtás határideje: 2012. május 29. 16 óra
A pályázat benyújtásának helyszíne: Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központja (Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház 2. emelete, Szekszárd, Szent István tér 15–17.) 
A pályázatok postai úton a fenti címre vagy személye-
sen Horváth Tímeánál, az Önkéntes Központ vezetõ-
jénél adhatók le. 
A borítékon és a pályamunka hátoldalán kérjük feltün-
tetni a pályázó nevét és elérhetõségét (postai cím, te-
lefonszám, e-mail cím).
A pályázatokat A/4-es méretû papírformátumban 
10 × 10-es nagyságban, színes kivitelben és elektro-
nikus adathordozón várjuk.
A pályamunkák elbírálásának határideje: 
2012. május 30.

A pályázat eredményérõl a pályázókat e-mailben vagy
postai úton értesítjük.

A pályázat nyertese 10 000 forint vásárlási utalványban
részesül, és szándékunk szerint a neve bekerül Szek-
szárd Város Aranykönyvébe 2013-ban.
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Színes májusváró a sportcsarnoknál
Verőfényes napsütés és a progra-
mok igen széles skálája várta a
szekszárdi sportcsarnokhoz kilá-
togató gyermekes családokat áp-
rilis 28-án, a májusváró családi
napon. Az esemény a Babits Mi-
hály Művelődési Ház és a Szek-
szárdi Sportközpont Nonprofit
Kft. . közös szervezése volt.

A programok közt a Csurgó zenekar ál-
tal prezentált gyermekkoncert, ügyes-
ségi és kvízjátékok, bábelõadás, kung-
fu önvédelmi bemutató, különbözõ
látványsport-bemutatók is szerepeltek

A szabadtéri rendezvényhez a sport-
csarnok „Nyitott termek” nevû prog-
ramja csatlakozott. A benti lehetõsége-
ket amatõr, civil, baráti társaságok szá-
mára hirdették meg. 

A sportcsarnok elõtti mûsor a Csur-
gó zenekar fellépésével indult. Õket a
sióagárdi Fecske Bábcsoport követte,
akik a gyerekeknek saját összeállítású
elõadással kedveskedtek. A kisebbek
ugráló- és légvárakat próbálhattak ki,
kézmûvesprogramokban vehettek
részt, de nyelviskolai játékokkal is is-
merkedhettek. 

Az egyik legnépszerûbb program-
elem a Magyar Vöröskereszt mûseb-
készítése volt, ahol a gyermekeknek és
a szülõknek elmondták, hogyan lehet
helyesen sebeket kezelni. A délután fo-
lyamán az érdeklõdõk számos látvány-
elemes formációt láthattak, úgy, mint
a Hot Iron csoport súlyzó rudas pro-
dukcióját, a Leung Ting Wing Tsun
Kung Fu Szekszárdi Klubjának önvé-

delmi bemutatóját, illetve a Tücsök Ze-
nés Színpad mûsorát, emellett az
ügyességi és kvízjátékokon kívül olyan,
manapság divatos sportokkal, mint a
kangoo-val és a zumbával is megismer-
kedhettek, és a Szekszárdi Mozgásmû-
vészeti Stúdió bemutatóját is megte-
kinthették. 

Este ötkor a Szekszárd Junior Stars
lépett színpadra, akik sok egyéb mel-
lett a zenekar korábbi mûvészeti veze-
tõje, Molnár Ákos: Mr. Minister, vala-
mint Kacér tyúk címû szerzeményét
adták elõ. Ezt követõen a Bartina Nép-
tánc Egyesület táncosai szórakoztatták
a családokat, gyönyörû sárközi népvi-

seletben, amely csak fokoz-
ta mûsoruk összhatását. 

A jól sikerült napot a
szekszárdi Old Street Band
zenekar zárta: az együttes
két fiatal, ritka jó torkú éne-
kese, Mecseki Mariann és
Konhodics Péter tolmácso-
lásában az Eddától a Blues,
az Omegától a Petróleum
lámpa, de a Bikini: Adj he-
lyet magad mellett, vagy a
Creedence Clearwater Re-
vival örökzöld slágere, a
Have you ever seen the rain
is felcsendült a jelenlévõk
nem kis örömére. 

Gyimóthy Levente
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Úgy negyedórával a foglalkozás
kezdete előtt már szállingóznak a
kismamák a szekszárdi szülészet-
re. Van, akin még alig látszik, hogy
várandós, többen büszkén „tolat-
nak” kerekedő pocijukkal, máso-
kat meg csupán egy-két hét vá-
laszt el a csodától. 

Figyelni a baba 
rezdüléseire

– Éjszakánként gyakran felébredek.
Nem azért, mert nem tudok aludni, ha-
nem a várakozás izgalmától. Ez egyál-
talán nem zavar, sõt örülök a pár perc
ébrenlétnek, mert éjjel is tudatosan rá
gondolhatok. Aztán mindkettõnket el-
nyom az álom… – mondja meghatódva
a várandós kismama.

– A szüléskor mellettünk lesz a fér-
jem, vagyis kislányunk apukája – javít-
ja ki nevetve önmagát egy másik „po-
cakos”. Aztán beavat megállapodásuk-
ba. Abba, hogy társával jól tudják, a kis
jövevény érkezését követõen nemigen
lesz idejük egymásra, de ezt egyikük
sem rója föl a másiknak. Hiszen életük
legfontosabb idõszakára készülnek: ha-
marosan „igaziból anyuka és apuka le-
szünk” – mondják.

Hogy a babát várók minden szem-
pontból eleget tehessenek feladataik-
nak, számukra a szülészeten felkészítõ
tanfolyamot tartanak, aminek ötletgaz-
dája és fõ szervezõje Osztermajerné
Fodor Ilona (Ica), az újszülött osztály
vezetõ ápolója, aki a felkészítõ kurzu-
sok ideje alatt a SOTE-n megszerezte a
szoptatói szaktanácsadó képesítést is.  

– A várandósok délutánjain felkészít-
jük a kismamákat a gyermekvárásra, a
szülésre, a gyerekágyas idõszakra, no
és a továbbiakra. A hatéves tapasztalat
azt mutatja, hogy az ingyenes és sokré-
tû tanfolyamot örömmel fogadják, van
olyan szerda délután, amikor húszan
érkeznek – említi Ica, akit a kollégái, és
a kismamák mind így szólítanak.  

– A babavárók magabiztosságát is
erõsítjük, mivel sokan még bizonytala-
nok – teszi hozzá –, tehát a mindenna-
pos tevékenységeket olyan alaposan
kell elsajátítaniuk, hogy azok különö-
sebb fejtörést ne okozzanak számukra.
Ám ami meg pluszban „jön”, arra rá
kell érezniük.

Igent bólintok Ica megállapítására,
miközben Monori Für Dezsõ egyik
versének részlete ötlik fel bennem:
„Jó, ha tudják a papák, mamák, az új-
szülött nem érti a szülõk szavát.” Tehát
a kisbaba jelzéseire valóban rá kell
érezniük.

– A legegyszerûbb és kézenfekvõ
példa az éhség észrevétele. A pici ba-
bák olyankor szájukba veszik a kezü-
ket, s azt szopizzák. A következõ jel a
jellegzetes pislogás. Az utolsó éhségjel

a sírás, amit egy ügyes, figyelmes kis-
mama nem vár meg – sorolja a vezetõ
ápoló. Megszakad a beszélgetés, mert
valahova elszólítják.

A „kispapák” is készülnek

Eközben belép az irodába dr. Kuhajda
Valéria neonatológus, az újszülött osz-
tály vezetõje, a mostani foglalkozás el-
sõ elõadója. Megtudhatom, hogy a te-
matikus sorozatot igyekeznek min-
denre kiterjeszteni. A doktornõ re-
szortja a baba kórházi ellátása, a szûrõ-
vizsgálatok, a BCG-oltás, a fiziológiás
folyamatok. A beszélgetések során azt
a következtetést vonom le, hogy a
szoptatás van a középpontban, bele-

értve a legjobb testhelyzet begyakor-
lását is. 

Apropó, gyakorlás. Ebbe bevonják
az apukákat is, hiszen a fürdetés álta-

lában az õ tisztük. A kispa-
pák köpenyt húznak és az
osztályon – akár naponta
–, õk maguk fürdetik az új-
szülöttet, miközben az
anyuka gyönyörködik a
napról napra ügyesedõ
produkcióban. A nõvérek
elismerõen véleményezik
az „aranyos” kispapák
ügyességét, összpontosító
képességét. 

A tanfolyam során a vá-
randósokkal bejárják az
osztályt, hogy mire odake-
rülnek, ismerõsként, sõt
sok minden tudójaként
igazodjanak el. Idõben
megtudják, hogy a baba
„besárgulhat”, amire áldá-
sos hatású a kékfény terá-
pia. A picit egy-egy idõre
speciális inkubátorba te-
szik, aminek hatására ol-
dódik a bilirubin (epefes-
ték). Persze, ilyenkor a kis-
mama is beülhet az inku-
bátor – leginkább kisbabá-
ja – mellé.  

