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A FIATAL KOSARASOKAT
BÜNTETIK A RÁJÁTSZÁS
FELRÚGÁSÁVAL

MELLÉKLET: ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOK 2010. 16. OLDAL

JÁRAI: A HELYZET
SÚLYOS, DE NEM
REMÉNYTELEN 3. OLDAL 9-12. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Lassan, de biztosan elhagyjuk szinte
minden ünnepünk szép hagyománya-
it, amely részben érhetõ, részben saj-
nálatos...

A biblai eredetû húsvéttal sincs ez
másképp, persze ünnep marad, csak

átrendezõdnek a „kellékei”. Ma már ez
is az ajándékozásról szól, míg régen
inkább az emberi kapcsolatokról, a
közös örömökrõl. Az étkezés egykor
fontos szerepet játszott a húsvéti ün-
nepkörben – sonkával, tojással, bá-

ránnyal –, a 40 napos böjt mára zöm-
mel nagypéntekre korlátozódik. A ha-
gyományokból maradt a tojásfestés és
húsvéthétfõi locsol(kod)ás.

Így vagy úgy: kellemes húsvéti ün-
nepet kívánunk Olvasóinknak!

Kellemes húsvéti ünnepet!
Az egykori népszokások közül a hétfõi locsolás még tartja magát
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A hagyományokat ápolják: vízzel, vödörbõl locsolják a lányokat



2 2010. április 4.HÉTRŐL HÉTRE

A kiemelt beruházásokért felelnek
A belváros rehabilitációján dolgozik a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Húszmillió forintos törzstőkével
alapította meg Szekszárd város
közgyűlése 2009. március 1-jén
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-
t. A cég az önkormányzat szán-
déka szerint a jelentősebb városi
beruházásokat bonyolítja.

SzV

– A Városfejlesztési Kft. létrejöttét a
belváros rehabilitációjára kiírt pályá-
zat és egy minisztériumi „ajánlás”
együttesen generálta – mondja Kere-

kes László épí-
tészmérnök, ügy-
vezetõ igazgató. -
A cég feladata
komplex: az
igényfelméréstõl
az anyagiak „fel-
kutatásán”, a ter-
vezõk kiválasztá-
sán át a kivitele-
zés lebonyolításá-

ig igen sokrétû. Jelen pillanatban négy
alkalmazottja van a kft.-nek, ebbõl há-
rom mûszaki végzettségû szakember.

– Ha már a belváros rehabilitáció-
ját említette, hol tart most ez a pro-
jekt?

– A közelmúltban beadtuk az enge-
délyeztetési terveket, s épp a közbe-
szerzés kiírását készítjük elõ.

– Ha jól tudom, még nincs aláírt
támogatói szerzõdés...

– Valóban, csak egy támogatói leve-
let kaptunk, a pályázat 2. fordulós

anyagát májusig kell beadnunk. Ered-
mény csak valamikor az év vége felé
várható, ám a munkát ennek ellenére
hamarosan megkezdjük. A mintegy
2,4 milliárd forintos projekt 70 száza-
lékos támogatottságú, így közgyûlési
döntés alapján – a 30 százalékos ön-
erõ mértékéig – elindíthatjuk a beru-
házást. Hétszázmillió forint fedezi a
Béla király tér teljes felújítását, vala-
mint a piactér rekonstrukciójának
közmûkiváltási munkálatait. A Béla ki-
rály tér teljes átadása azonban csak a
megyei önkormányzat projektje, a
párhuzamosan zajló vármegyeházi
felújítás befejezése után lehetséges. A
patinás épület elõtti terület kivételé-
vel azonban még idén elkészülhet a

történelmi belváros fõtere, míg a
megújult piacteret és a megyeháza sé-
takertjét várhatóan 2011-ben adhat-
juk át a szekszárdiaknak.

– Milyen további projekteken dol-
gozik jelenleg a Szekszárdi Város-
fejlesztési Kft?

