
Május elsejétől – az objektív fele-
lősség elvének gyakorlati alkal-
mazása óta – nincs apelláta,
nincs méltányosság: az utakon
szabálytalanul közlekedők ke-
mény közigazgatási bírságra szá-
míthatnak.

A vétkeseket a szabályok meg-
szegésének tükrében, a jogszabály-
ban meghatározott jelentős össze-
gű bírság megfizetésére kötelezik –
mondta dr. Kovács Zoltán ezredes.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitány-
ság rendészeti igazgatója sajtótájé-
koztató keretében dr. Szecsei Zsolt
alezredessel, a közlekedésrendé-
szeti osztály vezetőjével és Megye-
ri Zsolt főhadnaggyal, a forgalom-
ellenőrző alosztály vezetőjével kö-
zösen ismertette az új rendszert.

Mint ismeretes, január elsején lé-
pett hatályba az autótulajdonosok-
kal szemben az objektív felelősség
elve, amit a rendőrség élesben má-
jus elsejétől alkalmaz. A két idő-
pont között eltelt időben csak az
úgynevezett bemelegítő gyakorlat
működött: próbahatározatokat
kézbesítettek, egyúttal arról is érte-
sítették a szabályszegőket, hogy az
elkövetett szabálysértés milyen
pénzbírsággal járna. Ez idő alatt
bebizonyosodott, hogy az új rend-
szer működőképes, s az is, hogy a
kemény bírságnak van visszatartó
ereje.
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Ideje a fékre lépnünk! A J Á N L Ó
e heti számunkból

Szigorúan ellenõrzött
kamionok

– Fuvarosok 
kontra hatóság

3. oldal

Különleges borkóstoló
a vármegyeházán

– Bordeaux-i aranyak
poharakba töltve

4. oldal

Nincs lobbiereje
az MNB elnökének

– Simor András elõadása
a Profit Akadémián 

5. oldal

Egy kiállítás 
a fogyatékosságról

– „Van erõ a keserûség
mindennapjai ellenére is”

6. oldal

Egyedi színfoltok
a szürke aszfaltról

– Újra sikert aratott
a szekszárdi futóverseny

12. oldalFolytatás a 3. oldalon.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A Szekszárdi Civil Szervezetek Közössége és a

Mentálhigiénés Mûhely 

Szomjú-díjat alapított a másokért végzett önkéntes munka elismerésé-
re. Hagyományainkhoz híven idén ismét megrendezésre kerül a Hála Gá-
la, melynek keretében a Szomjú Györgyrõl elnevezett díj átadására kerül
sor. A díjjal tüntetjük ki mindazok munkáját, akik önzetlen, elismerésre
méltó tevékenységet végeztek a társadalom és a közjó érdekében.

Jelölni személyt és csoportot, civil szervezetet lehet.

A jelöltek nevét, elérhetõségét és választásának indok-
lását kérjük juttassa el az alábbi címre május 25-ig!

Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ, 
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

Tel.: 74/511-722 • E-mail: tmciszok@enternet.hu

A gyorshajtókról zárt rendszerben készülnek a bizonyító erejű felvételek

A balesetek többsége a gyorshajtás
miatt következik be, ezért erre fo-
kozottan figyelnek a rend őrei. A

hosszú hétvégén ott voltak a megye fő úutjai mellett is, és több mint
száz felvételt készítettek, melyek bizonyítják a szabályszegést, s me-
lyek alapján kiszabható a közigazgatási bírság. A felvételek nagy több-
sége a gyorshajtókat örökítette meg. A legdurvább szabálytalanságot
az az autós követte el, aki a megengedett 50 helyett 101 km/óra sebes-
séggel közlekedett. Számára hamarosan 90 ezer forintos csekket kéz-
besít a postás.

A rendőrségtől kapott információk szerint 50 km/h sebességig 30%-
os túllépéstől, 51 és 100 km/óra között 20%-tól, míg 100 km/óra felett
10%-os sebességtúllépéstől büntetnek. Ez azt jelenti, hogy lakott terü-
leten 65, autópályán pedig 143 km/órás sebességet átlépve számítha-
tunk büntetésre.

Gyorshajtás
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Május 20. (kedd)  16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (volt 2. számú
Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi
u. 78.

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

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester

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

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN
képviselő  
I. sz. választókerület

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

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő – IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

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

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

Nyerjen jegyet 
a Boney M. koncertre!

Júniusban Pécsett lép fel a diszkó
egykori koronázatlan királya, a
Boney M. A szenzációsnak ígérke-
ző előadásra négy jegyet nyerhet,
ha részt vesz a Szekszárdi Vasár-
nap öt héten át tartó játékában.

Az 1975-ben Németországban ala-
kult formáció a „Daddy Cool” című
számmal robbant be az európai slá-
gerlisták élmezőnyébe. A Frank Fari-
an producer alapította énekes csapat
az amerikai piacon ugyan nem tudott
átütő sikert elérni, Európában vi-
szont magasan ívelt pályájuk. Olyan
számokkal örvendeztették meg rajongóikat – és a diszkók közönségét –,
mint a Sunny, a Ma Baker, a Belfast, a Rivers Of Babylon, vagy a Rasputin.

A szólóénekes, Liz Mitchell vezette Boney M. ezeket a slágereket is elő-
adja a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban június 16-án (hétfő), 20 órakor
kezdődő koncerten, amelyre jegyek elővételben kaphatók a szekszárdi
Tourinform Irodában (Béla király tér 7.). Koncertinformáció: Trubics Zorán
(20/941-40-17), Fekete Kálmán (bluesboy3@freemail.hu).
2. heti kérdés: Ki lesz a június 16-ai pécsi Boney M. koncert 

szólóénekese?
A játék során hetente feltett egy-egy kérdésre adott válaszokat az 5. kérdést
követően egy(!) levelezőlapra felírva, június 9-ig juttassák el szerkesztősé-
günk címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Az öt helyes választ adók
között 2×2 darab VIP-jegyet sorsolunk ki.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata 

szervezésében a Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a főiskolával szemben), va-
lamint a Béri Balogh Ádám utca 79., szám alatti húsbolt (Penny Market mel-
lett) 2008. május 15-én (csütörtökön) kedvezményes áron füstöltáru-árusí-
tást tart reggel 7–11 óra között. Szalámi: 1100 Ft/kg, kolbász: 900 Ft/kg, toka-
és kenyérszalonna: 400 Ft/kg, zsír: 240 Ft/kg, véres-májas hurka, disznósajt:
450 Ft/kg, töpörtyű: 600 Ft/kg, sütőkolbász: 750 Ft/kg, friss sertéscomb, lapoc-
ka: 900 Ft/kg, száraztészták: 250 Ft/kg.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

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

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

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

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

Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 73. üzlet  
(hrsz.: 4887/22/A/24) – alapterület: 18 m2

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

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2.

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

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt

Ideje: 2008. május 13. (kedd) 9–10 óráig
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége tagjait, valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. május 27-én 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében. Előadás címe: Beszélgetés reumatológiai
kórképekről. Előadó: dr. Palotás Kinga.
Utána MBT-cipő bemutatója Török Bea gyógytornász segítségével.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Néhány ezt alátámasz-
tó adat: 2007 azonos idő-
szakához képest idén az
első negyedévben az or-
szágban 36 százalékkal
kevesebb halálos kime-
netelű és 16 százalékkal
kevesebb súlyos sérülé-
sekkel járó közlekedési
baleset történt. Tolna me-
gye útjain tavaly 476 sze-
mélyi sérüléssel végző-
dött baleset történt, ezek-
ben 35-en vesztették éle-
tüket. Az utóbb említet-
tek több mint fele, 22 em-
ber feltehetően ma is él(het)ne, ha
bekapcsolta volna a biztonsági
övet!

A rend őrei a sajtótájékoztatón ki-
emelték, hogy a szabálytalankodó
autósoknak mostantól teljesen fe-
lesleges visszamenniük a sebesség-
mérő (megyénkben hat ilyen mű-
ködik) álláshoz enyhébb büntetés
reményében, ugyanis a rendőr nem
tehet semmit, ahogyan az ügyinté-

ző sem. A mérés ugyanis zárt rend-
szerben történik, egészen a fix ösz-

szegű büntetés kisza-
básáig. A szakembe-
rek hangsúlyozták:
nincs enyhítő körül-
mény, sem méltá-
nyosság. A jogsza-
bályban megállapí-
tott bírságot – aminek
a felső határa 300 000
forint(!) – minden
szabálysértőnek meg
kell fizetnie. A sza-
bálysértő legfeljebb
részletfizetési ked-
vezményt kaphat.

A gyorshajtás, a
behajtási tilalom, vagy a kötelező
haladási irány be nem tartása, a
vasúti átkelőn való szabálytalan át-
hajtás, a tiloson való áthajtás, a vá-
rakozási szabályok be nem tartása,
az autópályák leálló sávjain hala-
dás, valamint a természetvédelem-
re vonatkozó szabályok megsérté-
se mind kiemelt szabálysértés.

Nézzünk néhány példát, hogy az
egyes szabályok megszegése esetén

milyen bírságot kell kiszabnia a ha-
tóságnak. A vasúti átjárón történő
áthajtásra vonatkozó rendelkezések
megszegése a legmagasabb bírságot
vonja maga után, de ugyanennyit
kell fizetnie annak is, aki járművé-
vel engedély nélkül közlekedik fo-
kozottan védett természeti terüle-
ten. Aki az autópálya leálló sávjá-
ban halad, az 150 000 forint bünte-
tést fizet, a megállási, illetve a vára-
kozási tilalom megszegőit 30 ezerre
bírságolják. Aki a rendőrlámpa tilos
jelzését hagyja figyelmen kívül, a
büntetése 100 ezer forint. 

A gépjármű üzembentartója ma
már nem vonhatja ki magát a fele-
lősség alól azzal, hogy „nem én ve-
zettem az autómat”. A rendőrség
ugyanis az objektív felelősség elve
alapján jár el a gépkocsik tulajdo-
nosaival szemben, ha csak nem je-
lentkezik az autót kölcsönvevő sze-
mély, illetve ha megfelelő okirattal
nem bizonyítják, hogy az adott idő-
ben és helyszínen más használta a
járművet. 

Aki a megadott határideig nem
fizeti meg a bírságot, azt az adók
módjára behajtják. A gépjármű tu-
lajdonosa akkor úszhatja meg a
bírság megfizetését, ha igazolni
tudja, hogy a szabálysértés megtör-
ténte előtt ellopták az autóját, amit
a rendőrségen bejelentett.  

V. Horváth Mária
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Folytatás az 1. oldalról.

Itt az ideje a fékre lépnünk!
Életbe lépett az objektív felelősség – Keményen büntetik a szabályszegőket

Az egyes szabályok megszegése esetén az alábbi bírságokat kell kiszabni:
A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések megszegése 100 000 Ft
Vasúti átjáróra történő ráhajtás rendelkezéseinek megszegése 300 000 Ft
A fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése 50 000 Ft
A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés figyelmen kívül hagyása 100 000 Ft
A megállási tilalom megszegése 30 000 Ft
A várakozási tilalom megszegése 30 000 Ft
Haladás autópályán a leálló sávon 150 000 Ft
Megállás autópályán az úttesten és a leálló sávon 100 000 Ft
A behajtási tilalom megszegése 50 000 Ft
A kötelező haladási irány elmulasztása 50 000 Ft
Engedély nélkül történő közlekedés védett természeti területen 150 000 Ft
Fokozottan védett természeti területen 300 000 Ft

Április 23-án húsznál is többen
vettek részt azon a polgármesteri
hivatalban tartott megbeszélésen,
ahol a Szekszárd–Waregem Baráti
Társaság megalakulása volt a téma.
A jelenlévők egyöntetűen úgy dön-
töttek, hogy hivatalosan is megala-
kítják az önkormányzat mellett
működő civil szervezetet, mely se-
gíti és koordinálja a belga partner-
városunkkal való kapcsolattartást.

A társaság hivatalos megalakulá-
sára május 14-én (szerda) 15 óra-
kor kerül sor, az alakuló ülés hely-
színe a városháza konferenciater-
me lesz. Az ülésen az alapszabály
elfogadását és a tisztségviselők
megválasztását a cégbíróság általi
hivatalos bejegyzés követi.

Továbbra is várjuk mindazon
magánszemélyeket és szervezete-
ket, akik örömmel segítenék és tá-
mogatnák az önkormányzat mun-
káját, és belépnének a Szekszárd–
Waregem Baráti Társaságba. Az új
szervezet ezek után a belga part-
nervárosunkban már évek óta mű-
ködő hasonló társasággal közösen
hosszú távra is biztosíthatná a két
város közötti kapcsolatrendszer
fenntartását, gazdagítását.

Bővebb információval Berlinger
Attila kommunikációs referens
szolgálhat a 74/504–116-os telefon-
számon, vagy e-mailen:
berling@szekszard.hu címen.

Szekszárd–Waregem
társaság alakul

Dr. Kovács Zoltán

A Szekszárd határában készülő
M6-os autópálya építésével kap-
csolatban az önkormányzathoz,
az állami közútkezelőhöz, a köz-
lekedési hatósághoz és a rendőr-
séghez beérkezett lakossági ész-
revételek, kifogások miatt egyez-
tetésre hívta a fővállalkozó, vala-
mint a közlekedési hatóságok és
a rendőrség képviselőit Ács Re-
zső, Szekszárd alpolgármestere a
városházára.