Az elmúlt héten az „Ér-
dekli” sorozatunkban Csákó Fruzsina
– aki egyebek közt szoptatási tanács-
adó is – sok új és megszívlelendõ tud-
nivalót osztott meg olvasóinkkal. Ezért
e fontos dologról most csak röviden
szólunk, s jelezzük, hogy Fruzsina és a
kórházi dolgozók alapállása e dolog-
ban megegyezõ. Érdemes megemlíte-
ni, hogy a baba szoptatásával kapcso-
latos kórházi tájékoztatón a nagyma-
mák is részt vehetnek, megelõzendõ
az otthoni véleménykülönbség kiala-
kulását a 25-30 évvel ezelõtti és a mos-
tani (WHO) ajánlásról.

Nincs felesleges kérdés

Egy kapcsolódó dolgot azonban fölve-
tettem. Mi az oka, hogy napjainkban til-
tott tehéntejet adni kétéves koruk elõtt
a piciknek? E téren valóban komoly vál-
tozás történt. 

– Mert egyre gyakrabban vált ki aller-
giás reakciót, ami így nagyrészt meg-
elõzhetõ – szögezi le Ica, sõt hozzáteszi,
hogy tehéntejet a szoptató anyuka is
csak mértékkel fogyaszthat! 

– Több kismama teszi szóvá, hogy
„éheztetjük” a babát. Szó nincs errõl!
Megvárjuk, hogy meginduljon a tejter-
melés, s kiszívja a baba az elõtejet – köz-
li a szakember, s azt is, hogy az újszülött
gyomrocskája kb. akkora, mint egy
szem cseresznye. Tehát a pótlás bele se
férne.

Elõkerülnek az emlékkönyvek, meg-
annyi fotóval, beragasztott levéllel, kö-
szönõ és elismerõ sorokkal. 

Korsós Ildikó szociális munkás is elõ-
adója a mai felkészítõnek. Az alaposan
felkészült fiatal hölgy mondandója lénye-
gét ki is nyomtatta, majd szétosztotta a
kismamák között. Az egyik tájékoztató a
terhességi-gyermekágyi segély idõtarta-
mát, mértékét és még sok mást taglal, il-
letve ismerteti a gyermekápolási táp-
pénzre jogosultság szabályait. A másik
hasznos táblázat az egészségbiztosítás
ellátásait ismerteti, illetve mindazt, ame-
lyek a biztosítással nem rendelkezõknek
is jár. Csécsi Katalin, az osztály védõnõ-
je korábban körzetben dolgozott, így a
kérdések megválaszolásában a megszer-
zett gyakorlata is segíti. Az otthon felme-
rülõ esetleges problémák megoldására is
„zsáknyi” tanácsa van, s mint fogalmaz,
annak örül, ha az újdonsült anyukák kér-
deznek és kérdeznek… 

– Számunkra fölösleges és butácska
kérdés nem létezik – fûzi hozzá Ica, s
mindketten elégedetten nézik a boldo-
gan jegyzetelõ, gyönyörûséges kisma-
mákat. V. Horváth Mária

Osztermajerné Fodor Ilona az osztályon
született babákról készült Mosolyalbummal

A szülésrõl, 
szoptatásról, 
a gyermekágyas 
idõszakról is hallhatnak 
a kismamák

Hamarosan „igaziból” anyukák lesznek
Várandósfelkészítés a megyei kórházban 
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Anyák napjára 
Május első vasárnapja anyák napja az édesanyáké, akiktől az életet kap-
tuk, amit ha továbbadunk, akkor mi is anyává lehetünk. Édesanyánk éle-
tünk végéig bennünk él. Az ő szeretete, törődése, tanítása, első léleg-
zetvételünktől velünk marad, amíg csak élünk. Akikről ezek a hétköz-
napi kis történetek szólnak, ÉDESANYÁK csupa nagybetűvel. 

Nadányi Zoltán:
Anyu

Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,

egyszerre elmúlik 
minden bajom, gondom.

Ha kávé keserû,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,

csak annyit, hogy: anyu!

Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,

csak egy szóba került, 
csak egy kiáltásba.

Keserûbõl édes, 
rosszból csuda jó lesz,
sírásból mosolygás, 
olyan csuda-szó ez.

„Anyu, anyu! Anyu!”
hangzik este-reggel, 
jaj de sok baj is van 
ilyen kis gyerekkel.

„Anyu, anyu, anyu!”
most is kiabálom,

most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom. 

Csak látni akarlak,
Anyu, fényes csillag,

látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.

Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.

A címbéli mondást naponta halljuk., de igaz ez az apákra is, s
remélem, egyszer az apák napjának is lesz megérdemelt rang-
ja. Mert ahogy elnézem a mai fiatal apukákat, bizony sokan át-
vállalják a gyermeknevelés szép, nehéz és felelõsségteljes fel-
adatait. Más generáció, talán õk már megértik, hogy a nõ is em-
ber. Helyt kell állnia a munkahelyén, neki is van fõnöke, eset-
leg beosztottjai. Vannak határidõk, megoldhatatlannak látszó
feladatok, s még otthon is az jár a fejükben, mi is vár rájuk más-
nap. S a gyermek, bár anya szülte, mégis két ember szerelmé-
nek gyümölcse. S a gyümölcs akkor érik egyenletesen, ha
mindkét oldalról egyformán éri a nap. A szülõk napsugara. A
szeretet, a bizalom, a féltés, a példamutatás, a biztatás.

Pár napja láttam egy nagyszabású majálison, ahol munka-
társak, családok jöttek össze fehér asztal mellett finomat fõz-
ni, jobban megismerni egymást, hogy a fiatal apukák milyen

türelemmel, hozzáértéssel és természetességgel váltották fel
az anyukákat a gyermekekkel való játékban, kisebbeknél a rá-
juk való figyelésben. Gyengédek voltak, oltalmazók, és köteles-
ségüknek érezték, nem kegyet gyakoroltak. 

Elmondtam volna nekik, de most elmondom minden férfi-
nek, fiatalnak és kevésbé fiatalnak: ha a feleségét megkíméli,
ha segít a gyermeknevelésben, a háztartásban, ha közösen
oldják meg az élet hozta nehézségeket – s nem egy „gyenge”
nõnek kell mindezzel egyedül megbirkóznia, miközben a te-
remtés koronája újságot olvas, sörözik vagy televíziót néz –, ak-
kor maguknak kímélik meg õt. Nekik marad fiatalos, egészsé-
ges és vidám. Szóval rajtuk áll, s akkor valóban elmondhatják,
hogy õk az erõsebb nem. 

S akkor az Anya csak egy van, folytatódhatna úgy is, és Apa
is csak egy van.  

Anya csak egy van…

A kedves, intelligens, közvetlen – még so-
rolhatnám a jelzõket – házaspár már túl
a 80. évükön. Boldogan élnek, ha egyi-
kük beteg, akkor a másik áll helyt és for-
dítva. A történetüket már évtizedekkel
ezelõtt elmesélték, valahogy mégis úgy
éreztem, most jött el az ideje, hogy papír-
ra vessem. Szerelembõl házasodtak, gyö-
nyörû fiatal párként. A férj snájdig, a fe-
leség szép arcú, kék szemû, csinos, s
mindketten tele jó tulajdonságokkal.
Olyan házastársai voltak egymásnak, ami-
lyet minden ember kíván magának. Az el-
sõ évek boldogsága után villámcsapás-
ként érte õket a hír, nem lehet gyerme-

kük. A feleség válni akart, talán más asz-
szonnyal boldogabb lesz a férje, ha az 
majd gyermeket szül neki. A férj viszont
másként gondolta. „Tudod mit? Nem vá-
lunk! Ezután te leszel az én gyermekem,
és én leszek a te gyermeked.” S ez így is
lett. Több mint hat évtizede élnek egy-
más gyermekeiként. Voltak testvéreik,
azoknak gyerekeik, akiket szerettek, ne-
veltek, segítettek. Egyszer azt mondta ne-
kem a feleség, amikor erre a témára tere-
lõdött a szó: „Tudod, nem volt részünk a

gyermekáldásban, nem tudjuk, mi az,
szülõnek lenni, hogy gyermekünk van,
de fájdalmunk sem volt, mint sok szülõ-
nek a hûtlen, önzõ, kihasználó, a nevelé-
sért, szeretetért nemhogy köszönetet
nem mondó, de mindent elfelejtõ gyer-
mekes szülõknek. Sokat látok magam kö-
rül, hozzájuk képest nekünk boldog éle-
tünk volt.” Elhittem neki, mert láttam
még ennyi évtized után is mindkettõjük
szemében a szerelmet, a szeretetet, a tisz-
teletet. Csak akkor inogtam meg kicsit
ebben a hitben, amikor Joli néni köny-
nyes szemekkel nézett egy szöszke, kék
szemû, mellettünk elszaladó kislány után. 