– A tavaly év végén elkészült mûfü-
ves labdarúgópálya után tovább fej-
lesztjük a szekszárdi sportcentrumot.
Megállapodás közeli állapotba jutot-
tak a tárgyalások a focipályák kivitele-
zését végzõ cégekkel egy nyolcsávos,
mûanyag borítású, világítással ellátott
atlétikai stadion építésére. A kulturá-
lis infrastruktúra fejlesztését célzó
Agóra program pályázatára – egy év

késéssel – kaptunk egy szerzõdés-ter-
vezetet, ám abban az eredeti határ-
idõk szerepelnek, amelyek ekkora
csúszással nem tarthatók. Amúgy a ki-
viteli terveken az utolsó simításokat
végzik a szakemberek.

– A legnagyobb volumenû projekt
a városi vízbázis rehabilitációja. A ve-
szélyeztetett szekszárdi víznyerõ he-
lyek kiváltására készített terveink –
melyre pályázaton már támogatást
nyertünk – a bogyiszlói Duna-parton
új kutak fúrását, az azokból nyert víz
tisztítás utáni hálózatba táplálását tar-
talmazzák. A közremûködõ szervezet
megfontolásra javasolja emellett az
50 km-re lévõ mohácsi bázis vizének
átvételét.

Kerekes László

Az új piactér és a megyeháza sétakertjének terve. Várhatóan 2011-ben vehetjük birtokba

■ A fogyatékkal élõk munkához jutásá-
nak programját, lehetõségeit tárta a
sajtó elé szerdán délelõtt az országjáró
körútján Szekszárdra érkezett Soltész
Miklós (KDNP) országgyûlési képvise-
lõ, a szociális kabinet vezetõje és dr.
Kósa Ádám (Fidesz) Európa Parlamen-
ti képviselõ, akiket Horváth István pol-
gármester köszöntött.

Dr. Kósa Ádám, egyszersmind a
Fogyatékossággal Élõk Szövetségé-
nek és a Siketek és Nagyothallók Or-
szágos Szövetségének elnöke tájé-
koztatójában hangsúlyozta: a szociál-
politikán belül kiemelten kell kezel-
ni a fogyatékkal élõk kérdését. „Ma-
gyarországon mintegy 600 ezerre te-
hetõ a számuk, s közülük csak min-
den tizediknek van munkája. Támo-
gatásra van szükségük, hogy aktív
tagjai lehessenek a társadalomnak” –
mondta dr. Kósa Ádám.

Soltész Miklós kiemelte: az állam
10 milliárd forintot vont el a megvál-

tozott munkaképességûeket foglal-
koztatók támogatásából. „A kormány
spórolni akart, így viszont félmillió
embert kell eltartania. Vissza kell jut-
tatni a fogyatékkal élõket a munká-
ba, s akkor nem csak magukat tudják

majd eltartani, de adófizetõként szá-
míthat rájuk az állam is.” Soltész Mik-
lós hangsúlyozta: a Nemzeti Ügyek
Politikája címû anyagban a Fidesz-
KDNP többek között erre is kínál
megoldást.

Van kiút a szociális válságból

Soltész Miklós (balról), Horváth István és dr. Kósa Ádám

Rendõrségi
felhívás

Március 12-16. között városunkban
a Szent István téren ismeretlenek
egy pihenõpadot és egy szemetes
tárolót megrongáltak, valamint a vi-
lágháborús mûemlék bronz szobor
kardját letörték

Szintén a Szent István téri busz-
megálló közelében levõ hirdetõtáb-
la üvegét betörték, s letörték az ott
található pad háttámláját, a szemét-
tartó edényt pedig kifordították a
helyérõl. Ugyanebben az idõben az
Arany János utcában egy, a Hunya-
di utcában pedig hét kézi
szemetestárolót rongáltak meg.

A rendõrség kéri, hogy akinek
az értelmetlen rongálások elköve-
tõirõl információja van, hívja a
74/501-100 szám 3683-as mellékét,
vagy a 107-es, illetve a 112-es ingye-
nesen hívható telefonszámok
valamelyikét.       - h -
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Bayer Zsolt elõadása
A Szekszárdi Pol-
gári Egyesület ven-
dégeként Bayer
Zsolt író, publicis-
ta tart elõadást áp-
rilis 7-én, szerdán,
16.30 órakor Szek-
szárdon, a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház színházter-
mében. A belépés díjtalan.