A közös célban már a beszélge-
tés elején egyetértettek a felek:
mindenkinek érdeke, hogy az autó-
pálya határidőre elkészüljön, az
építéshez szükséges földszállítá-
sok is mihamarabb
befejeződjenek, hogy
az minél kevésbé ter-
helje a város és kör-
nyéke közútjait. Piry
Tamás, a fővállalkozó
Colas Hungária Kft. te-
rületi igazgatója meg-
erősítette: amenynyi-
ben minden a tervek-
ben rögzítettek szerint
halad, szeptember kö-
zepére befejeződhet a
szállítás.

Azonban nem
mindegy, milyen áron.
Ezt már a Nemzeti
Közlekedési Hatóság
szakemberei tették

hozzá. Baumann Péter regionális
igazgató és Villányi János főosz-
tályvezető-helyettes szerint előfor-
dult ugyanis, hogy a fuvarosok a
megengedettnél nagyobb súllyal
közlekedtették kamionjaikat. Ez
pedig nem csak jogszabályi aggá-
lyokat, de közlekedésbiztonsági
kérdéseket is felvet. S akkor a köz-
utak állapotáról még nem is beszél-
tünk...

Piry Tamás elismerte, hogy a te-
herautók súlyát nem minden út
bírja, ám a Magyar Közút Kht.-val
kötött szerződésre hivatkozva meg-
erősítette: azokat a beszállítási út-
vonalakat, amelyek használatára
engedélyt kaptak, a munka elvég-

zését követően saját költségükön
helyreállítják, felújítják. A Colas
Hungária Kft. hasonló megállapo-
dást ír alá a napokban a szekszárdi
önkormányzattal is a városi fenn-
tartású utak tekintetében. Éppen
ezért fontos, hogy a fuvarozók csak
ezeket az útvonalakat használják
és támogatta azt a felvetést, hogy
egyéb útvonalakon szigorúan el-
lenőrizzék a szállítókat.

Dr. Szecsei Zsolt alezredes, a me-
gyei rendőr-főkapitányság közleke-
désrendészeti osztályának vezetője
lapunknak elmondta: a rádióból ér-
tesült a „száguldozó” kamionosok-
ról szóló lakossági észrevételekről.
Mint mondta, a kivitelezővel is

egyeztetnek ez ügyben, s
bár külön erre irányuló
akciókat nem terveznek,
amenynyiben a rendőr
szabálysértést (gyorshaj-
tás, ponyva nélküli szállí-
tás, a vezetési pihenő idő
be nem tartása stb.) ta-
pasztal, bizonyosan bírsá-
golni fog, vagy eljárást
kezdeményez.

A felek megegyeztek
abban, hogy júniusban is-
mét asztalhoz ülnek, de
addig is keresik a megol-
dást, ami mind a szállítók-
nak, mind a hatóságok-
nak megfelelő.

(fekete)

Szigorúan ellenőrzött kamionok
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Igazi vidámparkhoz hasonlított a
Prométheusz-park május elsején,
de légvárcsúszdán, trambulinon,
ugrálóváron és körhintán kívül
még sok egyéb szórakoztató prog-
ramot is kínált a szekszárdi majá-
lis. A néptánctól a mazsorett bemu-
tatóig, a bábszínháztól az Art
Contact Mozgásszínház elmélyü-
lést igénylő előadásáig, az aerobic-
tól a szamuráj kardvívó bemutató-
ig. A hancúrozásban elfáradt gyere-

kek a sok-sok nyereményt kínáló
kvízjátékokban próbálhatták ki
magukat.

A park körül a vásári sokadalom-
ban olyan különleges portékákat is
megcsodálhattunk, mint a merített
papír magasnyomással, a magyar-
ság ősi fegyverét, az íjat, vagy egye-
di ruhákat. Éhségünket csillapít-
hattuk akár kemencés lángossal
vagy kürtös kaláccsal is. Akinek a
látvány és a vásárlás kevés volt, az

belekóstolhatott a kékfestés mes-
terségébe, vagy készíthetett dísz-
tárgyakat akár gyöngyből, akár tex-
tilből.

Délután a Junior Stars együttes
játszott klubhangulatú zenét. A fa-
sor a futóké volt, de az eredmény-
hirdetés után jött, amire a legtöb-
ben vártak: Zséda fellépése. Egyik
legszebb hangú énekesnőnk hiába
kezdte meg Szekszárdon nagykon-
certjeinek sorát, az időjárás nem
volt kegyes hozzá, és csak öt dalt
énekelhetett el. A pergősebb ritmu-
sú, gyakran játszott Motel szólalt
meg először. A varázsos, törékeny,
szép mozgású énekesnő lágy hang-
ját már itt sem élvezhettük igazán,
a hangosítás kívánnivalókat ha-
gyott maga után, a szöveg érthetet-

len maradt. Ezután lírai, szerelmes
dalok sora következett, ám a kon-
certet és az utána tervezett diszkót
elfújta a szél.  K. E

Szekszárdi majális 2008

Vidámság és lágy dallamok

Zséda koncertjét elfújta a szél

Nagyon szerencsésnek, mi több,
piszok mázlistának érezhette
magát, aki meghívást kapott má-
jus elsején a Baron von Twickel
Szőlőbirtok által rendezett kü-
lönleges borbemutatóra a Várme-
gyeháza dísztermébe.

Georg Freiherr von Twickel báró,
a Szekszárd Rt., s egyben a nevét vi-
selő szőlőbirtok (néhai Liszt Pincé-
szet) tulajdonosa, nem kisebb fel-
adatra vállalkozott, mint összehív-
ni, és egy (szerencsére igen hosz-
szú) asztalhoz ültetni városunk ki-
váló borászait. Közülük is azokat,
akik a hagyományos bordeaux-i
nemzetközi versenyről aranyérem-
mel tértek haza a távolabbi és köze-
lebbi múltban. Szekszárdi borokból
ilyen exkluzív válogatást talán
még soha nem kóstolhattunk
végig egy bemutató alkalmá-
val: a Sárosdi Pince, a Baron
von Twickel Szőlőbirtok és
Vida Péter cabernet sauvignon
borát a Szent Gaál Pincészet
Obsessio merlot-ja, majd a
Márkvárt Pince 2003-as bika-
vére követte. A különleges
sort a Vesztergombi Pince Tu-
rul cuvée-je, a Mészáros Pince
és Borház még forgalomba
sem került 2006-os Merops cuvée-
je, valamint a Takler Pince magnum
palackba zárt, 2003-as Regnum
cuvée-je zárta. Parádés nyolcas.

A borokat Fabók Mihály, a Gun-
del étterem nemzetközileg is elis-
mert borpincére (sommelier), illet-
ve maguk a borászok ajánlották az
italokhoz hasonlóan exkluzív ven-
dégsereg figyelmébe. Georg Frei-
herr von Twickel báró és Horváth
István polgármester meghívását el-

fogadva, ugyanis Szekszárdra láto-
gatott Juraj Migas szlovák és Jari
Vilén finn nagykövet, valamint
Sowa Marcin, a lengyel nagykövet-
ség kereskedelmi attaséja, és Ernst
Zimmerl, az osztrák konzulátus
mezőgazdasági és környezetvédel-
mi ügyekért felelős diplomatája.
Szintén az (elégedett) vendégek kö-
zött találtuk észak-ír testvérváro-
sunk, Downpatrick polgármesterét,
Edward Rea-t, illetve Gregory
Bradley képviselőt (utóbbi váltóban
a futóversenyen is rajthoz állt), to-
vábbá a városi és a megyei közgyű-
lés tagjait, bor nagykereskedőket.
Szekszárd gazdasági életének meg-
határozó vállalkozása, a Tolnatej
Zrt. a borokhoz illő sajtokkal tette
teljessé a bemutatót.

A szervezők szándéka szerint a
borkóstolóból hagyomány lesz, hi-
szen a szekszárdi borban – és kör-
nyékben – rejlő lehetőségeket hiba
volna veszni hagyni. Horváth Ist-
ván polgármester erről, és a fejlesz-
tési elképzelésekről is beszélt a dip-
lomaták előtt a városházán tartott
fogadáson, ahol a vendégek megte-
kinthették a „Szekszárd a jövő váro-
sa” című, befektetés-ösztönző kis-
filmet is.

Halfőző versenyt rendezett má-
jus elsején a Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskör és a Né-
met Nemzetiségi Egyesület. A sok
éves hagyományt folytatva, ez al-
kalommal is népes, mintegy 250
fős társaság gyűlt össze a Szent Ist-
ván Ház udvarán, és délben meg is
ették, amit főztek. Természetesen a
palackba zárt italokat is kienged-
ték rabságukból.

Halászlé 15 bográcsban rotyo-

gott, az elkészült gasztronómiai al-
kotásokat a dr. Csötönyi Sándor ál-
tal vezetett zsűri bírálta el. A Ma-
gyar Ökölvívó Szövetség elnöke
magával hozta az egyik leendő pe-
kingi olimpikont, Káté Gyulát (a
képen balról a második), aki szak-
avatottan kóstolgatott. Vegyes ha-
lászlé kategóriában Berekméri Zol-
tán nyert, míg a ponty kategória
legjobbjának Szabó Zsoltot ítélték.

Wessely

Olimpikon zsűrizte
a halleveket

Különleges borkóstoló
Bordeaux-i aranyak poharakba töltve



2008. MÁJUS 11. 5555H É T R Ő L  H É T R E

Új nevek
a II. világháborús

emlékművön
Közadakozásra is számít az önkormányzat, amikor

a II. világháború szekszárdi hőseinek és áldozatainak
megrongált emlékműve felújításáról határozott.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum előtt 1992 júniu-
sában felavatott tíz „sírhelyen” egyenként négy, 15–16
névvel ellátott táblát helyeztek el. Az emlékmű Szek-
szárdon élő művészek – Adorjáni Endre, Baky Péter,
Fusz György, Kis Ildikó, Schubert Péter és Szatmári
Juhos László közös terve és munkája nyomán, köz-
adakozást is igénybe véve készült.

A bronztáblákat – melyeken az 1992 márciusáig is-
mertté vált nevek szerepeltek – vandálok megrongál-
ták, sokat közülük elloptak. Szekszárd önkormány-
zata az emlékmű felújításáról döntött, mely során –
Szatmári Juhos László szobrászművész tervei alap-
ján – a megmaradt táblákat is bronzhatású, de mű-
gyantából készült „tablókra” cserélik. 

Lehetőség van az új táblákon új nevek megjeleníté-
sére is, így akinek tudomása van a régieken nem sze-
replő szekszárdi, II. világháborús hősökről, áldoza-
tokról, kérjük, május 31-ig levélben jelezze a Polgár-
mesteri Hivatal címén (7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.). A levélre írják rá: „Világháborús emlékmű”. 

Az önkormányzat ezúttal is számít a szekszárdi
polgárok közadakozására: felajánlásaikat az OTP-nél
vezetett 11746005-15416566-10020009-es számla-
számra juttathatják el.

„Addig fog pofozni bennünket a
világ, amíg meg nem tanuljuk a
leckét” – jelentette ki a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, Simor And-
rás a Tolna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamra Profit Akadémia cí-
met viselő, új rendezvénysoroza-
tának nyitó előadásán Szekszár-
don, ahol elhíresült húsvéti cik-
kének egyes elemeihez változat-
lanul hű maradt.

– Lesz-e foganatja annak, amit a
költségvetés szerkezetének átalakí-
tására javasol a szociális és jóléti ki-
adásokkal kapcsolatosan, nem kü-
lönben az élő munka adóterheinek
záros határidőn belüli csökkentésé-
re. Bír-e lobbi erővel a monetáris
pénzügyi politikát megvalósító
nemzeti bank elnöke, aki nem poli-
tikus, de...

– Nem gondolnám, mert a költ-
ségvetés szerkezetének kialakítá-
sa mindig egyfajta politikai értékvá-
lasztást is tükröz, így a nemzeti
bank elnöke sem bír lobbierővel.

– Mégsem ért egyet azzal, ami
mostanság zajlik a magyar gazda-
ságban...

– Pontosítsunk: azzal, ami hosz-
szabb ideje zajlik. Fontosnak érez-
tem, hogy leírjam, mit tesznek más-

ként a sokat, a sokszor emlegetett
szomszédos, hasonló tőről fakadó
országok. Ők a költségvetési kiiga-
zítást nem azok terhére végezték el,
akik a gazdasági növekedést produ-
kálják. Nem annyit, és nem úgy
költenek szociális kiadásokra, sok-
kal olcsóbb államot működtetnek.
A legjobb szociális segély a munka.
Ez az, amit meg kellene érteni, el
kellene fogadni. Ennek szellemé-

ben esetleg újabb bölcsődéket, óvo-
dákat kellene építeni, ahol az anyu-
kák el tudják helyezni gyermekei-
ket, és a szükséges idő után vissza
tudnak menni dolgozni. A segélyek
abszolút nem ösztönöznek munká-
ra. Nem vitatom, hogy vannak élet-
helyzetek, amikor nem lehet elven-
ni a családoktól, a rászorulóktól,
amit most kapnak, de ha a rászo-
rultság elvét az államigazgatás igen
is jól mérhető paraméterekkel érvé-
nyesíti, akkor súlyos tízmilliárdok
maradhatnának meg a kasszában,
már csak ezen az egy területen. Jó-
magam 250–300 milliárdos megta-
karítást prognosztizáltam, ha a
komplex szociális rendszerünk
olyan lenne, mint a szomszédos or-
szágokban – ebbe a nyugdíj is bele-
értendő –, és a munkaerőpiac haté-
konynak nem nevezhető szereplőit
sem úgy támogatnánk, ahogy ed-
dig. Ezt az összeget munkahelyte-
remtésre, az élő munka terheinek
való csökkentésére lehetne felhasz-
nálni. Ha beindul a gazdaság, újra
vonzóak leszünk a befektetőknek,
megtermeljük azt a plusz pénzt is,
amivel a szociális kiadások is idő-
arányosan nőhetnek. Mint ahogy
az újonnan csatlakozó országoknál
hamarosan nőni is fognak.