Kata, anya, apa 
Árnyas fák óvják a napozókat a har-
mincfokos hõségtõl. Mégis, amikor va-
laki kijön a vízbõl, didereg, amíg a tö-
rölközõk jóságos melegével át nem
dörzsöli magát. A mellettem lévõ pléd-
hez szaladó kislányt alig éri utol édes-
anyja, aki a törülközõt azonnal a kis-
lányra teríti és elkezdi törölgetni, lehúz-
za róla a vizes fürdõruhát, és pihe-pu-
ha fürdõköpennyel a feje búbjáig be-
takarja. Õ maga lúdbõrös testtel teszi
mindezt, amikor fújtatva megérkezik
az apuka, és a legnagyobb törülközõt
azonnal ráteríti feleségére, és gyengéd
mozdulatokkal itatja fel a vizet a hátá-
ról, karjáról, combjairól. Micsoda idill
– gondolom magamban, amikor a kis-
lány kicsit selypítve megszólal, „anya
törli Katát, apa törli anyát”. Ez a megál-
lapítás aztán annyira tetszik neki, hogy
legalább tízszer elismétli, mire a fürdõ-
zéstõl kifulladva, már mindhárman
száraz bõrrel, elterülnek a puha plé-
den, szép sorban: Kata, anya, apa.  

Szalvéta a szélben 
A kerthelyiségben kényelmesen üldö-
gélve, beszélgetve nézegettem az arra
sétálókat, miközben percek óta sze-
meztem egy szalvétával, amelyet a szel-
lõ kifújt az egyik tányérból a járdára.
Gondoltam, elmenõben majd felve-
szem és a kukába dobom. Sok ember
sétált el mellette, észre sem vették,
vagy ha igen, nem törõdtek vele. 

Egy negyven és ötven közötti csi-
nos hölgy közeledett, kézen fogva egy
húsz év körüli fiatalembert. A fiún már
messzirõl látszott, hogy „más”. Test- és
fejtartásán, fura arcvonásain, amelyen
állandó grimasz ült, nézelõdött jobbra-
balra. Amint a közelünkbe értek, lát-
szott igazán, hogy a fiú szellemileg
nem egészséges. Amikor meglátta a
szalvétát, elengedte a hölgy kezét, leha-
jolt, felvette, és kis bizonytalan nézelõ-
dés után a közeli szemétkosárba dob-
ta, majd kísérõjére nézett. „Igen, kisfi-
am, a szemétnek a szemétkosárban
van a helye” – szólt halkan, kedvesen
a nõ, amire a fiú azt válaszolta, kicsit
orrhangon, „tudom, anyu”.

Az édesanya mosolygott, amikor
megláttam, mosolygott, amikor a fia
felvette a szalvétát, és mosolygott, ami-
kor kézen fogva továbbsétáltak. 

Egymás gyermekei

A prózák szerzõje: Sas Erzsébet



Vendégem a Belvárosi Kávéházban anyák napja alkalmából két hölgy. Anyós
és meny, nagymama és édesanya. Rajtuk keresztül köszöntünk minden
édesanyát, anyut, mamit, dédit, akik életet adtak nekünk, s akik attól a pil-
lanattól, hogy megszülettünk, ölükben, szívükben hordoznak bennünket. Ők
azok, akik sosem szűnnek meg szeretni, akik sosem fáradtak, ha rólunk van
szó, s bármit teszünk, mindig megbocsátanak. ŐK, AZ ÉDESANYÁK! 

Egy édesanya:
Parrag Ferencné

Egy nagymama: 
id. Parrag Ferencné 

– Milyen gondolatokkal várod az
anyák napját, mint édesanya és
mint nagymama?
– Boldogan. Régen, amikor gyermek
voltam, akkor a szüleim miatt, s ezen a
napon többször gondolok rájuk. Aztán
felnõttként már a saját gyerekeim miatt
is, akiket a szüleim is nagyon szerette,
s ma már a négy unokám révén is vá-
rom ezt a szép ünnepet.

– Egy fiad és egy lányod van, sze-
rencsés vagy, mert felnevelésükben
más-más örömök értek…
– Nagyon jó testvérek, alig három év
van közöttük. A legnagyobb boldog-
ság, hogy négy remek unokával ajándé-
koztak meg. Igazság szerint nálunk
nincs majomszeretet, mi nem szavak-
kal, hanem tettekkel szeretjük egy-
mást, ezt a gyerekeink tõlünk, az uno-
káink pedig a gyerekeinktõl így tanul-
ták. Ha bárkinek a családban szüksége
van valamire, akkor a másik ott van, se-
gít, helytáll. Számíthatnak ránk és egy-
másra a gyerekeink, az unokáink, s mi
is rájuk.  

– Sosem akartad irányítani, be-
folyásolni õket?
– Nem! Mi a férjemmel sosem szóltunk
bele a gyermekeink házasságába. Elen-
gedtük õket azzal a neveléssel, ahogy a
legjobbnak láttuk, s az életük azt bizo-
nyítja, hogy jól gondoltuk. Mindig kö-
zel laktunk egymáshoz mi és a két gye-
rek, de sosem együtt. Mindig segítettük
õket, de csak, ha kérték. 

– Mennyivel másabb nagyszülõnek
lenni, mint szülõnek? 
– Az unokáimban nemcsak a férjem, a
gyerekeim mozdulatait, vonásait látom
viszont, hanem azt a nevelést is, amit
kaptak tõlünk. Ez nagyon jó érzés, mert
értékesnek tartották a továbbadásra.
Ezért tisztelem a gyermekeimet azért,
ahogy felnevelték az unokáimat. Mind
a négy unokám egyetemet végzett, tisz-
telettudó, szorgalmas gyerek, visszakö-
szön az az értékrend, amit a szüleiktõl
kaptak.

–Milyennek képzeljük el Par-
ragéknál az anyák napját?
– Délelõtt a férjemmel templomba me-
gyünk, s utána várjuk a gyerekeket, uno-

kákat. Virágesõ, versek és sok-sok be-
szélgetés. Tele van a ház szeretettel. De
semmi ajándékozás, semmi csöpögõs
jelenet. A gyermekeimet, és a négy uno-
kámat is egyformán, ugyanakkor más-
ként szeretem, mert más egyéniségek.
Boldog vagyok, hogy ezt õk is így érzik. 

– Mit üzennél azoknak a szülõk-
nek, akiknek gyerekei családot ala-
pítanak? 
– Amikor gyermekeik megházasod-
nak, hagyják õket élni, ne szóljanak
bele a dolgaikba, ne bírálják felül a
döntéseiket, csak szeressék õket, és
ha segítséget kérnek, akkor álljanak
mellettük. A fiatal, gyermeket nevelõ
házasoknak pedig azt, hogy sose kér-
dõjelezzék meg párjuk döntését, s ké-
szüljenek fel, mert gyermeket nevelni
csak közös akarattal és egyforma ér-
tékrendekkel lehet. 

– Milyen értékeket tanítottál meg a
gyermekeidnek, amelyeket most vi-
szontlátsz az unokáidban?
– Rendszeretetet, a szülõk és minden
ember iránti tiszteletet, hogy a felvállalt
munkát a legjobb tudásuk szerint vé-
gezzék, hiszen a jövõjüket építik ezzel.
Rendkívül büszke vagyok rájuk, hogy
ezt az unokáimnak továbbadták. A
munka szeretetét, azt, hogy olyan hiva-
tást válasszanak, melyet egy életen át
szeretettel végeznek, és tudják, hogy
az érte kapott pénz a biztonságukat
szolgálja. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

A férjem édesanyja az én anyukám is 

– Regényes körülmények között ke-
rültél Szekszárdra az ország északi
részérõl…
– Férjemmel Fényeslitkén ismerked-
tünk meg egy almafa tetején. Õt sorka-
tonaként vezényelték õszi munkára, és
édesanyám az almaszedésre meghívott
pár katonát, így ismerkedtünk meg. A
szerelem legyõzte a több száz kilométe-
res távolságot – két hete ünnepeltük a
32. házassági évfordulónkat. Szekszárd-
ra költöztem, amely új és végleges ott-
honom lett. A városháza az elsõ és
egyetlen munkahelyem. Szekszárdon,
ahol eleinte „gyüttmentnek” számítot-
tam, ma már elmondhatom, hogy is-
merem a város fáit, virágait, borait és
történelmét. Az emberek bizalmát el-
nyerve jól érzem itt magam, ismernek,
és boldog vagyok, hogy a sors ide irányí-
totta az életemet. 

– Az almafán „termett” szerelem
olyan erõs volt, hogy otthagytál szü-
lõt, otthont…
– A férjem szülei úgy szerettek az elsõ
perctõl fogva, mint saját lányukat. Olyan
szeretõ családba kerültem, ahol egy pil-
lanatig sem éreztem, hogy milyen mesz-
sze vagyok az enyémektõl. S bár sajnos
édesanyám már végleg elment, szeren-
csésnek mondhatom magam, mert ne-
kem van egy másik édesanyám, az anyó-
som. Ha egyszer én is anyós leszek, sze-
retnék olyan lenni, mint Õ. Apósommal
együtt olyan példát mutattak nekünk,
amit érdemes volt követni, s remélem

ezt a gyermekeink is továbbviszik. Ami-
kor a lányom, Évike egyetemista volt,
egyszer azzal jött haza, hogy rosszul ne-
veltük õt, mert a többi társa másként
gondolkodik. Akkor azt mondtuk, hogy
õrizze meg azokat a „kincseket”, melye-
ket mi is kaptunk a férjem szüleitõl: sze-
retet, a szülõk és minden ember iránti
tisztelet, a segítségnyújtás, szolidaritás, a
munka szeretete, s majd eljön az idõ,
amikor rájön, hogy ezek a „kincsek” a
legjobb befektetések. Ma már örül en-
nek az útravalónak, megtalálta azt az em-
bert és családot, akik ezekrõl az értékek-
rõl ugyanígy gondolkodnak.  