Helyesbítés
Adminisztrációs hiba miatt lakos-
sági fórumokat meghirdetõ szóró-
lapjainkon tévesen jelent meg a 11.
és 13. sz. önkormányzati választó-
körzet képviselõinek neve. Helye-
sen: a 11-es körzet képviselõje: dr.
Gaál Zsuzsanna, a 13-as körzet
képviselõje: Tóthi János. Az érintet-
tektõl elnézést kérünk.
Horváth István Fidesz-MPSZ válasz-
tókerületi elnök, Tolna 1. sz. oevk.

HÍRSÁV

Sokat szerepelt az elmúlt hóna-
pokban nyilvános fórumokon
Járai Zsigmond volt jegybank-el-
nök, a monetáris pénzügypolitika
egykor irányítója, aki két-három
évvel ezelőtti távozása óta a ma-
gánszektorban tevékenykedik.

Bálint György

Mivel az elmúlt nyolc év gazdaságpoliti-
káját alapvetõen elhibázottnak tartja, mi
sem természetesebb, hogy a jobbközép
politikáját megtestesítõ Fidesz-MPSZ,
vagy a holdudvarához tartozó szerveze-
tek rendezvényein tûnik fel a pénz-
ügyek értõjeként. Mi több: az egyik na-
pilap által vizionált Fideszes kormány-
ban, mint leendõ pénzügyminiszter sze-
repel. Ebbéli felvetésünkre nem kerül-
te meg a választ Járai Zsigmond: „Hogy
milyen posztokon, ezt még ne firtassuk,
hiszen egyáltalán nincs itt az ideje, de
kétségtelen: szívesen segíteném egy
esetleges Fidesz-kormány munkáját”.

– Annak ellenére, hogy helyzetérté-
kelésében kilátástalan helyzetrõl
beszélt...

– Nézze, egy egészen más felfogá-
sú, nemzetileg tényleg elkötelezett
gazdaságpolitikával ki lehet vezetni az
országot a jelenlegi helyzetbõl, még
akkor is, ha a világgazdaság nem úgy
növekedik majd, ahogy azt mindany-
nyian reméljük. Amikor odáig jutot-
tunk, hogy a külföldiek finanszíroz-
zák az országot a csõdhelyzet elkerü-
lése végett, amikor már jó elõre lát-
szik, hogy egy árva szabadon elkölthe-

tõ forint sincs gazdaságfejlesztésre a
kasszában, akkor nem lehet ígérni fe-
lelõsen tömegek által érezhetõen jót
egy-két éven belül. Legkevesebb
négy-öt év kell a talpra álláshoz, de va-
lamikor, valakinek ezt el kell kezdeni,
mert ami most van, az nem mehet így
tovább. Ebben a munkában én szíve-
sen részt veszek, ha felkérnek.

Egészen máshogy
kell kormányozni 
– Azt mondta, nem lehet egy do-
loggal kezdeni, aztán a másikkal
folytatni, hanem egyszerre kell
több területen belefogni az ellátó-
rendszerek átalakításába, már
csak a kölcsönhatások miatt is.

– Nagyon sok fronton kell majd „tá-
madni”, gyakorlatilag az egész magyar
gazdaságot át kell alakítani. Ezen belül
a kisvállalkozásokat, a munkahelyte-
remtést kell támogatni, a magyar
pénzintézeteket kell erõsíteni, ugyan-
akkor az adó- és járulékterheket a le-
hetõ leggyorsabban csökkenteni kell.
Hozzá kell fogni a bürokrácia végre
érezhetõ visszaszorításához.

– Igen, csak éppen Ön mondta az
imént, hogy egy forint szabadon
fölhasználható pénz sincs, és gya-
níthatóan júniusban sem lesz az ál-
lamkasszában...

– Amennyiben több fronton elin-
dítunk változást az ellátórendszerek
területén, akkor egy év elteltével már
források szabadulhatnak fel. Ha az eu-
rópai uniós pénzeket az új gazdaság-
politika jegyében átcsoportosítjuk,
akkor keletkezhet nem lebecsülendõ
szabad forrás. No, és a korrupció visz-
szaszorításából, a központi pénzek
magánzsebekbe történõ vándorlásá-
nak megszüntetésébõl is. A magyar
pénzintézetek szerepének növekedé-
se is egyfajta levegõhöz jutást jelente-
ne a kisvállalkozások versenyképessé-
gét illetõen. Ha e reformokat már
2010-ben elkezdi az új kormány, meg-
gyõzõdésem, hogy egy lassú világgaz-
dasági növekedés közepette is 2012-
ben már egy négy százalékos gazdasá-
gi gyarapodást generálna.