– Hatvanmilliárdos külső adós-
ság, meg a kamatai, nem beszélve a
belső eladósodottságunkról. Nem
lenne mégis járható út a fizetés fel-
függesztése, átütemezése. Mint hír-
lik, a kamatok törlesztésére is újabb
hiteleket veszünk fel. A lengyelek-
nek annak idején elengedték az
adósságuk egy jelentős részét.

– Ennek a mi esetünkben nincs
realitása, fölösleges is vele példá-
lózni. Néhány ország valóban meg-
szabadult, de a hitelező az ő ese-
tükben az állam volt, és a kormá-
nyokkal lehetett üzletelni. A mi
adósságunk legfőképpen magánbe-
fektetők kezében van, akiknek
eszük ágában sincs erről lemonda-
ni. Ha az átütemezésre lenne is
esély, azzal azt érnénk el, hogy a
kamatok a későbbi fizetésnél jelen-
tősen nőnének. Nekünk messze
nincsenek olyan adósságaink, hogy
azoktól ily módon kellene megsza-
badulni, vagy valamiféle kedvez-
ményt kérni. Amennyiben az or-
szág elkötelezi magát egyfajta adós-
ságcsökkentő pálya irányába, akkor
képes ezt megvalósítani. Nincs ar-
ról szó, hogy az ország az adóssá-
gok szempontjából kezelhetetlen
gazdasági helyzetbe sodródott vol-
na. Azt kellene nagyon gyorsan
megoldanunk, hogy a konvergencia
program kritériumainak teljesítése
közben be tudjuk indítani a gazda-
ságot, mert a kettő egyáltalán nem
zárja ki egymást.   B. Gy.

Nincs lobbiereje az MNB elnökének sem
Simor András: „Az elfolyt pénz elég lenne a gazdaság beindítására”

Simor pofonokra számít

Polgári védelemi kötelezettségek II.

Szekszárd Polgári Védelmi Kirendeltség 
H–7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Pf.:  83
Tel.: 74/510-850, 510-851, 312-027 • Fax: 74/510-861, 316-224 
E-mail: postmaster@pvkirszd.t-online.hu

Napjainkra valóság lett az emberi szabad-
ság és függetlenség gondolata, a demokrá-
cia és az érte való küzdés. A nem annyira
magasztos jelentésű szabadosság, talán már
előbb megvalósult. Utóbbi fogalom követői,
hívei szerint ez egyben a kötelezettségek
alóli mentességet is jelenti. Az előzőekben
megjelent cikkeink alapján tapasztalhatták
már, hogy minden, a polgári védelemmel
összefüggő tevékenység a demokrácia kere-
tei között, jogilag hatályos, jogszabályok-
ban szigorúan szabályozottak szerint fo-
lyik. A polgári védelem (továbbiakban pv)
kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelen-
tési, a megjelenési kötelezettséget és a pv-
szolgálatot foglalja magában.

Bejelentési kötelezettsége van az 1.23. §
szerint a pv szervezetbe beosztott állampol-
gárnak, aki köteles a szakképzettség meg-
szerzését, a foglalkozás gyakorlásának meg-
kezdését, munkahelye és lakcíme megválto-
zását a nyilvántartást vezető szervnél beje-
lenteni (illetékességi terület szerinti pv ki-
rendeltség). A bejelentést a kötelezettség
alapjául szolgáló esemény, illetőleg a válto-
zás napjától számított 15 napon belül kell

teljesíteni. A jogszabály a pv alapképzés so-
rán elsajátítandó ismeretek megszerzését, a
pv szervezetbe beosztott személyek jogait
és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztatást
(adatszolgáltatást, bejelentést), megjelenési
kötelezettséget és a pv szolgálatot ír elő. E
kötelezettség teljesítésének elmulasztása –
katasztrófa és veszélyhelyzetben szüksé-
gessé váló polgári védelmi beavatkozás
megkezdését, különösen, ami annak gyor-
saságát, szakszerűségét és annak elégséges
voltát illeti –, azt gondoljuk, mindenki szá-
mára világos (képzett, a feladatra alkalmas,
elérhető és tevékeny személy, illetve hasz-
nálható eszköz).

S végül, hogy súlya is legyen fent említett
jogszabályoknak, a törvényhozók gondos-
kodtak annak betartatásáról is. A pv kötele-
zettség elmulasztása esetén ugyanis a 39. §
kimondja: 

Az a pv szolgálatra kötelezett személy,
aki a polgári védelemről szóló törvényben
meghatározott bejelentési, megjelenési, il-
letve szolgálatadási kötelezettségének nem
tesz eleget, százezer forintig terjedő pénz-
bírsággal sújtható.
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A családról, mint küzdelmeink és
megbékéléseink színteréről szólt
a Mentálhigiénés Műhely „Az
élet dolgai...” című programsoro-
zatának nyitó előadása.

Sörös Ildikó klinikai szakpszi-
chológus bevezetésként két ellent-
mondónak tűnő vizsgálati ered-
ményt ismertetett. Akik családban
élnek, ritkábban betegednek meg
testileg, vagy lelkileg, és hosszabb
életűek. Egy neves olasz családte-
rapeutával megtörtént eset viszont
arra mutatott rá, hogy a kilencéves
kislány asztmája funkciót tölt be a
családban. A gyerek akkor kapott
asztmás rohamot, amikor a szülők
veszekedni kezdtek, akik így a vitát
abbahagyták, és mindketten lá-
nyukkal foglalkoztak. A család te-
hát egyrészt gyógyít, megtart, meg-
óv minket bizonyos betegségektől,
másrészt viszont meg is betegíthet.
Ebben az érzelmileg sűrű, az
egyén életét ezer szállal behálózó,
dinamikus közegben mindkettő
előfordul.

A családi élet nem állandó, válto-
zatlan állapot. Mindig történik va-
lami, ami kibillenti az egyensúlyt,
amire pedig minden család törek-
szik. Ennek célja, hogy megőrizzék
a megnyugvást, biztonságot adó ki-
számíthatóságot. Amikor a harmó-
nia megtörik, egy egészséges, jól
működő családban az egyensúly
helyreállítása magától megtörté-
nik. Amennyiben a család működé-
sében eredetileg is zavar van, akkor
a lelki békéjük helyreállítása hosz-
szabb ideig is eltarthat.

Sörös Ildikó felvázolta a család

életútján rendszerint megjelenő
jellegzetes problémapontokat. Az
első ezek közül, amikor két fiatal
felnőtt elhatározza, hogy családot
alapít. Ahhoz, hogy ez zökke-
nőmentes legyen, szükséges,
hogy sikeresen leváljanak a sa-
ját családjukról, és érzelmileg,
életvitelükben, anyagilag füg-
getlenek legyenek, önállóan
hozzák meg döntéseiket. Az ér-
zelmi kapcsolat természetesen
fennmarad a szülőkkel, de ez
már szimmetrikus viszony, és
megszűnik a korábbi alá-fölé-
rendeltség. Ezt gyakran – főként
az anyák számára – nehéz meg-
teremteni. A fiataloknak képes-
nek kell lenniük intim, vagy ér-
zelmi kapcsolat létrehozására is,
ami elkötelezettséget jelent a másik
fél, illetve a vele létrehozandó csa-
lád iránt. Ez a képesség megnyilvá-
nulhat akár hetero-, akár homosze-
xuális viszonyban.

Második problematikus pont le-
het, amikor az ifjú házasoknak kö-
zös életrendszert kell kialakítani-
uk, integrálniuk kell egymás életé-
be családjukat, barátaikat, akikkel
immár közösen tartják a kapcsola-
tot. Mégsem kell mindent közösen
tenniük, legyenek saját elfoglaltsá-
gaik is. Életmódjuk megteremtésé-
ben gyakran szerepet játszanak sa-
ját családjukból magukkal hozott
hiedelmek, ilyen lehet például egy
gyermekkori trauma, ami miatt va-
lamelyikük irreális elvárásokat tá-
maszt párjával szemben.

Az első gyerek megszületése po-
zitív vonatkozásai mellett próbaté-
telt is jelenthet. A két ember szoros

kapcsolatába be kell engedni a har-
madik felet, kinek érkezésével
megszaporodnak a családban a
szerepek. 

A két fiatal amellett, hogy férj-fe-
leség, apa és anya is lesz. Gondot
vagy a szülőszerep kialakítása,
vagy a két szerep harmonizálása
okozhat. Leginkább az anya és fe-
leség szerep nem fér meg egymás
mellett, mivel az anyának a kis-
baba körüli rengeteg teendője kö-
zepette nem jut ideje arra, hogy
férjével is foglalkozzon. A megol-
dás az, hogy tudjuk váltogatni a
szerepeinket.

Néhány életszakaszt átugorva a
serdülő gyereket nevelő családok
problémájához érkeztünk. Ebben
az életkorban megszűnik a szülő
mindenható lenni a gyermeke szá-
mára, előtérbe kerülnek a kortársi
kapcsolatok, a barátok véleménye,
életszemlélete, és a serdülő elkezdi
formálni saját életfelfogását, néze-
teit. Ez a szülőknek kritikus idő-
szak, ki kell tudniuk nyitni a család
határait. Ha ezt nem tudják meg-

tenni, könnyen bekövetkezhet egy
radikális szakadás a szülők és a
gyermek között. Ebben az esetben
a gyerek gyakran durva, agresszív,
normasértő módon próbálja kife-
jezni önállóságát.

A szülők általában gyermekük
kamaszkorában jutnak el életük
delére, negyvenes éveikbe, ami

szintén egy kritikus forduló-
pont, az úgynevezett életközé-
pi krízis. Ilyenkor gyakran va-
lamelyik fél kikacsint a házas-
ságból, vagy elkezd valami tel-
jesen mással foglalkozni, mint
eddig, mert úgy érzi, különben
lemarad róla. Ez az időszak
sok szempontból nehéz átme-
net.

Amikor a gyermekek kire-
pülnek, létrejön az „üres fé-
szek” szindróma. Sok házas-
pár válik el ilyenkor, mert míg
korábban a gyereknevelés

gondjai elfedték a konfliktusaikat,
most rájönnek, hogy nem tudnak
együtt élni.

Az időskori családról szólva Sö-
rös Ildikó elmondta: amikor a szü-
lőkből nagyszülők lesznek, át kell
értékelni az addigi szerepeket. El-
kerülhetetlen, hogy a korábbi do-
mináns családfő testileg, szellemi-
leg és mentálisan is elkezdjen ha-
nyatlani, ezért át kell adnia felada-
tait valamelyik gyermekének. Ne-
héz, de szükséges döntés ez. A
nagyszülők, dédszülők nemzedéke
mai társadalmunkban elvesztette a
funkcióját. Olyan értékeket favori-
zálunk, amelyek múlandóak. Meg
kell tehát találnunk az öregkor
funkcióját. A családon belül az idő-
seknek fontos feladata lenne, hogy
átadják a család történetét az új ge-
nerációnak, hidat képezve ezzel
múlt és jövő között.   

Kovács Etelka

A család gyógyít, vagy megbetegít
Kritikus fordulópontok a család életútján

Fogyatékosságtörténeti vándorki-
állítás nyílt április 30-án a PTE
Illyés Gyula Főiskolai Kar Rákó-
czi utcai épületének aulájában. A
témát teljes mértékben átfogó és
bemutató 27 nagyméretű tabló
május 11-ig tekinthető meg.

Budapest, Székesfehérvár és
Szombathely után városunk ad ott-
hont a világon először látható tör-
téneti kiállításnak. A rendezvény
célja a fogyatékossággal élők figyel-
mének felhívása saját önérvényesí-
tési lehetőségeikre, megerősíteni
ez irányú törekvéseiket, szólni a
hatalommal való felruházásuk evi-
denciájáról, mely egyúttal gyakran
elfeledett kötelessége is a társada-
lomnak. A fent megjelölteket fő
céljaként elismerő amerikai non-
profit szervezet, az ACT (Advoca-

ting Change Together) és az ELTE
GYFK Foglalkozási Rehabilitációs
Kutatócsoportja együttműködésé-
nek eredménye e különleges, ta-
nulságos, magyar és angol nyelven
feliratozott plakátsorozat.

„Beleegyezésed nélkül senki
nem éreztetheti veled azt, hogy al-
sóbbrendű lennél” – olvashatjuk
Eleanor Roosevelt gondolatát az
egyik állomásnál, amely akár mot-
tója is lehetne a vándorkiállításnak.
A rendezőkre, szervezőkre szeren-
csére és természetesen nem igaz a
mondás, hogy vizet prédikálnak,
miközben bort isznak, tanúsítja
ezt, hogy a helyszínen értelmileg
akadályozott emberek számára
könnyen érthető nyelven papírra
nyomtatva, vakoknak pedig Mp3
lejátszóról történő felolvasással is
hozzáférhetőek voltak a szövegek.

A kiállítás kiegészítéseképp a hát-
térben folyamatosan futó félórás
film mutatta be Cheryl Marie Wade
fogyatékosjogi aktivista nagy erejű
alkotását, mely példaértékkel rep-
rezentálta valahány fogyatékosság-
gal élő társunk vágyát, törekvését,
mélyen fészkelő gondolatait, félel-
meit.

A fogyatékosságtörténeti kiállí-
tás a megyeszékhelyek döntő több-
ségét végigjárva, vándorkiállítássá
válik a 2008-as év folyamán. A tár-
lat célja, hogy túlmutatva a fogyaté-
kosság képekkel illusztrált ténysze-
rű és kronologikus ismertetésén,
leleplezze a fogyatékossággal élő
emberekkel kapcsolatos megfáradt
sztereotípiákat. Új képet kíván fes-
teni, s újszerű gondolkodásmódot
ajánl a téma komplex jellegének
feltárásához abban bízva, hogy e

kritikai erő képessé tesz bennünket
a sokarcú különbözőség pozitív és
örömteli elfogadására. 