– Aki ismer, tudja rólad, hogy mi-
lyen családcentrikus vagy…
– Szeretem a munkámat, viszont amit
minden elé helyezek, az a családom.
Mindig volt közös programunk, sokat
foglalkoztunk a gyerekekkel, megtaní-
tottam a lányomat fõzni, sõt, a fiam is
szeret egy-két dolgot ellesni a konyhá-
ban. A férjemmel a legfontosabbnak tar-
tottuk, hogy gyermekeinket jó irányba
terelgessük, Évike gazdasági egyetemet
végzett, logisztikus, jelenleg Skóciában
dolgozik, több nyelven beszél. Feri fi-
unk – akit mindenki Dödinek becéz –
építõmérnökként most fejezi be az
egyetemet, mesterszakra jár, õsszel a
stuttgarti egyetemen folytatja ösztön-
díjjal a tanulmányait. Sokan ismerik, hi-
szen a Junior Stars együttes szaxo-
fonosa. Néha nehéz volt velük megér-
tetni, hogy a tanulás az õ érdekük, hogy
miért kell magánórákra, nyelvórákra jár-
ni, sportolni, zenélni. Ma már örülnek,
hogy ösztönöztük õket. Jómagam is pél-
dát mutattam felnõttként, munka és
család mellett diplomáztam az egyete-
men jelesre. 

– Ma anyák napja van, mi volt eddig
a legszebb anyák napi ajándékod?
– A sors ismétli önmagát. Azt hittem,
amikor ide kerültem Szekszárdra, hogy
a világ végére jöttem, most a lányunkat
a szerelem még messzebbre vitte, Skó-
ciába. Anyák napjára küldött nekünk re-
pülõjegyet, hogy együtt legyünk. De
azért mégis, amikor pici kislányként el-
énekelte, hogy: „Üzenik az ágak, lom-
bok, légy te mindig nagyon boldog, édes-
anyám!” – az volt a legszebb anyák napi
ajándékom. FO
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Élénk érdeklõdés kísérte Vesztergám
Miklós kalocsai tárogatómûvész április
20-án este, a Vármegyeháza dísztermé-
ben megtartott jótékonysági koncertjét.
Az est bevételét a 140 tagú szentegyhá-
zi Gyermekfilharmónia együttes javára
költik, annak érdekében, hogy tárogató
hangszert vásárolhassanak. Az együttest
a kórussal 30 éve alakította meg az erdé-
lyi Szentegyházán Haász Sándor. Az eltelt
évek alatt rengeteg család gyermeke –
több mint 1000 fõ! – fordult meg benne,
akik a magyar parlamenttõl Brüsszelig
számos helyen adtak koncertet.
Vesztergám az eseményen olyan megin-
dító dalokat játszott el tárogatón, mint a
Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország,
a trianoni tragédiára írt Hitvallás címû
vers megzenésített változata, vagy az Ott,
ahol zúg az a négy folyó. De a Bánk bán-
ból a Hazám, hazám, az Erdélyország az
én hazám, valamint a Krasznahorka
büszke vára, a Rákóczi-nóta, sõt, dixie-
land elemekkel vegyítve a Lesz még ne-
künk szebb életünk címû dal is különle-
gessé tette az estet. A mûvész elárulta: a
tárogató rövidebb, vékonyabb törzsû tí-
pusa Közép-Ázsiából származik, míg a
Magyarországon ismert fajtáját „török

tárogatónak” hívták. A Rákóczi-szabad-
ságharcban hangjával küldtek a csapat-
testeknek jeleket, de a kuruc is búsult a
tárogatóhangra. Az osztrákok féltek a

hangszer egységesítõ
kultuszától, és a szabad-
ságharc leverése után
nagy részét megsemmi-
sítették. 150 évig „nem
szólt a tárogató”, majd az
1850-es években kezdték
újra felfedezni: 1861-ben
Suck András, a Nemzeti
Színház oboistája a kor
zenei ízlésének megfele-
lõen billentyûzettel és
duplanádas fúvókával lát-
ta el, s a klarinéthoz ha-
sonló hangszerré alakí-
totta át. 1894-ben pedig
Schunda Vencel József
udvari hangszergyáros
célszerûen megkonstru-
ált zeneszerszámot készí-
tett belõle, az eredeti tá-
rogatót sajátlagos színe-
zetû zenekari hangszer-
ré varázsolva. 1945 után a
kommunista éra újra le-

tiltotta a tárogató használatát, a rendszer-
váltás után azonban kultusza ismét fel-
éledt, s ma már pár százan újfent játsza-
nak rajta. Gy. L. 

Vissza kell szereznünk saját strukturális ágazatainkat…
Dr. Bogár László hazánk helyzetérõl és a megoldási lehetõségekrõl

Miért nem tudjuk magunkat megvéde-
ni a globális elnyomó világhatalommal
szemben? Mi történt a magyarság lelké-
vel, hogy nem mûködnek védekezõ me-
chanizmusai? Többek között ezeket, a
hazánkat érintõ súlyos kérdéseket tette
fel Szekszárdon a népszerû közgazdász-
politológus, prof. dr. Bogár László, aki
egy év után, április 17-én ismét vendége
volt a dr. Tóth Csaba Attila által szervezett
Léleképítõ címû rendezvénysorozatnak. 

A politológus az igen nagy számban
megjelent közönség elõtt kifejtette: a
magyarság lepusztulási lejtõje lelki, er-
kölcsi, s szellemi elkorcsosulására vezet-
hetõ vissza. Véleménye szerint több év-
százada nem mûködnek a nemzet véde-
kezõ mechanizmusai, éppen ezért né-
pünk nem képes e lejtõn visszafordulni.
A jelen helyzetrõl szólva emlékeztetett:
miután az új kormány a bankokat és a
multicégeket megadóztatta, a globális
pénzügyi hatalom a tavalyi év végén el-
lenünk fordította brutális pénzfegyve-
reit. Ebben a helyzetben nagy szükség
lenner arra, hogy a nemzet összehangol-
tan tudjon cselekedni! – szögezte le Bo-
gár László, aki saját bevallása szerint ken-
dõzetlen nyíltsággal szeret beszélni ha-
zánk problémáiról. Bogár úgy véli, ah-
hoz, hogy kikeveredjünk a ránk kény-
szerített helyzetbõl, iszonyatos megpró-

báltatások sora, valamint felelõsségválla-
lás szükséges. A kérdés az, ki milyen típu-
sú áldozatot vállal ezekbõl a feladatok-
ból. Sajnálatos módon nincs még „közös
nyelve” a magyar nemzetnek, s nem tud-
juk, hogy nyolcmillió választópolgár há-
nyad része az, akinek átfogó tudása van
az aktuális helyzetrõl, s bátorsága, hogy
e tudást cselekvéssé alakítsa. A szakem-
ber saját tapasztalata szerint a cseleked-

ni képes emberek csupán
a választók 10 százalékát,
mintegy félmillió embert
teszik ki, nekik lenne fel-
adatuk a maradék 7,5 mil-
liót is jó irányba terelni ab-
ból a szempontból, hogy
képesek legyenek különb-
séget tenni szabadság és
rabság, barát és ellenség
között. 
Bogár László úgy véli, a
pénzfegyvereken kívül az
elmúlt két évtizedben a
média tömegpusztító
fegyverei is kivették részü-
ket nemzetünk pusztításá-
ban, ha arra gondolunk,
hogy a magyarság milyen
nagy arányban vált a keres-
kedelmi médiák rabjává. A
magyarságnak észre és
erényre, bátorságra és ki-

tartásra lenne szüksége: arra, hogy el
tudja magát helyezni a világban, vala-
mint, hogy legalapvetõbb nemzeti érde-
keit felismerje! Ha e kritériumok hiá-
nyoznak egy nép életébõl, az elpusztul –
figyelmeztetett a politológus. Megoldás-
ként arról szólt, fontos lenne a lelki, er-
kölcsi, szellemi, de a fizikai – azaz népe-
sedési, egészségügyi – talapzatunkat is
újjáépíteni, hiszen ezek sokkal lényege-

sebbek, mint az anyagi szükségletek vi-
lága. Ma a „nemzet” kisebbségben van, s
térítõi tevékenységet lenne szükséges
végeznünk. Fontos lenne az is, hogy
nemzetünk energiáit a mikroszövetek-
ben, azaz a kis közösségekben használ-
ja fel, azokat szervezze újra, elérve ezzel
az óvatos leválást a globális hatalom szo-
rításáról. Bogár László úgy látja, a pénz-
ügyi szektoron kívül vissza kell szerez-
nünk saját energetikai, hírközlési, vala-
mint közmûhálózatainkat, létrehoz-
nunk saját kereskedelmi rendszerünket,
vagy megvizsgálnunk, hol lehetséges le-
válni mihamarabb a külföldi tulajdon-
ban lévõ ágazatokról. 

Bogár úgy látja, közel 30 éve, 1981 óta –
amikor a valutaalap közölte a kommunis-
ta vezetéssel, hogy kénytelenek leszünk
hitelt felvenni tõlük – a globális biroda-
lom egyre nagyobb szeleteket vág le „ta-
karónkból”. A folyamat már korábban
elkezdõdött a hitelek felvételével, s 1978-ra
végképp tudatosan adósságcsapdába
csalva állt az ország.

Az EU-ból történõ kilépés felvetésére a
professzor úgy reagált: évszázados ta-
pasztalat, hogy a nyugat ugyanúgy ki-
fosztotta hazánkat, amikor még nem vol-
tunk az unió tagjai, mint az után, hogy
azzá váltunk. Gyimóthy Levente

Dr. Bogár László

Vesztergám Miklós kalocsai tárogatómûvész
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Szépen szólt a tárogató
Jótékonysági koncert a Fili javára

Rajzpályázat 
gyerekeknek

Kedves Gyerekek!
Gondolkodtatok már azon, mit ten-

nétek, ha Benneteket is felkapna egy
forgószél, és elrepítene Smaragdváros-
ba? Mit kérnétek Óztól, a nagy varázs-
lótól, ha találkozhatnátok vele? Észt?
Szívet? Netán bátorságot? Vagy valami
egészen mást? 

Tudjátok mit? Engedjétek szabadjá-
ra a fantáziátokat, rajzoljátok le vagy
fessétek meg! Használhattok hozzá szí-
nesceruzát, filctollat, zsírkrétát, vízfes-
téket vagy temperát. Alkothattok egy-
magatok, kiscsoportban, de akár az
egész osztályotok is dolgozhat egyet-
len nagyobb képen.
Az elkészült alkotásokat 2012. május
13-ig várjuk az alábbi címre: 
Magyarországi Német Színház, 7100
Szekszárd, Garay tér 4. A borítékra fel-
tétlenül írjátok rá: „Rajzpályázat”!
Kérünk Titeket, hogy a neveteket, az
iskolátok nevét, az életkorotokat és 
e-mail címeteket (vagy ha utóbbi nek-
tek nincs, akkor szüleitekét, tanáro-
tokét) a rajzlap hátulján olvashatóan
tüntessétek fel.
További információkat itt találtok:
www.dbu.hu.
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Május elsõ vasárnapja anyák napja, amikor az
édesanyákat köszöntjük, és hálásak vagyunk ne-
kik, hogy elfogadtak minket és felneveltek és
megtanítottak a szépre, a jóra, az anyanyelvünk-
re, és a hitben is az elsõ apostolaink voltak.

A címben szereplõ – talán egy kicsit furcsa –
megfogalmazás, hogy édesanyák kampánynap-
ja, nem mára vonatkozik, hanem 2012. május 19-én,
szombaton lesz nálunk, Szekszárdon, a belváro-
si templomban a szent mónikás édesanyák orszá-
gos találkozója, délelõtt 9 órától délután 4 óráig.
Közben délelõtt 11 órakor dr. Udvardy György
pécsi megyéspüspök atya fog misézni. Együtt le-
szünk, imádkozunk, énekelünk a gyermekekért.

Kik is a Szent Mónika közösség tagjai, és mi-
ért ez a nevük?

Szent Mónika Szent Ágostonnak volt az édes-
anyja, aki nagyon szomorú volt, amikor látta fia
gyötrõdését, az igazság keresését, rossz útra té-
rését. Ekkor elkezdett érte imádkozni, hogy meg-
térjen, hogy megismerje az igazi Igazságot, Jé-
zust. Volt benne kitartás, mert több éven, évtize-
den keresztül imádkozott fia megtéréséért. Szent
Ambrus Milánó püspöke azzal vigasztalta, hogy

ennyi könny és ennyi ima gyermeke nem vesz-
het el.

Nincs hiába elmondott ima. Az õ életében ez
be is következett, imája meghallgatásra talált, fia
hallja a kertben sétálva az isteni szózatot: Tolle le-
ge! Vedd és olvasd. Kezébe veszi a Szentírást, és
szíven érintik Szent Pál rómaiakhoz írt szavai:
Vessétek le a régi embert cselekedeteivel együtt,
és öltsétek magatokra az új embert. Felkészül a
keresztségre, és nemcsak keresztény lesz, hanem
az egyház szent püspöke lett belõle.

A keresztény édesanyák ezért Szent Mónikát
választották védõszentül, és ezért naponta buz-
gón imádkoznak nem csak a saját, hanem min-
den édesanya gyermekének hitéért, és vasárnap
a templomban közösen is elmondják imájukat.
Ezenkívül havonta egyszer (nálunk a hónap utol-
só csütörtökjén este 6 órakor) egy közös esti
szentmisén vesznek részt az édesanyák, ahol egy

témáról van az elmélkedés, és utána a plébánián
kiscsoportban átbeszélik, magukra alkalmazzák
a hallottakat.

Egyik ilyen téma a volt a fontossági sorrend az
életünkben. Elsõ helyen az Isten, az emberek kö-
zül pedig az elsõ a házastárs, majd a gyermekek,
és utána a szülõk.

Beszéltünk arról is, hogy a házasságban mi-
lyen fontos a találékonyság, hogy ezzel elkerüljék
a házasság elszürkülését.

A helyes szeretet a házastárs felé Gyökössy
Bandi bácsi gondolatával: „Szeretlek, mert sze-
retlek.” – vagyis feltétel nélkül szeretlek.

Ezzel a feltétel nélküli szeretettel szeret min-
ket az Isten, hogy mi is így szeressük egymást, ott-
hon a családban. A mai napon különösen fejez-
zük ki szeretetünket az édesanyák iránt,  és kö-
szönjük meg a szolgálatukat és egyáltalán azt,
hogy vannak nekünk. 

Adjunk értük hálát a jó Istennek, az elhunyt
édesanyák jutalma pedig a boldogító örök élet le-
gyen. 

Ámen 
Bacsmai László plébános

E heti rejtvényünk megfejtését május 13-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az április 29-ei rejtvény helyes megfejtése: Tolnai Lajos, Hagymássy Lajos.
A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert: Deli Jánosné, Szekszárd, Jókai u. 18. Gratulálunk! A könyvet
postán küldjük el. 

Evangélium

Édesanyák
„kampánynapja”

Vasúti
kedvezmények 
a Balaton körül

Indul a balatoni szezon, idén is szám-
talan színes kikapcsolódási lehetõség
várja a Balaton partjához kirándulókat.
A magyar tenger körül családi prog-
ramokat vagy kirándulást tervezõ uta-
sok április 28-tól már a Balaton Mix je-
gyet is igénybe vehetik utazásaikhoz.
A MÁV-START Zrt. és a Balatoni Ha-
józási Zrt. közös ajánlata olyan jegy-
kombinációt kínál, amellyel az utasok
kedvezményes áron utazhatnak a Ba-
laton körüli vasútvonalakon és a Ba-
latonon közlekedõ menetrend szerin-
ti hajójáratokon. A jegy – alkalmazkod-
va az utazók igényeihez – három-, il-
letve hétnapos érvénytartammal
kapható felnõtt, gyermek és családi
változatban.

A személyszállító vasúttársaság a
tóhoz utazók számára további 50 szá-
zalékos menettérti kedvezményt is
nyújt, a megvásárolt Balaton Mix jegy
típusától függõen 50 kilométer feletti
távolság esetén vagy akár kilométer-
korlátozás nélkül.

Az aktuális kedvezményekkel kap-
csolatban további részletes informá-
ciók elérhetõk a www.mav-start.hu
honlapon, illetve a helyi tarifával
hívható MÁVDIREKT vonalon, a 06
(40) 49-49-49-es telefonszámon.

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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Sárkányûzõ levendula illata szállt a szél-
lel április 28-án a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum felõl. Az épület földszinti fo-
lyosóján abból a Szent György és a sár-
kány küzdelmét különféle felfogásban
megjelenítõ 75 gyermekrajzból nyílt ki-
állítás, amelyek a Szent György-napi Vi-
gadalom szervezõi, a Szekszárdi Waldorf
Iskola és Óvoda, valamint a megyei mú-
zeum által meghirdetett rajzpályázatra
érkeztek .
Némelyik gyerek vidám hangulatú ké-
pet készített a sárkányt legyõzõ párvia-
dalról, mint például a legfiatalabbak egyi-
ke, a négyéves Bali Ádám (Az Én Ovim
Magánóvoda). A Dienes-iskolából vi-
szont 9 csoportban 2-3 nyolcéves fogott
össze egy-egy alkotás elkészítésére. A
tárlat egy hétig volt látható a múzeum-
ban.
A kiállítás megnyitóját követõen dal hív-
ta a múzeum elõtti térre a látogatókat.
A szervezõ iskola énekkara a Republic
együttes Fényes utakon címû számát ad-
ta elõ gitár- és dobkísérettel, majd az Én
a hegyre, Te a völgybe… kezdetû táncra
hívó kórusmû következett.