Értelmezhető tehát egy rekonst-
rukciós folyamat fontos állomása-
ként, mely elkerülhetetlenül a más-
ság újrakonfigurálására késztet, s
ekképpen azon túl, hogy a széle-
sebb értelemben vett fogyatékos-
ságügyi szakma fejlődését támo-
gatja, a kialakult társadalmi gon-
dolkodás formálásának is hatékony
eszközévé válhat. 

Mint arra dr. Könczei György, az
ELTE GYFK egyetemi tanára meg-
nyitó beszédében rámutatott: van
erő a keserűség mindennapjai elle-
nére is, ezen erő pedig növelhető –
ez erkölcsi kötelessége a fogyaték-
kal élőknek és egészséges társaik-
nak egyaránt. 

Végezetül pedig legyen nem tit-
koltan továbbgondolásra késztető
zárszava a kiállításnak egy fehér
betűkkel fölfestett mondat: „Ha a
fogyatékosság nem bűntett, miért
vannak közülünk három millió-
nyian bezárva...?”   P.

Elfekvő vagy aktív élet? – Társadalomban?

Egy kiállítás a fogyatékosságról
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Az Öko-Pannon Kht. Magyaror-
szágon feladatának érzi azt,
hogy a fiatal korosztályt környe-
zettudatosságra nevelje. Hétköz-
napi nyelven, szelektív gyűjtők-
kel és más eszközökkel próbálja
felhívni a figyelmet környeze-
tünk tisztaságának fontosságára.
De ennél ők többet is szeretné-
nek tenni...

A cég munkatársai úgy gondol-
ják: ha már fiatal korban rámutat-
nak e téma megkerülhetetlenségé-
re, akkor az újabb generációk ké-
sőbb intenzívebb módon figyelnek
majd élőhelyük tisztaságának
fenntartására, megőrzésére. Épp
ezért álltak elő egy merőben új
programmal, melyet a dombóvári
székhelyű Kacskaringó Virtustár-
sulat támogatásával bonyolítanak
le. A projekt két részből áll: egy
óvodásoknak szóló, csupán szín-
házi darabból álló sorozatból, vala-
mint egy középiskolásokat aktivi-

záló, gondolkodást fejlesztő, játé-
kos színházi előadásból.

A társulat tagjai színi- és dráma-
pedagógusként tevékenykednek
hazánkat járva, megismertetve az
ifjúsággal a környezetvédelem – ál-
taluk kissé sajátosan megfogalma-
zott – mibenlétét. Mint azt a társu-
lat oszlopos tagja, Nyári Arnold el-
mondta, az effajta színházi neve-
lés nálunk közel 16 éves hagyo-
mányra tekinthet vissza. Maga a
műfaj Angliából származik, ahol
már több mint 30 éve űzik nagy si-
kerrel az általános oktatáshoz kap-
csolva.

Az előadás témája látszólag
szokványos történet: egy 15 éves
fiú úgy érzi, őt senki sem érti meg
igazán. A tipikus felnőtté válás di-
lemmája tárul elénk a társulat két-
órás, több részes – szünetekkel és
beszélgetéssel tarkított – fejlesztő
előadásában. Főhősünket folyama-
tosan víziók gyötrik: egy öregem-

ber jelenik meg előtte, aki figyel-
mezteti: a sárkány képe, ami szim-
bolikus jelentőséggel bír az életé-
ben, valóban fenyegeti a Földet és
az emberiséget. A foglalkozás igazi
kérdése az: ha egy fiatal tudja,
hogy baj van, akkor képes-e ponto-
san felmérni a probléma gyökerét,
vagy csak felszínesen kezeli-e azt.

A társulat teljes mértékben part-
nerként kezeli a gyerekeket, s
módszerük – eddigi tapasztalatuk
szerint is – bevált. Amerre járnak,
nagy sikerrel adják elő játékos mű-
sorukat, s az egyes csoportok az
előadások végén nagy élménnyel
távoznak. A megosztott figyelem-
mel járó pedagógiai módszer, mely
egyszerre négy ember felől érke-
zik, eredményes, hiszen egyrészt
leköti a diákokat, másrészt a gyere-
kek érezhetik, hogy számít a véle-
ményük a környezetvédelem te-
rén.

A darab legfontosabb üzenete,

hogy ne csak beszéljük és gondol-
kodjunk, hanem  gyakorlatban is
próbáljuk ki a témához kapcsoló-
dó dolgokat: példa erre, hogy a
foglalkozás egy részében a szí-
nész-tanárok interaktív – tapasz-
talható módon gyűjtik össze a je-
lenlévőktől a különböző nézete-
ket, majd a fiatalok belebújhatnak
az egyes szerepekbe, hogy kifejt-
hessék az egyes szituációkról alko-
tott eltérő jellegű felfogásukat.

Az Öko-Pannon Kht. szervezésé-
ben idén az ország különböző
nagyvárosaiban 50 helyszínen ter-
veznek foglalkozásokat, a követke-
ző fellépésüket közelünkbe, Pécs-
re ütemezték. 2009-ben – a nagy
érdeklődésre való tekintettel – foly-
tatni kívánják a sorozatot. A tagok
a Kacskaringó Virtustársulat veze-
tőjén, Hajós Zsuzsán kívül: Csor-
dás Anett, Urbán Zsanett, Egervári
György és Nyári Arnold drámape-
dagógusok, akik nagy szeretettel
várják interaktív előadásaikra úgy
az óvodás gyermekeket, mint az
idősebb  diákcsoportokat.

Gyimóthy Levente

Öko-színház a fiatalokért

Az Első Szarvasgombász Egyesü-
let, majd a Magyar Szarvasgom-
bász Szövetség ismeretterjesztő
tevékenységének köszönhetően
néhány éve eljutott a hazai köztu-
datba, hogy Franciaország és
Olaszország mellett a magyar
föld a leggazdagabb szarvasgom-
bában. Amint híre ment, hogy az
erdőkben, nem túl mélyen a ta-
lajban fellelhető ínyencség kiló-
jáért 50–60 ezer(!) forintot is le-
het kasszírozni, szép lassan meg-
indult a természetromboló kuta-
kodás, sorra alakultak meg a kül-
földre szállító kereskedések – de-
rült ki a szövetség közelmúltban
Szekszárdon rendezett konferen-
ciáján, amelyen a szakma francia
tanácsadó professzora, Del Negro
úr is részt vett.

– Sajnos, valami olyasmi követ-
kezett be nálunk is, mint Spanyol-
országban, ahol a természetes élő-
helyeket már meg kell védeni a fel-
túrt erdők láttán. Előfordult már itt-
hon is, hogy erdőt kerítettek be a
mohón kutatók, zsákmányolók mi-
att – mondta dr. Bratek Zoltán, a
Magyar Szarvasgombász Egyesület
elnöke. A hazai kutatások irányító-
ja szabad idejében a szarvasgomba
kultusz föltámasztásán dolgozik. A
szakember törekvéseit külföldön is
respektálják: tagja az európai szö-
vetségnek, amely számol azzal,
hogy hazánk él a természetadta le-
hetőségével.

– A természetes élőhelyek előbb-
utóbb kimerülnek, így nincs más

út, mint a szarvasgomba-termesz-
tés meghonosítása, elterjesztése.
Rögös útnak ígérkezik, de hat év el-
teltével elmondhatjuk, hogy létez-
nek már saját telepítésű szarvas-
gomba-ültetvények, és néhány
hektár növekedéssel minden évben
számolhatunk. Ez negyven év
„agyonhallgatás”, a növény ideoló-
giai természetű száműzetése után
mindenképpen megbecsülendő.
Természetesen van hová fejlődni,
hiszen a franciáknál évente ezer
hektárral növekszik az ültetvények
száma, az olaszoknál pedig hat-
százzal, s úgy tűnik, a tradíciókkal
és lehetőségekkel bíró spanyolok is
több száz hektár telepítéssel erősí-
tenek.

– Idehaza mennyit vadásznak ki
az erre szakosodók?

– A legnagyobb hazai fölvásár-
lókkal készített közvélemény-kuta-
tás adatai szerint évi hat-hét tonná-
ról van szó, de ez a valóságban né-
hány tonnával több lehet.

– Annak ellenére, hogy a szarvas-
gomba nagyon sok étterem étlapján
szerepel, a hétköznapi ember úgy
véli: számára elérhetetlen luxus-
cikkről van szó.

– A szarvasgomba az ételek ízesí-
tésére való, néhány deka kell csak
belőle, így alkalmasint azok is
megengedhetnék maguknak, akik
például közép kategóriájú borokat
fogyasztanak  rendszeresen. Har-
minc-negyven grammból meg le-
het úszni egy vasárnapi ebédet.

– Úgy hírlik, a termesztés nagy
türelmet, szakértelmet és speciális
bánásmódot igényel. Mekkora a be-
fektetés, és mennyi a megtérülési
idő?

– Bár jómagam inkább kutatok,
azért vannak információim.
Egy–három millió közötti a hektá-
ronkénti beinvesztálandó összeg,
ha gyökérről oltott szarvasgomba-
csemetékről beszélünk. Jelentősek
a járulékos költségek, hiszen be
kell keríteni a területet a vadkárok
miatt, egyedi védelmet kell adni a
csemetéknek, az öntözés itt sem
hanyagolható el. Egy úgynevezett
mikorizált csemete 2000–3000 fo-
rintba kerül, ez a költségek ötven
százalékát teszi ki. A negyedik év-
ben fordul már termőre az ülte-
vény, a telepítésre támogatás vehe-
tő fel a mezőgazdasági tárcától.

– Melyik a jellemző faj Magyaror-

szágon, illetve a Kárpát-medencé-
ben?

– A legelterjedtebb, komoly étke-
zési értékkel bíró a nyári szarvas-
gomba, ezt a franciák burgundi
szarvasgombának nevezik. A tudo-
mány igazolta, hogy ez valójában
egy faj, a természetes erdőkben kö-
zel tíz tonna mennyiségben terem.
Ennek a termesztése a mi éghajlati
és talajviszonyainkhoz jól illeszke-
dik, a konyhában is kedvelt, egé-
szen kiváló minőséget ad. Komoly
érdeklődésre és piacra számíthat a
közeljövőben a homoki szarvas-
gomba. Érdekessége, hogy akácer-
dőkben él és a homokos talajokat
kedveli, édes íze miatt különleges
gasztronómiai érték. Terjedőben az
igen apró téli szarvasgomba igen
átütő illattal, és aromával, a gyűjté-
se azonban nagyon fáradtságos.

– Melyik faj a legnagyobb értékű
a világon?

– Azt hiszem az olasz fehér szar-
vasgomba, amely itt-ott nálunk is
előfordul. Ezt használja a séf a vi-
lághírességek esküvőjén.

– Hollós László okán szívesen
jönnek Szekszárdra a szarvasgom-
bászok, függetlenül attól, hogy
megmozdul-e valami ez ügyben a
neves tudós szülővárosában.

– Hollós Lászlónak a Kárpát-
Pannon régió földalatti gombáit
rendszerező tanulmánya alapmű,
amiért nem lehetünk eléggé hálá-
sak neki. Hamarosan, 2011-ben
lesz száz éve, hogy megírta. Szeret-
nénk, ha Szekszárd város az eddi-
ginél nagyobb rangot adna neves
fiának, esetleg díszpolgári címet is
kiérdemelhetné. Mi azt tervezzük,
hogy három év múlva egy nagysza-
bású, nemzetközi konferenciát
rendezünk a tiszteletére Szekszár-
don.   B. Gy.

Szarvasgomba: nem úri huncutság
Kimerülő élőhelyek, termeszteni kellene

Dr. Bratek Zoltán
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A fenti mottó jegyében pattant
nyeregbe április 22-én, a Föld Nap-
ján a kerékpáros kalandor, Zelei Jó-
zsef, hogy túrájával idehaza is nép-
szerűsítse a Nyugat-Európában
kedvelt közlekedési eszköznek
számító kétkerekűt.

Az egri bringás mind a 19 me-
gyét érintve mintegy 2500 km-t te-
ker, hogy – lapunk megjelenésével
egy időben – május 11-én a Parla-
ment előtt átadhassa Béke könyvét
az EU-képviselőknek, s közösen
táblázzák ki Budapesten az Euro
Velo útvonalát. Zelei József május
2-án érkezett Szekszárdra, ahol a
város szélén közel 20 kerekes, a vá-
rosházán pedig Fajszi Lajos, a
Sport-, Ifjúsági- és Civil Szerveze-
tek Bizottsága elnöke várta. Az or-
szágjáró bringás elmondta: túrája
során szeretné felhívni a figyelmet
arra, hogy a kerékpáros kultúrára
már egészen kis korban el kell kez-
deni a gyermekek nevelését, így ké-
sőbb elkerülhetőek lesznek a bal-
esetek, és autóvezetőként is más-
képp viszonyul majd a két keréken
közlekedőkhöz. Jó példaként a
skandináv országokat említette,
ahol tavaly kerékpárjával maga is
megfordult.

Zelei József útja során a „Bringá-
val a munkába” programot is nép-

szerűsíti. A Közlekedési Miniszté-
rium pályázatán mindenki nyer,
aki április 22. és május 31. között
legalább 10 alkalommal bringával
megy a munkahelyére, és regiszt-
rál a www.bringazzmunkaba.hu
weboldalon. Az első 5000 jelentke-
ző garantált ajándékot kap, és min-
denki részt vesz egy sorsoláson,
ahol értékes nyeremények (well-
ness hétvégék) találnak gazdára.

Hajrájához közeledik az Olim-
piai Ötpróba versenysorozat, mivel
augusztusban már zajlanak a Nyá-
ri Olimpiai Játékok Pekingben. El-
érkeztünk az utolsó központi pró-
bához, mely ezúttal egy kerékpár-
verseny lesz, mégpedig május 17-
én (szombaton). Az indulók 20, 40
vagy 80 km-es távokon tesztelhetik
edzettségüket, és gyűjthetik pont-
jaikat a próbakönyvükben.

A rajt-cél helyszíne ezúttal a Vá-
rosi Sport- és Szabadidőközpont-
nál (Szekszárd, Keselyűsi u. 3.)
lesz. A közös rajt 9 órakor indul,
nevezni 8 órától lehet a helyszínen. 

Az útvonal – a korábbi évekhez
hasonlóan, illetve a szakasz hosz-

szától függően – az alábbi: Kese-
lyűsi út – Gemenci Szabadidőköz-
pont – Sió-árvízkapu – áthaladás a
Duna hídon keresztül – Duna-töltés
a Bács-Kiskun megyei oldalon – Ba-
ja – majd ugyanezen az útvonalon
vissza a Sportcsarnokhoz.

Kérjük ötpróbázóinkat, hogy
ügyeljenek a természeti környezet
tisztán tartására, és a közlekedési
szabályok fokozott figyelemmel
történő betartására, ugyanis a töl-
tés mindkét oldalán engedéllyel
rendelkező gépjárművek is halad-
hatnak! 

Minden mozogni vágyó ötpróbá-
zót sok szeretettel vár a helyszínen
a Tolnai Ötkarika szervező csapata.

Két keréken az Unióban Nyeregben az ötpróbázók

Beszéljünk
idegen nyelveket!

Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Ugye, milyen kínos,
amikor külföldiek kérnek útbaigazítást tőlünk, vagy nyaraláskor mi
szeretnénk információhoz jutni, de nem értjük a beszélgető partne-
rünket?

Legalább egy idegen nyelv ismerete az élet sok területén nélkülözhetet-
len, ma már diplomát sem szerezhetünk nélküle. A nyelvismeret segítsé-
günkre van munkavállalás, nyaralás, tanulás, vagy akár ismerkedés alkal-
mával. (Most sajnálom igazán, hogy az iskolában nem érdekelt az orosz...)

A nyelvtudás fontosságáról számos cikk megjelent már, közismert tény
az is, hogy Magyarország nem túl előkelő helyet foglal el az idegen nyelvet
beszélők arányát tekintve Európában. Mégis, hogyan, milyen módszerrel
és mikor kezdjünk el nyelvet tanulni? Ezekre a kérdésekre kerestünk, és
kaptunk választ Simon Andreától, a Katedra Nyelviskola vezetőjétől.

– Elkezdeni sohasem késő, nincs felső korhatár. A legelső dolog az le-
gyen, hogy pontos célt fogalmazunk meg, és tűzünk ki magunk elé. A
módszert és a formát ugyanis a célhoz kell igazítani. Célunk lehet például
a folyékony beszéd, az üzleti kommunikáció, az általános tudás vagy/és a
nyelvvizsga. Ezek megvalósításához kínálunk mi szakképzett tanárokat, és
tanfolyamokat általános, gazdasági vagy nyelvvizsga felkészítő tartalom-
mal. Nem hiszek a „könnyen, gyorsan, mindent” hirdető szlogenekben. In-
kább abban, hogy a jól végzett munkának mindig megterem a gyümölcse.
Nyáron kifejezetten azokat várjuk, akiknek év közben munka, vagy iskola
mellett kevesebb idejük jutott a nyelvtanulásra, illetve, akik nyáron, vagy
ősszel nyelvvizsgázni szeretnének. Várjuk továbbá a közszférából elbocsá-
tott alkalmazottakat, nekik ingyenes tanfolyamokat kínálunk!

Mindezeket megtalálja a Katedra Nyelviskolában Szekszárdon és Pak-
son, ahol kommunikáció központú oktatási módszerek által, használható
nyelvtudást nyújtanak minden korosztály számára. Évente több száz ma-
gánszemély és számos vállalat, intézmény választja a Katedra Nyelviskolát,
amelynek sikereit 2005-ben az „Év Tolna Megyei Vállalkozója” díjjal ismer-
te el a Vállalkozók Országos Szövetsége.

A két mérkőzést lejátszó együttesek
közül már csak az Őcsény Öregfiúk,
a FA-GE Öregfiúk és a CSAKszent-
györgyi gárdája hibátlan a szekszárdi
amatőr öregfiúk labdarúgó bajnok-
ságban.

Eredmények, A-csoport: Őcsény
Öregfiúk–Szedres 4-2 (3-0), Kö-
lesd–Bátaszék Senior FC 4-4 (2-1).
Bajnokság állása: 1. Őcsény Öreg-
fiúk 6 pont, 2. ASE Old Boys 3, 3.
Bátaszék Senior 1 (4-4), 4. Kölesd

Öregfiúk 1 (7-10), 5. Szedres Öreg-
fiúk 0.
B-csoport: Előszállás–Madocsa 4-2
(1-0), CSAKszentgyörgyi–Előszállás
5-1 (2-1), Őcsény Góljószórók–FA-
GE Öregfiúk 0-4 (0-1). 
Az 1. fordulóban: CSAKszentgyör-
gyi–Tolna 3-0.
Bajnokság állása: 1. FA-GE Öregfi-
úk 6 pont (11-4), 2. CSAKszentgyör-
gyi 6 (8-1), 3. Madocsa 3 (6-6), 4.
Tolna 3 (4-5), 5. Őcsény Góljószó-
rók 0 (2-8), 6. Előszállás 0 (5-12).

Zelei József útban Pécs felé
Öregfiúk labdarúgó-bajnokság
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EVANGÉLIUM

„És lőn nagy hirtelenséggel az égből...
sebesen zúgó szélnek zendülése...
és megjelentek kettős tüzes nyelvek...
és megtelének mindnyájan Szent Lélekkel...”

Pünkösd
Pünkösd ünnepe a koronája az úgynevezett üdvtörténeti ünnepeink-

nek. Karácsonytól a mennybemenetelig nyomon követhetjük az evangé-
liumok elbeszéléseiben mindazokat a történéseket, amelyek Jézus
Krisztus életével, tanításaival, cselekedeteivel kapcsolatosak.

Istentől való fogantatásának pillanatában az ígéretek beteljesedését
látjuk, amelyet bűnbe esett ősszüleink kaptak, majd ez ígéretek az em-
beriség történetének különböző időszakaiban a próféták által megerősí-
tést nyertek. Megváltó Urunk elvégezte mindazt, amit az Atya rábízott
üdvösségünk megszerzése érdekében, majd felment a mennybe és hit-
vallásunk alapján ül az Atya Isten jobbján. Valóság lett az az ígérete is,
amit búcsúbeszédében mondott: „Nem hagylak titeket árván, eljövök
hozzátok.” (Ján. 14, 18) „A pártfogó pedig, a Szentételek, akit az én ne-
vemben küld az Atya, ő tanít meg majd titeket mindenre.” (Ján. 14, 26)

Pünkösd ünneplése során minden templomba járó keresztyén ember
átérezhette és az ünnep elteltével szívében őrizheti a szentlélek áldása-
it. A szentlélek sokrétű ajándéka arra való, hogy bűntől megtisztult éle-
tünket boldoggá, békésség, szeretetben teljesebbé tegye.

A Pünkösd után következő Szentháromság vasárnapján elmélkedünk
a világot teremtő és arra minden nap gondot viselő Atyáról. Szép a köl-
tő gondolata, mely szerint: „a gép forog, az alkotó pihen”, csak ez a
szüntelen tevékenykedő istenre nem áll. Mint ahogy az a vélekedése
sem sokaknak, hogy hívja Őt az ember, de az az érzése, hogy „mellé tet-
te a kagylót”. Az így gondolkodó ember rosszul tárcsázott, vagy nem jó
számot hívott! Isten azt mondta, hogy közel van hozzánk és meghall-
gatja imádságainkat.

Az idők teljességében eljött a Fiú, hogy olyan tanítást adjon elénk az
igazságról, a szeretetről, a békességről, amely időálló, amelyet minden
kor minden népe etalonként használhat.

A Szentháromság harmadik személyeként a Szentlélek van velünk a
világ végezetéig. Ma is ahol gyülekezet születik, ott bizonyára a Lélek
munkálkodik, ahol megújulnak életek, ott is jelen van. Ezt a jó hírt kell
komolyan vennünk és örömmel fogadnunk!

Balázsi Zoltán
református lelkipásztor

M O Z A I K
Kovács Tibor alkotásai
a „misztika világában”

A debreceni Misztika Galéria hivatásának tekinti a kortárs művészek és
alkotásaik következetes bemutatását. Ennek részeként május 5-én nyílott
meg Kovács Tibor szekszárdi festőművész kiállítása.
A mintegy két tucat képből álló tárlatot Erdei Sándor újságíró ajánlotta a
Cívisváros művészetkedvelő közönsége figyelmébe. A kiállítás a hónap
végéig tekinthető meg a debreceni belvárosban található galériában.

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

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

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

Ötletteli előadással emlékeztek a
szederkényi származású Koch Va-
lériára 59. születésnapja alkalmá-
ból bajai, pécsi, gyönki, móri,
veszprémi és szekszárdi német
nemzetiségi, vagy német tagozatos
gimnáziumok diákjai.

Nemcsak a 10 éve elhunyt költő,
író, műfordító számukra legkedve-
sebb műveit hozták magukkal, ha-
nem hangszereket, gitárt, fuvolát,
klarinétot, szaxofont és harmoni-
kát is. A Magyarországi Német
Színház amellett, hogy helyszínt
biztosított a Frank Ildikó igazgató
kezdeményezésére immár ötöd-

ször megrendezett eseménynek,
rendelkezésre bocsátotta a szüksé-
ges technikai feltételeket is.

A diákok élményszerűen, az elő-
adott vers hangulatát tükröző zenei
aláfestéssel, árnyjátékkal illusztrál-
va, vagy vetített háttérképekkel, je-
lenetekben mutatták be a mind a
magyar, mind a német kortárs iro-
dalom kiemelkedő alakjának mű-
veit, a tisztaságot, játékosságot su-
gárzó gyerekversektől a mély gon-
dolati líráig. Tizennégyen egy dél-
előtt alatt hozták létre a bemutatót
a közönség örömére.  

K. E.

Árnyjáték, zene,
vetített háttérkép

MÁJUS 16-ÁN
(pénteken)  8–13 óráig

S Z E K S Z Á R D O N ,
A PANORÁMA MOZI
ELŐCSARNOKÁBAN

DIVATÁRU- ÉS
KOSZTÜMVÁSÁRT

TARTUNK
Ajánlataink:

• Szövet nadrágos és
szoknyás kosztümök.

• Alkalmi kosztümök
• Alkalmi ruhák
• Szoknyák blúzok
• Tavaszi hosszú és 

3/4-es nadrágok
• Blézerek topok
• Fekete kosztümök
• Akciós kosztümök

36–56 méretig.
Várjuk az érdeklődőket.

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu
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Közcsatornára történő rákötés támogatása 2008
Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. tel: 74/504-100, fax: 74/419-618

A pályázat címe: Közcsatornára történő rákötés támogatása 2008
A pályázat célja: A lakosság közcsatornára történő rákötésének elősegí-

tése.
Támogatható tevékenység: Bekötővezeték műszaki megvalósítása, a

tisztítóidom elfolyó oldaláig.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén élő azon magánszemélyek, akik ingatla-
nuk előtt kiépített közcsatornára rá tudnak kötni.
A támogatás jellege, mértéke: Vissza nem térítendő támogatás. A támo-
gatás utólagos finanszírozás, amelyet az elszámolást követő harminc na-
pon belül a Polgármesteri Hivatal utal a támogatott számlájára vagy lak-
címére. A támogatás felső határa: bruttó 150 000 Ft.
A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása: A pályázat támogatá-
sára rendelkezésre álló keretösszeg 800 000 Ft, melynek forrása Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
Környezetvédelmi Alapja (Polgármesteri Hivatal egyéb különféle dologi
kiadások).
A támogatás feltételei:

– pályázó a közcsatornára rákötendő ingatlan tulajdonosa és állandó
lakosa kell legyen,

– engedélyezési terv benyújtása (mellékletként tartalmaznia kell a Víz-
mű Kft szolgáltatói hozzájárulását vízközmű hálózat létesítéséhez,
valamint egy árazott költségvetést),

– pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára történő rákötést
2008. november 14-ig (I. forduló), illetve 2009. április 30-ig (II. fordu-
ló) megvalósítja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális helyzet,
– vállalt saját erő aránya,
–  kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonat-

koztatva,
– pályázó számlákkal igazolt szippantást végeztetett az erre jogosult

Biozol Kft.-vel az elmúlt évben
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje: 

A pályázatokat a pályázati adatlapon, az ott megjelölt mellékletekkel
együtt, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, egy db
zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat közcsatornára tör-
ténő rákötés támogatására 2008”.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mű-
szaki Irodáján kell személyesen benyújtani. A pályázatok benyújtása
egész évben folyamatos (végső határidő 2008. december 19.)

• hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra között,
• pénteken 8–14 óra között.

A pályázati csomag a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján a pénztár-
ban történő 200 Ft térítési díj befizetését követően, a befizetési bizonylat
felmutatása ellenében vehető át az alábbi napokon és időpontokban:

• hétfőn 9–11.30 óra között,
• csütörtökön 9–11.30 és 13–15.30 között.