Ezt egy cseppet sem vidám, negyedórás
színjáték követte harmadik osztályosok
elõadásában. Szent György legendája,
György lovag a sárkánynak eledelül
szánt királylány megmentéséért folyta-
tott drámai küzdelme elevenedett meg
a múzeum elõtti füves területen a házi-
gazda iskola diákjai által textilre festett
jelmezekben és díszletek között. 
Az elõadás után az egész iskola egy fran-
cia sanzont adott elõ, majd egy igazi cir-

kuszt varázsoltak a
térre a hatodik osz-
tályosok, zsonglõr-
ködtek, artistamu-
tatványokat adtak
elõ, volt, aki egy egy-
kerekû bringán ke-
rekezett. Zárásként
következett a legna-
gyobb szenzáció: ki-
lencen egymás há-
tára térdelve gúlát
építettek.
Ezután a múzeum
népvándorlás kori
kiállításának termé-

ben Kõszegi László medinai népihang-
szer-készítõ varázsolta el népes közön-
ségét. Több száz saját készítésû hang-
szert mutatott be: ritmushangszereket:
csörgõket vagy ütõsöket tökbõl, barack-
magból és más terményekbõl, termé-
szetes anyagokból és sokféle sípot, fúvó-
sokat. A hangszerkészítõ bemutatója
még a népviseletbe öltözött kecskedu-
dást is odavonzotta, aki élõ zenét adott
érdekes hangszerével hol a múzeum

lépcsõjérõl, hol egy padról, erre-arra az
egész vigadalom területén.
Mindezek után már csak a játéké volt
a fõszerep. A hagyományos játékok
mellett, mint a horgászat, a huncut ma-
lacok teke vagy a gólyaláb, sok-sok öt-
letes „sárkányos” játékot próbálhattak
ki a kicsik és nagyok. Például a fényké-
pezõfalat, amelybe fejüket beillesztve
Szent Györgyként vagy sárkányként
jelenhettek meg. Mindemellett Toma
és csapata ingyenesen kölcsönzött er-
re a rendezvényre néhány történeti já-
tékot. Ódor János Gábor megyei mú-
zeumigazgató lapunknak elmondta,
ez a második Szent György-napi Viga-
dalom, amit együtt rendeznek az isko-
lával. Ennek az eseménynek a gyer-
mekközpontúsága beleillik a múze-
umpedagógiai törekvéseikbe, hiszen
gyermekkorban kell megalapozni a
múzeumok iránti érdeklõdést, és ak-
kor talán ezek a gyerekek felnõttkor-
ban is múzeumlátogatóvá válnak majd.
Így tudják bevonzani a közönséget a
múzeumba.  

Kovács Etelka

Vidám sárkányûzés Szent György napján

A meséktõl a valóságig

Mesébe illõ különleges építmények: ta-
lán tündérlak és boszorkánykonyha
(Fetzer Lili 3. o.), a földbõl gombaszerû-
en kinövõ hagymakupolás tornyok (Lé-
vai Lívia 5. o.) fogadják a Dienes Valéria
Általános Iskola folyosógalériájába lépõ-
ket. Mindkét vegyes technikával festett-
rajzolt képen megtalálhatók a szivár-
vány színei harmonikus elrendezésben,
de Doszpod Sarolta (1. o.) rajzán már
egyenesen esõ, napsütés és egy szivár-

ványra épült vár jelenik
meg. Ilyen fantáziában gaz-
dag, ugyanakkor biztos rajzi,
technikai ismereteket muta-
tó alkotások láthatók a
Garay János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény képzõmûvé-
szet tagozatára járó, a Dienes
Valéria Általános Iskolában
tanuló 46 gyerek 2011–2012-
ben tanáruk, Nemessányi
Gyöngyi irányításával ké-
szült munkáiból április 26-án
nyílt kiállításon.
Mesés alakok: Napkirálynõ
és Holdkirálynõ mutatkoz-
nak meg meleg, illetve hideg
színekre épített harmóniák-
ban. A szintén vegyes tech-
nikával megjelenített vará-
zsos balerinák képein (Ma-
rosi Kíra és Bátai Fanni 1. o.)
egy uralkodó színbõl, a lilá-
ból életre hívott összhang
mellett a mozgás is érezhe-
tõ. Akárcsak Molnár Balázs

(3. o.) lóháton a mezõn vágtató cowbo-
yai esetében. Legelészõ vagy cirkuszi lo-
vak is megjelennek az alkotásokon. A
gyerekek kedves állatának formavilága
mellett az emberi arccal is ismerkedtek
a mûvészeti tagozatra járók. Ki-ki félel-
metes, vagy éppen a télbõl gúnyt ûzõ, a
rideg idõnek nyelvet nyújtó (Borza Ber-
nadett 3. o.) busó maszkot tervezett. Az
emberi arc arányait tükrözõ álarc után
portrék következnek, míg végül a való-

sághoz egészen hasonló önarcképet lát-
hatunk (Göttlinger Fanni 8. o.). Festõi
tájak és virágcsendéletek után külsõ és
belsõ terek ábrázolása válik témává.
Nagy Viktória Fruzsina (5. o.) apróléko-
san megrajzolt, mindennel felszerelt kis-
várost szerkesztett egy körforgalom kö-
ré. A külvilág mellett a belsõ is hangsú-
lyos szerepet kapott a Nemessányi

Gyöngyi által meghatározott témák kö-
zött. „Az én fám” mindenki számára egé-
szen mást jelent: vagy sokszínû, körbe
rendezett ágakat, másnak levelet, vagy
szomorúan lehajló lombot. A téma
szempontjából kötetlen feladatot jelen-
tõ, csak a technikája szempontjából elõ-
re meghatározott linómetszetekben is
jól érezhetõ a készítõ egyénisége. K. E.

Aranyi Attila (3. o.), Trapp Margaréta 
(2. o.), Borza Bernadett (3. o.) és Aranyi

Ákos (1. o.) alkotásai



172012. május 6. PROGRAMAJÁNLÓ

MÁJUS 10. (CSÜTÖRTÖK) 10.00 ÓRA
KEREKÍTÕ – MONDÓKÁS MÓKA
0–3 éves korig Cirógatós – lógázós –
höcögtetõs – dögönyözõs – mondó-
kás – éneklõs móka furulyaszóval. Min-
den csütörtökön a Babitsban.

MÁJUS 15. (KEDD) 17.00 ÓRA
TÛ – CÉRNA – OLLÓ! címmel varró  kéz-
mûves-foglalkozás a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Házában a
Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesü-
let tagjainak együttmûködésével
Várjuk szeretettel az érdeklõdõ és varr-
ni tudó lányokat, asszonyokat 
Május 15-én 17.00 órai kezdettel:  
HAJTOGATOTT TÛPÁRNA
Acélosné Solymár Magdolna – Földesi
Lászlóné Kati  foglalkozás vezetõkkel.

Belépõdíj 1000 Ft, mely az anyagkölt-
séget is tartalmazza.

A tanfolyamhoz elõzetes jelentkezés
szükséges! 
(74/529-610 Csabai Zsuzsanna)
Csak a jókedved és a varródobozod –
tû, cérna, olló, gyûszû – legyen nálad!
– Május 23. (szerda) 15.00 óra
Tolna Megyei Gyermekrajz-kiállítás
MEGNYITÓ a Vármegyeházában. 
(Szekszárd, Béla király tér 1.)

TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT KIÍRÁS:

A hagyományos gyermeknapi, Tolna
megyei gyermekrajzpályázat és -kiállí-
tás 42. alkalommal kerül megrendezés-
re. A pályázatra általános iskolás korú
gyerekek vehetnek részt. A pályázat té-
mája és technikája és az alkotások mé-
rete szokás szerint kötetlen.

Azonban idén a zsûri alternatív témát
is javasol a pályázóknak – Család mint

közösség címmel. Kiemelt figyelem-
mel fogadja a családábrázolásokat,
mely a családot munka, szabadidõs te-
vékenység, vagy népszokáshoz kötõ-
dõ cselekvés közben ábrázolja. 

A mûveket maximum 3 cm széles
paszpartuval ellátva kérjük, tanulón-
ként legfeljebb 2 alkotást várunk. A ne-
vezési díj alkotásonként 250 Ft.
A pályamunkákat iskolánként kérjük
személyesen leadni 2012. május 7–11
között reggel 8 és délután 16 óra kö-
zött a Babits Mihály Mûvelõdési Ház-
ban. (Szekszárd, Szent István tér
15–17.) Ekkor lehetséges a nevezési díj
fizetése is, melyrõl számlát adunk.
A díjazás életkor szerint történik.
Kiállítás megtekinthetõ: 
2012. június 15-ig.
Információ: info@babitsmuvhaz.hu,
vagy a 74/529-610 /122-es mellék

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

Babits-programok 2012. május

Felvételi 
a zeneiskolában

A Garay Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolája felvételt hirdet 
a 2012/2013-as tanévre. A zeneiskolai
meghallgatások idõpontja, valamint az
eddigi elõképzõsök hangszerválasztá-
sának ideje és helye: 2012. május 18.
(péntek) 14.00–18.00 óráig, 2012. má-
jus 19. (szombat) 09.00–12.00 óráig,
Szekszárd, Széchenyi u. 38. A felvételi
vizsgán képességek, készségek felméré-
sére kerül sor (dallam visszaéneklése,
ritmus visszatapsolása, a választott
hangszerhez való alkalmasság). A
2012/2013-as tanévben ismét indítunk
kiselõképzõs (Elõképzõ 1) foglalkozá-
sokat, 2012. augusztus 31-ig 6. életévü-
ket betöltõ gyermekek számára. Heten-
te 2x45 percben, játékos formában is-
merkedhetnek a zenei alapelemekkel,
új dalokkal, körjátékokkal, ritmushang-
szerekkel. További információ a 74/511-
028-as telefonszámon, valamint az isko-
la honlapján: www.garaysuli.hu. Min-
denkit szeretettel várunk!