Hiánypótlásra nincs lehetőség (az a pályázó, aki nem a pályázati doku-
mentációkban foglaltaknak megfelelően, illetve hiányosan nyújtja be pá-
lyázatát, kizárásra kerül).
A támogatás odaítélése: A benyújtott pályázatok értékelését a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Irodája készíti el, amely alapján Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága
dönt a támogatás odaítéléséről. 
• A 2008. június 30-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mező-

gazdasági Bizottság 2008. július 30-ig dönt (I. forduló).
• A 2008. december 19-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mező-

gazdasági Bizottság 2009. február 15-ig dönt (II. forduló).
A döntésről a nyertes pályázók a döntést követő 15 napon belül írásbeli
értesítést kapnak. A nyertes pályázók listája Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros honlapján (www.szekszard.hu) is megjelenik. A támogatásban nem
részesülő pályázók külön értesítést nem kapnak.
Pályázati információ: A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás
kérhető Polgármesteri Hivatal 57. sz. irodájában, illetve az 504-104-es te-
lefonszámon, valamint a lovasz.roland@szekszard.hu e-mail címen Lo-
vász Roland környezetvédelmi referenstől.

Százezer forint 
a nyomravezetőnek
Korábban írtunk már arról a betöréssorozatról, ami városunkban, a

Kossuth Lajos utcában és az Újvárosban történt február 18. és március
vége között. A betörők úgy jutottak be a családi házak mel-
léképületeibe, hogy befeszítették az ajtót, illetve lefeszítették a laka-
tokat. „Látogatásaik” alkalmával elsősorban füstölt árut, kézi szer-
számokat, porcelántárgyakat loptak el, de egy csónakmotort is eltulaj-
donítottak. A bűncselekmény-sorozattal több millió forint kárt okoz-
tak.

Dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány százezer forint jutalmat
ajánlott fel annak, aki a történtekkel kapcsolatosan érdemleges infor-
mációt szolgáltat a rendőrségnek. Az informátorok személyesen a
szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán jelentkezhetnek,
illetve a 107-es, vagy az 501–100-as telefonszámon is megtehetik beje-
lentésüket.   – h – 

Felhívás bölcsődei beíratásra
A Városi Bölcsődében a 2008–2009-es nevelési évre 

bölcsődei beíratást tartunk
május 15-én (csütörtökön) 9–11 óra között 

Várjuk azon szülők jelentkezését, akik gyermeküket 2008. szeptember
1-je és december 1-je között szeretnék bölcsődébe beszoktatni.
Bölcsődei felvételhez szükséges: 

• Gyermekorvos igazolása (egészséges, bölcsődébe felvehető)
• Szülő személyi igazolványa, gyerek lakcímkártyája
• Jelentkezési lap kitöltése  (helyszínen) 

Bölcsődébe felvehető az a gyermek, akinek szülei (nevelői, gondozói)
dolgoznak vagy betegségük miatt, a gyermekük napközbeni ellátásáról
nem tudnak gondoskodni (igazolásokat csatolni kell).
Felvételi korhatár: 20 hetes kortól 3 éves korig.
A beíratáskor BÖLCSŐDEI NYÍLT NAP keretében, a szülők és kisgyer-
mekek látogatást tehetnek a csoportokban, és szülők részére tájékozta-
tót tartunk.
A felvételi kérelem megerősítését kérjük azoktól a szülőktől, akik a je-
lentkezési lapot már benyújtották, ennek hiányában az előzetes jelent-
kezését tárgytalannak tekintjük.
Címünk: VÁROSI  BÖLCSŐDE, Szekszárd, Perczel Mór u. 4. 74/512-062

ÖLTÖNY-,
KOSZTÜMVÁSÁR!

• ÖLTÖNYÖK 42–70 méretig
• SPORT-, KORD- 

és VÁSZONZAKÓK
• INGEK, NYAKKENDÕK
• SZÖVETNADRÁGOK

46–70 méretig
Minden öltönyhöz NYAKKENDÕT
adunk ajándékba!

• KOSZTÜMÖK, BLÉZEREK,
TAVASZI KABÁTOK

• fiatalostól az idõsebb korosztályig!

• NYÁRI VÁSZONÁRUK
BEVEZETÕ ÁRON!

SZEKSZÁRD, Babits Mihály művelődési
központ, Szent István tér 10. (MOZI ELŐTERE)

MÁJUS 14., SZERDA 9–16 ÓRÁIG
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ÓDON
IDŐBEN

Május 12-én 110 éve, 1898-ban
meghalt Babits Mihály kúriai
bíró, a költő atyja.

Május 13-án 100 éve, 1908-ban
az ármentesítő társulat a Sió
hajózhatóvá tételét indítvá-
nyozta. 95 éve, 1913-ban az el-
ső magyar ágyúgyár első szak-
képzett alkalmazottja Szend-
rey László, gimnáziumunk volt
tanulója lett.

Május 14-én 105 éve, 1903-ban
első érettségiző osztályunk
megkezdte az ötnapos (!) írás-
beli vizsgát.

Május 15-én 105 éve, 1903-ban
Kallivoda Katinka fővárosi fes-
tőművésznő helyi cigányokról
készített vázlatokat s fényképe-
ket. 

Május 16-án 105 éve, 1903-ban a
székesfehérvári honvédzene-
kar hangversenye szórakoztat-
ta eleinket.

Május 17-én 540 éve, 1468-ban
Vitéz János esztergomi érsek –
miután lejárt az ellentmondási
határidő – birtokba vette a
szekszárdi apátság javait.

Május 18-án 100 éve, 1908-ban a
református olvasókör saját erő-
ből vett Mérey utcai házat. 95
éve, 1913-ban elhunyt Perczel
Dezső, Szekszárd szülötte, al-
ispán, képviselő, belügymi-
niszter, majd házelnök.

Ha valaki azt gondolná, hogy egy
kőből készült nemtő, vagyis védő,
vezérlő, ösztönző szellem élete
egyszerű, ne higgye ezt, legalábbis
az 1898. május 9-én már kellő szá-
mú csodálót maga köré vonzó,
mellesleg Garaynak elismerést
nyújtó géniuszról. 

Ekkor már valóságos előélete
volt. Amikor a Garay-szoborbizott-
ság 1894-ben a legnevesebb bíráló-
kat kérte föl, köztük Zala György és
Strobl Alajos szobrászokat, a bizott-
ság jegyzője úgy emlékezett: Szár-
novszky pályaműve – apróbb hibái
ellenére – a legjobb, „a nagy gond-

dal készült talapzatról azon-
ban a génius, a művészre való
tekintetből, költségkímélés
szempontjából elhagyandó.
Az allegorikus hatást a talap-
zatra helyezett csendélettel is
ki lehet fejezni.” 

A korabeli sajtóban megje-
lent vélemény messze nem ezt
mondja: „Szárnovszky mun-
kája valamennyit túlszárnyal-
ja... A talapzat valóságos mes-
teri alkotás. Gyönyörűen il-
leszkedik reá Garay alakja,
művészileg egybeomló és ki-
domborodó az egész. A talap-
zaton stylszerűen és harmoni-
kusan alkalmazott helyzetben
a költészet géniusza nyugszik,
és babért nyújt a költőnek. 

A géniusz kidolgozása re-
mek. Annál nevetségesebb
(csak azért reprodukáljuk, ne-
hogy tovább terjedhessen) az
a kifogás, melyet némelyek,
mint a közerkölcsiség védői, a
géniuszt ábrázoló hölgyalak-
nak öltözetlen, dekollettált
volta miatt emelnek. Ez káros
hatással lehet, mondák az er-
kölcs magas őrei, a polgári is-
kola ifjúságára, mely a Garay

téren jár-kel. Ezen aggályok eloszla-
tására legegyszerűbb volna a géni-
usz részére egy női gallért vásárol-
ni, mely nagy választékban kapha-
tó a Pirnitzer József és fia cégnél,
ugyancsak a Garay téren...” 

A géniusz azonban minden áská-
lódás ellenére, éppen a sárközi és
helyi nőideált tükröző formája mi-
att népszerűségnek örvendett. Kál-
mán Dezső, a kölesdi születésű re-
formátus lelkész-költő tréfásan el-
keresztelte; a hozzá írt Kebelhan-
gok a Geniusz Borcsa leányzóhoz
című versében később még azt is
elmesélte, miként s mikor. 

„Édes Borcsa hugom, kedves ke-
reszt-lányom, / Örül az én lelkem,
ha formádat látom. / Meg is nézlek
mindig, ha megyek Szekszárdra, /
Akár a gyűlésre, akár a vásárra – /
Mellbe bögyös vagy te, bájos tekin-
teted, / Tüzes pillantásod jobbra-
balra veted, / De hogy mért vagy

Borcsa? Termetes galambom, / Né-
hány rövid szóval ím neked elmon-
dom. – / Az édes apáddal együtt pi-
tyizáltunk / A mikor Garay ünne-
pet csináltunk. / Szólt hozzám az
apád: »No Desiderius, / Hogyan
tetszik neked e molett Genius?! /
Adj neki egy nevet, hogy e szép ha-
jadon / Név nélkül valahogy po-
gány ne maradjon.« – / »Jó öcsém
Szárnovszky! Bor között beszé-
lünk, / E szép ünnepnapon nagyon
vígan élünk; / Van itt minden, mi
jó, jó bor, pezsgő, torta, / Legyen a
lány neve: termetes szép Borcsa.« /
Így lettem én, Borcsa, a te kereszt-
apád, / A ki mindig édes andalgás-
sal néz rád. / …Elgondoltam! Vajha
megelevenülnél, / Az ám, de mi
lenne, ha … ölembe ülnél… / Ad-
hatna ránk áldást száz Garay Já-
nos, / A mi boldogságunk nem vón
– célarányos.”

Szó, ami szó, ez egy gyakorló lel-
késztől nem akármilyen bátorság,
különösen, mivel még azt sem
jegyzi meg az ölbe ülésről, mint
Hamlet Ophéliának, hogy tudniillik
nem póriasan gondolta…

Lanius Excubitor

Garay a géniusszal

Az alkotó: Szárnovszky Ferenc

Ódon derű 222.

A géniusz kalandjai

A XX. században a média számá-
ra mindig akadt egy aktuális hábo-
rú. Bár ezek mindegyike megszülte
a maga háborúellenes alkotását, az
emberiség nem tanul. Danis Tano-
vic rendező Senkiföldje (No Man’s
Land, 2001) című alkotása – amely
számos díj, köztük az Arany Ga-
lamb Békedíj tulajdonosa – az
1992–95 között dúlt bosnyák-szerb
háborút eleveníti fel.

Két ellenséges katona a front-
vonalon reked egy lövészárok-
ban. A szerb és a bosnyák is fut-
na vissza alakulatához, de amint
kidugják fejüket a gödörből, a
szerbet a bosnyák, a bosnyákot a
szerb oldalról lövik. Visszamász-
nak, levetkőznek, hátha így.
Egyenruhájukat levéve nem ka-
tonák többé, hanem emberek.
Harmadik társuk – a legszeren-
csétlenebb – egy taposóaknán
hever, nem mozdulhat. Az ENSZ
is – mint isteni segítség a görög

drámákban – megjelenik, ám mér-
hetetlen bürokráciájából segítségre
már nem futja, jelenlétük csak her-
geli a helyieket.

A film műfaja vígjáték is lehetne,
ha nem gondolnánk bele, hogy tör-
ténései a háború szülte valós em-
beri reakciók. Az első filmkockák
után perceken belül kialakul egy
abszurd színdarabokra emlékezte-

tő háromszereplős drámai szituá-
ció, melyet hőseink humorral pró-
bálnak elütni, de ez csak vihar előt-
ti csend. Látjuk, amint a katonák
gondolkodás nélkül lőnek az ellen-
ség ruháját viselő embertársaikra,
de mit tesznek, amikor egy szál al-
sónadrágban egymás cigarettáját
kénytelenek szívni a lövészárok
mélyén, amikor egy folyton gazdát

cserélő puska miatt szem-
től szemben kell megval-
laniuk, ki és miért kezdte
a háborút?

Bár a film kooprodukci-
ós partnerei közt nem ta-
lálunk szerbet, gondolata-
ikat, érzéseiket egyenran-
gú félként kezeli a törté-
net. Képileg is fölkavaró
alkotás, nem matiné.

A film a könyvtár video-
téka részlegéből kölcsö-
nözhető. 

Fuchs János

A megyei könyvtár filmajánlója

Alsónadrágban a lövészárokban
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LABDARÚGÁS. Az NB III Dráva-cso-
portjának legutóbbi fordulójában a Szek-
szárdi UFC 1-1-es félidő után 2-2-es dön-
tetlen játszott Nagyatádon. A szekszárdi-
ak a játék összképe alapján közelebb áll-
tak a győzelemhez. Az UFC góljait
Csende Roland és Hencz Balázs szerez-
ték. 

KERÉKPÁR. Taroltak a Szekszárdi Ke-
rékpáros SE versenyzői a debreceni
Hajdú-Főnix kupán. A haladók országúti
mezőnyversenyében Baka Zoltán győzött
klubtársa, Kis Máté előtt. Kis Ákos a ser-
dülő fiuk mezőnyében nem talált legyőző-

re, Kőnig Sára pedig ugyan ebben a kor-
osztályban a lányoknál nyert. A kritérium-
verseny is szekszárdi fölény jegyében telt
el, ezúttal Kis Máté nyert Baka Zoltán
előtt. A klub még versenyzőként is aktív
edzője, Steig Gábor a felnőttek versenyé-
ben bronzérmes lett.