Megmentésre vár Garay János költõ 
(Szekszárd, 1812 – Pest, 1853) 
szüleinek és testvéreinek a sírja.

„ÖTVEN ÉVET EGYÜTT TÖLTÖTT
HÛ PÁRT FÖD E SÍR ITT, 
ÉS E SZERÉNY EMLÉKET 

GYERMEKI HÁLA TEVÉ RÁ.  
MÍG FÖLTÁMAD A HÛ PÁR, 
BÉKE LEBEGJEN E SÍRON.”

Síremlékükön voltak olvashatók
ezek a sorok. A nevek és az évszámok
még megmenthetõk lesznek, ha köz-
adakozással összegyûjthetõ a felújítás

ára. Városunk kétszáz éve született fia
Budapesten nyugszik a Kerepesi úti te-
metõben. A 12 gyermeket nevelõ szü-
lõk: Garay János (1777–1861) és fele-
sége, Walter Zsuzsanna (1788–1864)
Szekszárdon pihennek az alsóvárosi te-
metõben. 

A sír sürgõs felújításra szorul. 
Ehhez kérjük a jeles szekszárdi család
és költõ fiuk emlékét tisztelõk bármek-
kora összegû adományát. 
(Völgység-Hegyhát Takarékszövetke-
zet 71800037–11153030 Szekszárd,
Széchenyi utca 62.)

Köszönetet mondunk az eddigi ado-

mányokért – Császár Viktória, Hor-
váth Endre, K. J., Klézli Erzsébet, Leskó
Andrásné, Papp Aranka, Pekoli Miklós,
Pék Jánosné, Taróczy Tamásné – támo-
gatóknak. Általában 1-5 ezer forint ösz-
szegû adományok érkeztek, a legna-
gyobb befizetés 10 ezer forint volt. Ed-
dig összesen 31 ezer forint érkezett a
Garay család síremlékének felújításá-
ra. A gyûjtést folytatjuk. A további ada-
kozókról és a munka elvégzésérõl hírt
fogunk adni. 

Köszönettel: 
a Tolna Megyei 

Honismereti Egyesület

MEGMENTÉSRE VÁR A GARAY CSALÁD SÍRJA

Nyugdíjasok 
figyelmébe

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata szervezé-
sében május 8-án (kedden) 13.00 óra-
kor dr. Tóth Nándor szájsebész fõorvos
elõadást tart. Idõskori fogászati megbe-
tegedések és gyógyításuk címmel a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza dísztermében (Szent István tér
15–17.). Az elõadás elõtt anyák napi mû-
sorral köszönti az édesanyákat és a nagy-
mamákat: Csötönyi László versmondó,
a Gemenc TáncSport Egyesület, a
Mondschein Német Nemzetiségi Kó-
rus Egyesület nõi kórusa, Pató Lili tanu-
ló (zongora), Haffnerné Hauszer Beáta
énektanárnõ (ének). Szeretettel várnak
minden kedves érdeklõdõ nyugdíjast.

A városi sportcsarnok
programja

MÁJUS 6. 8.00–14.00
Tavaszi Kézilabdakupa
MÁJUS 6. 17.00 UKSE Szekszárd –
Dunaújváros Regale Klíma NB I. nõi
felnõtt kézilabda-mérkõzés
MÁJUS 11. 15.00 UKSE Szekszárd –
Vác NKC NB I. nõi junior kézilabda-
mérkõzés

A költõ szülei és testvére az alsóvárosi temetõben nyugszanak



Ez év elsõ versenye, a 23. Dunajsky
marathon Milana Rosu-emlékverseny
egy aranyat és egy ezüstöt hozott a
Szekszárdi Kajak-kenu Sportegyesület
(SZKKSE) számára. Nyolc szekszárdi
kajakos indult a versenyen, amelyet Po-
zsonytól 3 kilométerre, a Duna holt-
ágán, magyar és szlovák résztvevõkkel
rendeztek meg 13 éves és annál idõ-
sebb korosztályok számára különbözõ
távokon. A versenyen, amelyen csak ka-
jak egyesben rendeztek futamokat,
Jámbor Attila, a szekszárdi klub vezetõ-
je szerint, kiváló eredményeket értek el
a tanítványai. Bogos Virág kiemelkedõ
teljesítménnyel nyerni tudott az ifjúsá-
gi korosztályban, amelyben már futó-
szakasz is nehezítette a versenyzõk dol-
gát. Virág tavaly tavasszal kezdett kaja-
kozni, elõtte úszó volt. Versenykörül-
mények között elõször teljesítette a
17,2 kilométeres távot 3 futással.

Az SZKKSE versenyzõinek további
eredményei: K-1 férfi serdülõ (1997-es
születésûek) 12,9 km: Märcz Tamás 2.
hely, Pozsonyi Bence 4. hely, K-1 férfi
serdülõ (1996-os szül.) 12,9 km: Bod-
nár Barna 4. hely K-1 férfi kölyök
(1998-as szül.) Szekeres Zsolt 5. hely,
Korsós Zoltán 7. hely Nagy Kristóf 9.

hely, Czemmel Bence 11. hely. Jámbor
Attila lapunknak elmondta, hogy idén
11 versenyen szeretnének részt venni.
Május 5-én immár 35 versenyzõvel in-
dulnak a tolnai évadnyitón. Ezután a
május 26–28-i országos maratonbaj-
nokság következik, amelyre 20 ver-
senyzõt neveznek majd. A késõbbiek-
ben pedig elsõsorban rövidtávú verse-
nyeken indulnak. K. E.
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Kajak-kenu 

Arannyal és ezüsttel nyitotta 
a versenyszezont az SZKKSE

Még egy felnõttcsapatot indítanának 
Tovább szélesíti a piramis alját a Tolle UFC Szekszárd

Aki a városi sport-és szabadidõközpont
területén jár – a mûfüves pályák és a mû-
anyag atlétikapálya használata kapcsán
elég sokan naponta megfordulnak a vá-
roslakók –, az a nagy létesítményfejlesz-
tések megvalósulása után tapasztalhatja
a folyamatos, kisebb-nagyob változáso-
kat a területen. A visszajuttatott társasá-
gi adó lehívása jóvoltából éppen egy, az
átlagos nagyméretû futballpálya másfél-
szeresének megfelelõ füves gyakorló-
hely kialakítása zajlik. Emellett ajtó- és
ablakcseréket hajtanak végre az ódon,
még a legendás, ötvenes évekbeli fut-
ballvezetõ, Solymosi Mihály megyei
rendõrfõkapitány építtette, mára már
elavulttá vált, átalakításra, felújításra szo-
ruló öltözõépületen.

Mint azt a Tolle UFC Szekszárd elnö-
kétõl, Fehér Attilától megtudtuk: idõköz-
ben az UFC újabb csapatokat nevezett
be a különbözõ megyei utánpótlás-baj-
nokságokba, és felnõtt szinten is  szeret-
né kielégíteni a klub az ilyen irányú vá-
rosi igényeket, s a dolgok elõrehaladtá-
val kijelenthetõ: egy újabb, zömmel már
felnõtt korúakból álló csapat szervezése
is a láthatáron. 

– Az óvodásoktól a felnõtt NB III.-as
csapatig közel négyszáz embernek kí-
nálunk rendszeres sportolási lehetõsé-
get, bajnokságokban versenyeztetjük a
különbözõ korosztályos csapatokat. Az
csak természetes, hogy egy-egy korosz-
tályban vannak kiváló, jó adottságú, átla-
gos tehetségû gyerekek. Az utóbbiak
például az U-13-as és az U-16-os, országos
bajnokságban szereplõ csapatainkban
jóval kevesebb játéklehetõséget kapnak,
mint az elõbbiek. Nos, nekik is megte-

remtettünk a rendszeres versenyezte-
tést azzal, hogy beneveztük õket a me-
gyei bajnokságba. Most azt tervezzük,
hogy összehozunk egy felnõttcsapatot
is, amit a megyei bajnokságban szeret-
nénk indítani – szólt a további tervekrõl
a klubvezetõ. 

– Mi indokolja ezt?
– Részint az, hogy megteremtsük az

utánpótlásból a felnõttfutballba való át-
menetet, a tehetséges U-17-esekkel és 
U-19-es korúak bevetésével. Másrészt pe-
dig az egyesületünk vonzáskörzetében,
jómagammal együtt tudok legalább 8-
10 embert felsorolni (például gyúrót,
edzõt, egyéb munkakörben ténykedõt),
akik megyei szinten még szívesen ját-
szanának, de nem tehetik. Nagyon ko-
molyan szervezzük ezt, már tárgyaltunk
is nevezésünkkel kapcsolatosan az illeté-
kes megyei szövetséggel.

A felnõttcsapattal kapcsolatosan az a
klubvezetés rövid távú elképzelése, hogy
a jelenlegi keret megtartásával biztosítsa
az NB III.-ban az élmezõnyi pozíciót, ami-
vel a küszöbön álló átszervezés során is
megõrizné majd a felértékelõdõ harma-
dik vonalbeli tagságát a Tolle UFC Szek-
szárd (Az MLSZ jelenlegi elképzelése sze-
rint az eddigi hat csoport helyett csak
három marad a 2013–2014-es bajnokság-
ra). Ennek érdekében a nyáron újabb
erõsítést jelentõ igazolásokat terveznek.