KÉZILABDA. Rendkívüli elnökségi
ülést tartott az UKSE Szekszárd vezetése
az NB I/B-s felnőtt csapat várakozás alat-
ti szereplése miatt, a gárda a remélt ötö-
dik pozíció helyett ugyanis csak a kilen-
cediken állt. Az elnökség az edzőváltozás
mellett döntött, így a bajnokság végéig

Beckerné Oravecz Erika helyett Varga
Jenő, a klub ügyvezető elnöke és az NB
II-es csapatot felkészítő Fekete Gabriella
együtt irányítja a csapatot. Az új edzőpá-
ros sikerrel debütált: az UKSE hazai kör-
nyezetben 24-21-re legyőzte a szombat-
helyieket. A csapat legeredményesebb
játékosa a 8 gólos Fauszt Éva volt.

KOSÁRLABDA. Zalaegerszeg lesz a
következő ellenfele az Atomerőmű KSC
Szekszárd NB I-es női kosárlabda csapa-
tának az 5-8. helyért zajló rájátszásban.
Mire e sorok megjelennek, az első mér-
kőzésen már túl is lesznek a lányok, és
készülnek a szekszárdi visszavágóra. A
közelmúltban Tiszaújvárosban megren-
dezett országos leány diákolimpiai döntő-
ben az I. Béla Gimnázium – a KSC meg-

határozó utánpótláskorú játékosaira épü-
lő – csapata egy miskolci gimnázium le-
győzésével a 3. helyet szerezte meg. Bá-
lint Réka 133 pontjával a torna legered-
ményesebb játékosa lett.

RÁDIÓTÁVÍRÁSZAT. Az Olaszország-
ban rendezett gyorstávírász Európa-baj-
nokság gyakorlati versenyszámában a ko-
rábbi többszörös világbajnok Hudanik An-
tal megvédte Eb-címét. Weisz András
ugyanebben a számban harmadik lett. A
két napos verseny végén a Szekszárdi
RK versenyzői közül Hudanik az össze-
tettben a 3. helyen végzett, Weisz András
a 4., Lakatos László pedig 8. helyen zárt.
A nemzetek versengésében a magyar
csapat – benne a szekszárdiakkal – a 4.
helyen végzett.

A II. Domaine Gróf Zichy Utcai
Futófesztivál új, Garay téri főha-
diszállásán és a versenypályán a
színes kavalkád – a tavalyihoz
képest gyérebb érdeklődés elle-
nére – garantált volt. 

Ott sertepertéltek a téren a jövő
ígéretes, már a korosztályos verse-
nyeken bizonyító atlétái Szekszárd-
ról, Bonyhádról és Dombóvárról.
Igen Papp Máténak, Beke Zsanett-
nek, Kustos Gergőnek – hogy csak
néhány nevet említsünk – nem egy
verseny volt ez a sok közül. Mégis
csak hazai pálya, ahol sok az isme-
rős, ahol mutatni kell valamit. Fő-
leg, ha egy-két megyei, vagy távo-
labbról érkező rivális is tiszteletét
tette. A negyedik korcsoportos lá-
nyoknál a dombóváriak országos
bajnok nagy tehetségének, Beke
Zsanettnek azzal a debreceni Buka
Glóriával kellett felvennie a ver-
senyt, aki tavaly az aktuális fiú
győztesnél is jobb idő-
eredményt produkált.
Most a törékeny, hi-
ganymozgású dombó-
vári lány olyan utolsó
kört produkált a belvá-
rosi pályán, ami a jö-
vő egyik kiemelkedő
női futóatlétáját sejte-
ti. De nem csak egy le-
ány van (volt) talpon e
tolnai vidéken – kons-
tatálhattuk elégedet-
ten, hogy az AC Szek-
szárd új generációja
akkor is hozta volna a
győzelmeket, ha erősebb ellenfele-
ket kapnak.

Egy újabb szín volt a kavalkád-
ban a németországi testvérváros at-
létikai egyesületéből érkező négy-
tagú futócsapat, amelyből ketten
az amatőrök 5 km-es futamán, ket-
ten pedig a profik mezőnyében
próbálták ki magukat. A váltók ver-
senyében rajthoz állt Horváth Ist-
ván polgármester is az észak-ír

testvérváros, Downpatrick képvise-
lője, Gregory Bradley, valamint
Koller Attila Tolnatej-vezér, és
Fetzer Róbert, a turisztikai Kft.
ügyvezetője társaságában.

Jó példák
az idősebb generációkból

Egy újabb szín volt a kavalkád-
ban a futó-, duatlon- és triatlon ver-
senyek elmaradhatatlan indulójá-
nak számító, a sportot az egész-
megőrzés pótolhatatlan eszközé-
nek tekintő – s ezt háziorvosként
minduntalan hirdető – dr. Schranz
Róbert. A megyei orvoskamara tit-
kára az egyéniben a 25. helyen vég-
zett.

– Szép óvatosan növeltem az
edzéseim intenzitását, s ennek kö-
szönhetően 21 perc körüli 5 km-re
vagyok képes. Talán még egy perc
javulás benne van, benne lehet a

pakliban. A lényeg azonban sokkal
inkább az, amit a pácienseimnek is
javasolni szoktam: bármilyen moz-
gás, amit végeznek, legyen rend-
szeres, és alacsony intenzitás mel-
lett lehetőleg hosszan tartson – je-
gyezte meg a saját életmódjával az
embereknek pozitív példát felmu-
tató doktor.

Egy újabb szín volt a kavalkád-
ban a futófesztivál korelnöke, a 66

éves, veteránként mindmáig aktív
atléta, Soós László. A GYIVI nyug-
díjas igazgatója egyéniben öt, vál-
tóban egy kilométert teljesített.
Edzett egy jó ízűt, s még a hiúságát
is legyezte, amikor a cél előtt hátra-
nézve húsz-harminc évvel fiatalab-
bakat látott maga mögött.

– Túl erősen kezdtem, ami a foly-
tatásra azért kihatott. A váltóban
viszont egészen jól szerepeltünk
Novikov Jóskával, Katalin lányom-
mal, és Dobos Renivel. Huszonegy
váltóból a kilencedikek lettünk.

Csodabogár etióp
Egy újabb szín a kavalkádban a

profiknál győztes etióp Erkolo
Ashenafi. Ő az egyik szökevény az
etióp futókülönítményből, aki ki-
várta míg beengedik országunkba,
s egy éve már rendszeresen verse-
nyez. Tavaly csak ötödik lett a de-
rék, csupa mosoly afrikai, aki meg-

lepő bejelentést is tett:
– Itt akarok letelepedni az

önök országában, s ha egy
mód van rá, idővel állampol-
gárságot is szeretnék kapni.
Az én igazi távom a maraton
lesz, nagy álmom, hogy ma-
gyar színekben indulhassak
egy olimpián. Hogy isme-
rem-e az etióp hosszútávfutó
világsztárokat? Nagyon fiata-
lon együtt versenyeztem
Bekelével és Gebreselassie-
val, volt olyan, hogy én kap-
tam a nyúl szerepét – újsá-
golta fülig érő szájjal

Ashenafi.
Egy újabb szín volt a kavalkád-

ban, a maga visszafogottságával,
szimpatikus szerénységével az
idén is induló Kálovics Anikó. Egy
igazi profi, aki az utcai futás műfa-
jában számít már valakinek a világ-
ban, aki lehet, hogy a magyar kö-
zéptávfutás egyetlen képviselője
lesz Pekingben. Aki Kínában 10 ez-
ren indul majd, de maratonin futott

már 2:28-at. Aki a következő, lon-
doni olimpián szeretné élete leg-
jobbját futni – cseppet sem a Co-
uberteni elvnek megfelelve.  B. Gy.

Eredmények
Profi (10 km), férfi felnőtt: 1. Erkolo Ashenafi (Benji
TEAM) 31:02, 2. Sántavy Zoltán (PFK) 32:02, 3. Ju-
hász András (MISI SC) 32:03. Női felnőtt: 1.
Kálovics Anikó (Zalaszám-Zacc) 33:57, 2. Tóth Lívia
(Vedac) 35:15, 3. Staicu Simona (MISI SC) 36:06.
Amatőr (5 km), férfiak: 1. Pap Máté (AC Szekszárd)
16:08, 2. Elhag Feisal (Bonyhád AC) 16:40, 3. Kus-
tos Gergő (AC Szekszárd) 17:05. Nők: 1. Ranga Vik-
tória (AC Szekszárd) 19:26, 2. Ohn Kinga (AC Szek-
szárd) 19:30, 3. Arató Csilla (Dynamic TC) 20:25.
I. korcsoport, fiúk: 1. Brautigam Dániel (Kajdacs), 2.
Hollósi Patrik (5. Sz. Ált. Isk., Szekszárd), 3. Kelemen
Zsombor (Babits M. Ált. Isk., Szekszárd). Lányok: 1.
Borbély Alexandra (5. sz. Ált. Isk., Szekszárd), 2. Má-
tyási Nikola (Dienes V. Ált. Isk., Szekszárd), 3. Kapás
Tekla (Gyakorló Ált. Isk., Szekszárd).
II. korcsoport, fiúk: 1. Fodor Ákos (Garay Ált. Isk.,
Szekszárd), 2. Csótár Fábián (Kajdacs), 3. Prehalek
Attila (Dombóvár). Lányok: 1. Tóth Lili (Dombóvár), 2
Samai Zsuzsa (Babits M. Ált. Isk., Szekszárd), 3 Liktor
Dorottya (Dombóvár).
III. korcsoport, fiúk: 1. Halmai Balázs (Dienes V. Ált.
Isk., Szekszárd), 2. Varga Zoltán (Dombóvár), 3. Hu-
nyadi Bence (5. Sz. Ált. Isk., Szekszárd). Lányok: 1.
Mácsik Nikolett (Babits M. Ált. Isk., Szekszárd), 2.
Tóth Virág (Dombóvár), 3. Horváth Hanna (Kajdacs).
IV. korcsoport, fiúk: 1. Csótár Martin (Kajdacs), 2.
Csankó Dávid (Gyakorló Ált. Isk., Szekszárd), 3.
Krajczár Antal (Dombóvár). Lányok: 1. Beke Zsanett
(Dombóvár),  2. Buka Glória (Debrecen), 3. Bögyös
Dorina (Babits M. Ált. Isk.. Szekszárd).

S P O R T
A II. Domaine Gróf Zichy Utcai Futófesztivál

Egyedi színfoltok a szürke aszfaltról

Visszapillantó tükör

Erkolo Ashenafi, a férfi győztes
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A rejtvény megfejtését 2008. május 20-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az április 27-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Zsíros Ari, Dienes Valéria. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Harkai Ágota, Kadarka ltp. 14. III/2. és Láng Ilona, Cso-
konai u. 7. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Zigóta Benő
aggódik értem

Néhány hete – halaszthatatlan ügyre hivatkozva –
Zigóta Benő előzetes egyeztetés után felkeresett sze-
rény hajlékomban. Az előzetes egyeztetésen abban
állapodtunk meg, ha egy óra elteltével magától nem
szedi a sátorfáját, akkor saját nyugalmam érdekében
fizikai erőszakot is alkalmazhatok vele szemben. Zi-
góta Benő a megbeszélt időpontban megjelent nálam,
és minden különösebb teketória nélkül a nyakamba
borult zokogva, és pillanatokon belül totálkárossá tet-
te méregdrága vadonatúj felsőruházatomat, majd vég-
telen szomorúsággal a szemében a legmegrendítőbb
drámai hangon beszélni kezdett:

– Drága, barátom! Ki fog téged a saját halottjának
tekinteni?! Az ember a te korodban már bármelyik
pillanatban feldobhatja a pacskerját. De beszélhetek
én! Soha nem voltál hajlandó valamilyen befolyásos
körhöz, párthoz, szervezethez tartozni, és ott szép
lassan, fifikásan előrehaladva vezető pozícióba kerül-
ni. De ez még semmi! – legyintett Benő lemondóan –,
egyetlenegy elismerő hivatalos okleveled, díjad, ki-
tüntetésed sincs, pedig... – Lehetne? – szakítottam fél-
be szóáradatát, mert ha Benő komolyan aggódni kezd
valakiért vagy valamiért, ahhoz egy óra kevés. – Igen,
igen, lehetne! Hidd el, én mindent elkövettem az ér-
dekedben. Legutóbb is személyesen kerestem fel az
„Arany seprű” díj kitüntető cím kuratóriumának elnö-
két, akivel együtt jártam óvodába, majd a Foxi-Maxi
egyetemre, később a KISZ központi bizottsági ülések-
re, és a lakitelki sátorban is egymás mellett ültünk,
szorosan... szóval... nekem nála eddig minden csak
egy szavamba került... – És, és? – kíváncsiskodtam tü-
relmetlenül, mert már nagyon kezdett az idegeimre
menni Benő. – És?!, barátom azt mondta, őrajta nem
múlna a dolog, de te tipikus önsorsrontó vagy. Élhe-
tetlen voltál az egypártrendszerben is, így a többpárt-
rendszerben is képtelen voltál rájönni arra, hogy „mi-
től döglik a légy”... érted?... – nézett rám sajnálkozva
Benő, én meg őrá.

Nem tehetek róla, de az önhibájukon kívül hülyék-
re nem tudok haragudni. Zavarba hoznak, s zavarom-
ban az órámra néztem: – Öt perced van még, Benő.
Erre Benő villámgyorsan kikapott a zsebéből egy elő-
re kitöltött szerződést: – Ez egy életjáradék-szerző-
dés... értékes ingatlanjaid vannak. Előrehaladott ko-
rod miatt a bank hajlandó ingatlanjaid értékének 50
százalékát azonnal készpénzben kifizetni, ráadásul
havonta jelentős összegű életjáradékot is fizet, fizeti a
rezsidet, és én minden befolyásomat latba vetve elin-
téztem, ha meghalsz, saját halottjuknak tekintenek...
Letelt az öt perc, és én Benőt úgy fenéken billentet-
tem, hogy ő az én aláíratlan szerződésemmel a nyitott
ablakon kiröpült oda, ahonnan nem kellett volna ki-
jönnie. Bálint György Lajos

R E J T V É N Y
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APRÓHIRDETÉS

KÜLFÖLDIEK tanyájának, szőlőjének
gondozását, nyelvtudással, szőlész-bo-
rász vállalja. Tel.: 70/553-17-38

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

KISTEREM
Május 1–7. 17 és 18.30 órakor

KIS VUK Magyar–angol animációs film
20 órakor A TERROR ÜGYVÉDJE

(12) Feliratos francia dok.film
Május 15–21. 

17 órakor MEGY A GŐZÖS (12)
Magyar film

19 órakor ÚT A VADONBA (12)
Feliratos amerikai film

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
13. Édes élet R.: Frederico Fellini
15. Macskajaj R.: Emil Kusturica
20. 8 és 1/2  R.: Frederico Fellini

ROCKKLUB 
16. Eric Clapton
23. Rainbow

JAZZKLUB 
14. Dave Brubeck
21. Cab Calloway

KOMOLYZENEI KLUB 15–20 óráig 
15. Bartók
22. Bach

KONCERTEK
17. Riff-Raff – Force Feedback
24. Chaos of Disorder
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

Május 14-én, szerdán 10-16 óra között 
„RÉGI ÉSSZEL - GYERMEKKÉZZEL” 
KÉZMŰVESSOROZAT

az Örökségünk. Tolna megye évszá-
zadai című állandó kiállítás kismester-
ségeket bemutató egységének meg-
tekintésére és kézműves foglalkozás
KELMEFESTÉS 
LENVÁSZON TÁSKÁRA
A foglalkozást vezetik: Andrásné
Marton Zsuzsa múzeumpedagógus
és Gulyás Éva kézműves
Részvételi költség: 300 Ft/fő
Részvételi szándékukat – az időpont
és a csoportlétszám megjelölésével
kérjük, szíveskedjenek mielőbb
jelezni a 316-222/21-es melléken
(Andrásnénál)

Május 16-án, pénteken 20 órakor
Mezőségi táncház 
Muzsikál a Csurgó Zenekar
Vendégünk Virágvölgyi Márta
hegedűtanár, a 70-es években kibon-
takozó táncházmozgalom tevékeny
résztvevője – bonchidai gyűjtéseiről,
népzenéről. 
A táncházat Nyemcsok Pál és
Kárpáti Katalin vezeti. 
Belépőjegy: 400 Ft

Május 19-én, hétfőn 19 órakor
RENDKÍVÜLI LÉLEKÉPÍTŐ 

Magyar Piéta – az Öszödi
köztársaság  
címmel a délvidéki Magyarkanizsai
Udvari Kamaraszínház előadása
Belépőjegy: 1800 Ft

Május 22-től június 15-ig
a márványteremben 

Tolna megyei 
gyermekrajz-kiállítás
A kiállítást megnyitja: 
május 22-én, csütörtökön 15 órakor
Baky Péter festőművész
A kiállítás megtekinthető: naponta
10–18 óráig

Május 23-án, pénteken 17 órakor   
Tánccal az egészségért!
Senior táncklub indul!
Várunk minden 45 év feletti, egye-
dülálló vagy párkapcsolatban élő
hölgyet és urat, aki jó közösségre,
testi és lelki kikapcsolódásra vágyik.
Táncmester: Gaál László
Találkozások kéthetente
Előzetes programterv: június 6., 20.,
július 4. 
... Táncolj! ... Gyere táncolj még!!!

MŰVÉSZETEK HÁZA
JÁSZBERÉNYI  MATILD 
textilművész KIÁLLÍTÁSA
Május 18-ig hétfő kivételével naponta
10–18 óráig.

Május 23-án, pénteken 17 órakor   
Weintrager Adolf festőművész
kiállításának megnyitója 
Megnyitja: Baky Péter festőművész,
a Babits Mihály Művelődési Ház és
Művészetek Háza igazgatóhelyettese
Közreműködik: 
Lányi Péter – zongora, 
Csötönyi László – vers
A kiállítás megtekinthető: 
június 29-ig, hétfő kivételével
naponta 10–18 óráig.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 10–14. 15.30 és 17.30 órakor

A SPIDERWICK KRÓNIKÁK (12)
Magyarul beszélő amerikai kalandfilm

Május 8–14. 20 órakor
NYOLC TANÚ (16)
Feliratos amerikai thriller

Május 15–21. 17.30 és 20 órakor 
TOTÁL TURBÓ (12) 
Amerikai akciófilm

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogó-beszámítás lehetséges.

Tel.: 30/267-98-91

ESKÜVŐI AUTÓ
sofőrrel – már

6000 Ft-tól!
Tel.: 30/499-9706

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Nyárnyitó Buli 2008!
Idén is megrendezésre kerül

a Nyárnyitó Buli
május 24-én (szombaton)

15–22 óráig
a Prométheusz-parkban!

A színpadon táncos fellépők, és ze-
nekarok fognak bemutatkozni, illet-
ve a parkban különböző  foglalkozá-
sok (arcfestés, Twister stb.), és akti-
vitások (foci, játszó stand)  színesí-
tik a programot.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

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

INTENZÍV NYÁRI
NYELVTANULÁS

MINICSOPORTOKBAN

ANGOL – SPANYOL –
FRANCIA – OLASZ –

NÉMET
SZEKSZÁRD,

BUDAY NYELVISKOLA
Tel.:  06-20/349-75-05

Az I. Béla Gimnázium 
és Informatikai

Szakközépiskola
programsorozata

Szekszárd és környéke fiataljainak

First Béla Brass Band
(jazz-funky)

Szekszárdi Ifjúsági
Jazzkamara
(jazz standard)

Black Cofee (blues)

KO N C E R T J E
2008. május 16., péntek 19 óra

Helye: KÖSZI-udvar, Béla király tér 6.
A programsorozat nyitott mindenki

számára!!!

Gyere el, várunk!
Támogatja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
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Egy férfi: 
Hamvas István 

– A Paksi Atomerőmű Zrt. nagy
gondot fordít arra, hogy a legkülön-
félébb szervezeteknek támogatást
nyújtson. Ez immár országosan is-
mert, és elismert tevékenységük. 

– A nukleáris technika térhódítá-
sával két dolog következett be. A
katasztrófák ránk irányították a fi-
gyelmet, méghozzá sajnos úgy,
hogy félelem alakult ki az emberek-

ben. Mindeközben a másik oldalon biztonságilag és gazdaságilag pozitív
a megítélés, ami nagyon fontos.

– Sokat tesznek azért, hogy ezt a félelmet eloszlassák, s „rávezessék” az
embereket, hogy az atomenergia az egyik legtisztább, leghatékonyabb,
legolcsóbb energiaforrásunk...

– A kialakult hátrányos helyzetből nagyon nehéz elérni, hogy a nuk-
leáris energiától való félelem egyszer elmúljon. Mindezek ellenére úgy
gondolom, hogy néhány éven belül rájönnek az emberek, hogy az atom-
energia nélkülözhetetlen az életünkben. Úgy kell működnünk, hogy lé-
tezésünket elfogadja a társadalom. Ehhez hozzátartozik a tisztességes
munka, a korrekt tájékoztatás, és a mecenatúra is.

– Hagyománya van már annak, hogy a civil szervezeteket támogatják...
– Igyekszünk segíteni a kultúra, a művészet, a sport, az egészségügy

és az oktatás területén azokat a szervezeteket, akik az életünket szebbé,
jobbá, tartalmasabbá teszik. Éppen a felsoroltak miatt támogatásunk
szerteágazó. Támogatjuk a tömegsportot és a versenysportot egyaránt.
Pakson önálló iskolát működtetünk, van tanuszodánk, több sportegyesü-
letünk. Felsorolhatatlan azon alapítványok neve, akiket támogatunk,
egyet mégis megemlítenék: fontos számunkra, hogy támogatjuk a Nem-
zeti Színházat. Ezek a támogatások számunkra nem jelentenek nagy ter-
het, a támogatottaknak viszont nagyon is sokat. Több esetben a fennma-
radásukat, a fejlődésüket, a továbblépésüket. A társadalom minden terü-
letére nagy figyelmet fordítanunk, s meggyőződésem, hogy ez az odafi-
gyelés eredményezi azt, hogy ma már a társadalom több mint 70%-a el-
fogadja az atomerőmű működését. 

– Nagy gondot fordítanak azokra a kiadványokra is, amelyekkel szeret-
nék meggyőzni a fennmaradó 30%-ot...

– Amióta tudatosan tájékoztatjuk az embereket, jobban megértik,
hogy a mi működésünk az ő érdekük. Iskolánkból (ESZI) pedig – a taná-
ri karnak is köszönhetően – az átlagnál tehetségesebb emberek kerülnek
ki, akik aztán tovább viszik, amit mi elkezdtünk. 

– Ön már szinte paksinak számít.
A családalapítás, a munkában el-
ért sikerek, és lassan a megérdemelt
pihenés helye lett a város.

– A Nyírségből származom, a fizi-
kusi diplomámat Debrecenben sze-
reztem 1977-ben. Az atomerőmű el-
ső és egyetlen munkahelyem, im-
már több mint három évtizede. A
feleségem és két fiunk közül az
egyik szintén az erőműnél dolgo-
zik, informatikusként. A másik a
gépészmérnöki pályát választotta, s
már mindketten kirepültek a családi
fészekből. Nagyon szeretem a ker-
tészkedést, a kedvenc időtöltésem
pedig a természetben való kerékpá-
rozás. A legjobban mégis a csendet
szeretem hallgatni, amit csak egy
kis tücsökciripelés „zavar” meg.

Egy nő: 
Komjáthy Tamásné 

– Nagy létszámú egyesület vagy-
tok, szerteágazó tevékenységi kör-
rel…

– Negyven településről 130 fős az
egyesületünk, amely 1996-ban ala-
kult. Harminc taggal indultunk, s
az első három évben Csúcs Endre
volt az elnök, akinek lelkesedését,
a népi iparművészet iránti elkötele-
zettségét visszük tovább.

– „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” kitüntetést a 2007. évi munká-
tokért kaptátok, amellyel gazdagítjátok Tolna megye értékeit.

– Egyesületünk célja elsősorban, hogy a megye sokszínű népművé-
szetét magas színvonalon mutassa be ország- és világszerte. Három ta-
gunk elnyerte a Népművészet Mestere, nyolcan a Népművészet Ifjú Mes-
tere, további 25 tagunk pedig a Népi Iparművész címet. E a címeknek
minden esetben előfeltétele, hogy az alkotó tartósan magas színvonalú
munkákkal álljon a zsűri elé, tudását gyarapítsa és átörökítse az ifjabb
nemzedék számára. Elismert alkotóink a népművészet országos szerve-
zeteinek vezetőségi, vagy szakmai bizottsági tagjai. Jómagam például a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke vagyok. 

– Egyre többet hallani felőletek, sikereitek példamutató és szorgalmas
munkáról tesznek tanúbizonyságot...

– Évről évre egyre rangosabb helyet foglalunk el az ország népművé-
szeti egyesületei között. Ezt minden esztendőben bizonyítjuk a Mester-
ségek Ünnepén való részvétellel. A budai várban megtartott rendezvény
leglátogatottabb helyén mutatkozhatunk be, amelyre nem kaptunk vol-
na lehetőséget, ha alkotásaink nem lennének erre méltóak.

– Az országban más-más helyen alakultak ki szakmai központok. Tol-
na megye a népi ékszer központja lett...

– Megyénk gazdag gyöngyhagyományát az egyesületnek nemcsak
lehetősége, de kötelessége is megőrizni, bemutatni, és átadni az ifjabb
nemzedéknek. Erre ad lehetőséget az általunk szervezett országos
gyöngyfűző tábor, ahova a határon túlról is vendégül láthatunk alko-
tókat. Háromévente, a Duna Menti Folklór Fesztiválhoz kapcsolódóan
országos népi ékszer pályázatot hirdetünk, majd a szakmai zsűri bírá-
lata alapján a befogadott alkotásokból kiállítást rendezünk. Az idei évtől
ez a kiállítás Berekai Éva nevét viseli, akinek közvetlenül, vagy közvetve
az összes ma élő gyöngyfűző köszönheti, hogy a sárközi gyöngygallér
fennmaradt. Nevének felvételével is felhívjuk a figyelmet a Sárközre,
mint tájegységre, ezen belül Decsre, no meg természetesen Tolna me-

gyére.
– Nagy felelősség egy ilyen nagy

létszámú egyesület irányítása...
– Nagy segítségemre van az egye-

sület titkára, Decsi-Kiss Jánosné,
aki alaposan, precízen elvégzi a
munka zömét, így számomra zöm-
mel az egyesület képviselete ma-
rad.

– A család és a munkahely részé-
ről is megvan ez a támogatás?

– Családom – maguk is művészek
– támogatja a munkámat. Azt vall-
ják, amit én: mindenki tegye azt,
amihez kedve és tehetsége van.
Munkahelyemen, a Tolna Megyei
Művelődési Központban maximális
támogatóm a főnököm, dr. Say Ist-
ván, amit ezúton is köszönök neki.

Fotók: Kiss Albert

Vendégem a Belvárosi Kávéházban, egy nő és egy férfi. Komjáthy
Tamásné, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, aki „Az Év
Tolna Megyei Civil Szervezete” kitüntetést, valamint Hamvas István a
Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, aki a „Ba-
zsonyi Arany” mecénás díjat vehette át a közelmúltban dr. Puskás Im-
rétől, a Tolna Megyei Közgyűlés elnökétől.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Akik életünket szebbé, jobbá, tartalmasabbá teszik
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