A szekszárdi csapat a vártnál gyen-
gébb tavaszi kezdés után újra magára ta-
lált, s a legutóbbi két fordulóban aratott
gyõzelmeivel (Bölcske otthon, Kapos-
vári Rákóczi II idegenben) jelenleg az 
5. helyen áll az NB III. Dráva csoportjá-
nak táblázatán. B. Gy.

Bogos Virág

Helyesbítés
Múlt heti számunkban Cserna Anna
levéltáros nemrég megjelent, 175
éves vármegyeházánk címû emlékkö-
tetének címét sajnálatos módon hibá-
san közöltük. Az épület életkora a tu-
dósításban helyesen, a címben azon-
ban egy véletlen elírás miatt pontatla-
nul szerepelt. Az információt ezen-
nel helyesbítjük: a mûemléket nem
hetvenöt, hanem 175 évvel ezelõtt ad-
ták át. A hibáért olvasóinktól elnézést
kérünk. 

Nyugdíjasok, nagy-
családosok figyelmébe

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat szervezésé-
ben a Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a
fõiskolával szemben, valamint a Béri Ba-
logh Ádám utca 79. szám alatti húsbolt
(Penny Market mellett) május 17-én
(csütörtök) kedvezményes áron füstölt-
áru-árusítást tart reggel 7–11 óra között.
Szeretettel várunk minden kedves nyug-
díjas és nagycsaládos vásárlót!

Remekül kezdte az UKSE Szekszárd nõi
kézilabdacsapata a bentmaradásért zaj-
ló NB I.-es alsóházi rájátszást: Kovács Je-
nõ együttese az elsõ fordulóban legyõz-
te hazai pályán két góllal a Békéscsabát,
majd április 27-én, pénteken Dunaújvá-
rosban is remek második félidõt produ-
kálva három góllal gyõztek a szekszárdi
kék-sárgák, s ezzel a kettõs gyõzelem-
mel a 10., éppen „tiszta” bentmaradást
érõ helyre léptek fel a táblázaton. 

Négy nap elteltével kedden követke-
zett a Kiskunhalas elleni elsõ ütközet a
rájátszásban. A betegségektõl, sérülé-
sektõl továbbra is sújtott csapatból so-
kat kivett az újváros derbi. A vendég al-
földiek gyorsasága, fittebb állapota dön-

tõnek bizonyult szerda este. Dícséretére
legyen mondva, küzdött, erõlködött a
szekszárdi csapat, kétszer is fölzárkó-
zott öt-hat gólos hátrányból egyre, de
ezúttal nem volt egy olyan húzóembe-
re a csapatnak, aki ekkor átlendítette
volna a holtponton a csapatot. 30-29 -re
megszerezte a gyõzelmet a szekszárdi-
ak mumusának számító Kiskunhalas
NKSE.

Nincs sok idõ a pszichés, illetve fizi-
kai talpraállásra: most vasárnap (kezdé-
si idõpont: 17 óra) a Dunaújvárosi REK
látogat Szekszárdra, majd utána két ide-
genbeli mérkõzés zárja a rájátszást: a
Kiskunhalas és a Békéscsaba elleni. 

B. Gy.

Mumus a Halas
Újra nyerni kell a Dunaújváros ellen!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 22. (kedd) 16-18 óráig.Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig Polgár-
mesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 22. (kedd) 16-17 óráig, Polgár-
mesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület, Május 15. (kedd)
16-17 óráig Garay J. Általános Iskola és
AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14-15 óráig, Polgármesteri Hivatal I. em.
36. sz. iroda
III. sz. választókerület, a hónap harmadik
csütörtökén 17-18 óráig, I. Béla Gimná-
zium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig,
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig,
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA képvi-
selõ, VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ, 
VII. sz. választókerület. Bejelentkezés
alapján (tel.: 30/687-3772)
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig,
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18 órá-
ig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó 30/461-2949• Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal,
jegyzõi titkárság, Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 
• Nyomtatás: AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. • Tördelés: Fazekas András

„Cseppnyi Magyarország”
Egyperces kisfilmekkel versengtek a hallgatók az Illyés Gyula Karon

A fõdíjjal jutalmazott stáb mellett
három különdíjat is kiosztott a
PTE Illyés Gyula Karon a Kindl
Gábor és csapata, a Videotoll Mé-
diamûhely, az április 24-én, szer-
dán megrendezett, kisfilmes ered-
ményhirdetésen. Az esemény
elõzménye volt, hogy a Médiamû-
hely április 18–22-ig „Cseppnyi
Magyarország” címmel 100 órás
rövidfilmjátékot hirdetett meg
Szekszárdon. A verseny kikötése
az volt, hogy a benevezõk egyper-
ces alkotásokat készítsenek bár-
mely, általuk választott magyaror-
szági településrõl, valamint, hogy
anyagukban a magyar nemzeti-
színû zászlót valamilyen formá-
ban szerepeltessék. 

A nyertes a DéeM91 stáb, veze-
tõje Papp Máté, aki a kisfilm for-
gatókönyvírója, rendezõje, de
operatõre, zeneszerzõje is volt
egyben. A lelkes készítõk közt
Dölles Linda vágóként, Egri And-
rea és Bihari József rendezõként
és színészként közremûködött a
mini produkcióban, amely az „Ez
itt Gyönk!” címet viselte. A filmen
fiatal és idõsebb korosztály nyilat-

kozatai hallhatóak arról, mennyi
ideje élnek a településen, mind-
ezen túl a filmanyag jól válogatott
életképeken keresztül foglalja ösz-
sze a település mindennapjait. A
gyõztesek jogot szereztek az õsz-
szel megrendezésre kerülõ, Ma-
gyarország elsõ filmkészítõ reali-
ty show mûsorába, emellett a PTE
Illyés Gyula Kartól 25-25 ezer fo-
rintos tanulmányi támogatást is
kaptak, s a legjobb filmért járó ok-
levélen kívül egy félnapos MTV-
gyártóbázis-látogatást is elnyer-
tek. A különdíjakat a Petõfi ma cí-
mû filmjéért a gyõri Weathervane
Group Arrabona stáb, az Egy
cseppnyi Szekszárd címû anyagá-
ért a Képszakadás Team (õk a
Clone Bt.-tõl számítógépet is kap-
tak) az Egy találka? címû filmjéért
a Nyerõ csajok stábja vehette át.
Nyereményük az oklevélen kívül
többek közt egy egynapos MTV-
gyártóbázis-látogatás. Az ese-
ményt egykamerás élõ közvetítés-
sel rögzítette a Videotoll Mûhely,
a díjátadó elõtt felvételrõl a váro-
si közgyûlés humánbizottságának
elnöke, Csillagné Szánthó Polixé-

na köszöntötte a versenyzõket, s
külön örömét fejezte ki, hogy a
verseny témamegjelölésében a
nemzeti zászló is szerepel. Dr. Bé-
res István fõiskolai docens, a PTE
IGYK Irodalomtudományi és
Nyelvészeti Intézetének igazgató-
ja kiemelte: fontos, hogy a fiata-
lok a jelenben megtalálják azokat
az eszközöket, amelyekkel adek-
vát válaszokat tudnak adni a kihí-
vásokra. 

A díjkiosztó végén a verseny
koordinátora, a VideoToll Mûhely
vezetõje, Kindl Gábor is gratulált
a részt vevõ csapatoknak, egyben
további jó kísérletezést kívánt az
ötletekkel teli hallgatóknak. A dél-
után folyamán az MTV2 népszerû
casting sorozata, a Padtárs két al-
kotója, Nyárai Gerzson és Nagy-
istók Máté adott betekintést sajá-
tos technikájú és stílusú filmfor-
gatásaikba. A fiatal tehetségek az
Y Media Team tagjaiként számos
kisfilmet készítettek már, s Y Ge-
neráció címmel hamarosan újabb
sorozatuk indul az Magyar Televí-
zió kettes csatornáján.

Gyimóthy Levente

Miniévad a DBU-ban
MÁJUS 16. – MÁJUS 18.

A Magyarországi Német Színház szeretettel meghív-
ja Önt ez évi Miniévadára. A fesztivál keretében há-
rom nap leforgása alatt a 2011/2012-es évad összes új
produkcióját megtekintheti, valamint egy szakmai
zsûri segítségével az évad legjobb színészének járó
díjat is kiosztjuk.

PROGRAM
Május 16. 18.00 óra

Ernst Pichler: Wallenberg (R.: Alex Linse)

Május 17. 10.00 óra
Nyolckor a bárkán (R.: Claudia Sennecke)

13.00 óra
Georg Büchner: Leonce és Léna

(R.: Britta Schreiber)
Helyszín: az I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola díszterme

18.30 óra
Bertolt Brecht: Kispolgári nász (R.: Verena Koch)

Május 18. 9.00 óra
Óz, a nagy varázsló (R.: Stefan Iordanescu-Fogarasi)

15.00 óra
Jule Ronstedt: Déltengeri pince 

(R.: Christine Neuberger)

17.00 óra  Díjkiosztó
„A 2011/2012-es évad legjobb színésze”

Magyar szinkronnal!
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