– Ez cirka 300 milliárdnyi szaba-
don elkölthetõ pénzt jelentene ad-
digra az országnak, mindamellett,

hogy a 13 ezer milliárdnyi adóssá-
got – a kamatterheivel együtt – fi-
nanszírozni tudjuk, és nem borul
a költségvetési egyensúly.

– Nagyjából igen, ám ha olcsóbb
lesz az állami mûködés, akkor még
szabadulnak fel összegek.

– A Jobbik radikalizmusa odáig is
elmegy: rövidebb-hosszabb idõre
nem fizetjük, vagy átütemezzük az
államadósságot. Súlyos dollár
százmilliók maradhatnának így
egy kis idõre a gazdaságban. Mi er-
rõl a véleménye?

– A nemfizetés egyet jelent a gazda-
sági természetû katasztrófával. Sehol
nem engedik el a hiteleket, ez nem
járható út. Az átütemezést egyes ese-
tekben, versenyképességünk növelé-
se okán fontolóra, komplex elemzés
tárgyává lehet tenni, de oly sok jóval
meglátásom szerint ez nem kecseg-
tet. Persze nagyon meg kell nézni,
hogy az Ön által is említett szabadon
elköthetõ pénzt kire, mire, mely ága-
zatokra fordítja a kormány.

– A szomszédos országokkal szem-
beni lemaradás mennyi idõ alatt
dolgozható le?

– Ha nagyon optimista vagyok, ak-
kor minimum három, de reálisan néz-
ve négy évet mondanék. Mindenkép-
pen összefogást, közmegegyezést
igénylõ feladatokat kell megoldaniuk -
a remélhetõleg az önbecsülésüket is
visszanyerõ - embereknek az elkövet-
kezendõ évtizedben. Erre csak kor-
mányváltással van reális esély.

Súlyos a helyzet, de nem reménytelen
Járai Zsigmond: „Vállalnék fontos tisztséget egy Fidesz-kormányban”

Járai Zsigmond
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Pécsrõl Budára visz a sztráda
Átadták az M6/M60-as gyorsforgalmi utakat

Európa kulturális fővárosa, Pécs
immár autópályán is elérhető.
Március 31-én avatta Bajnai Gor-
don miniszterelnök az M6-os, Hó-
nig Péter közlekedési miniszter
az M60-as gyorsforgalmi utat.

Wessely

Mindebbõl Tolna megye profitálhat a
legtöbbet, hiszen az M6-os autópálya
115 kilométeres új szakaszából, több
mint 80 kilométer itt épült. Az M60-as
50 kilométer hosszú, és Pécset köti ösz-
sze az M6-ossal, Bóly térségében csat-
lakozva ahhoz. Az M6-ost késõbb to-
vábbépítik a déli országhatárig.

A miniszterelnök szerint mostan-
tól az idáig gazdaságilag hátrányos
helyzetû térség számos települése be-
kapcsolódhat az európai vérkeringés-
be. Bajnai Gordon a fácánkerti autós
pihenõnél mondott avatóbeszédet.
Hangsúlyozta, hogy a Tolnában és Ba-
ranyában élõk most már lényegesen
gyorsabban, ráadásul biztonságosabb
körülmények között autózva érhet-
nek a fõvárosba. Meggyõzõdése sze-
rint a Duna mindkét partján élõk él-
vezhetik az M6-os elõnyeit, de pilla-
natnyilag az a legfontosabb, hogy Eu-
rópa kulturális fõvárosa, Pécs autópá-
lyán is megközelíthetõ.

A Dunaújváros és Szekszárd közöt-
ti pályaszakasz két, a Szekszárdtól dél-
re lévõ három év alatt készült el. Itt a
terepviszonyok nehezítették a hala-
dást. Építettek a Geresdi-dombságban
négy alagutat és több völgyhidat, ami
annak idején sok vitát váltott ki, gaz-
daságossági és biztonságtechnikai
okok miatt. A Dunakömlõd melletti
viaduktnál is akadtak problémák egy
süllyedés okozta repedés miatt, de
nem sokkal az avatás elõtt, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság megadta a forga-
lomba-helyezési engedélyt... 

Április 1-jétõl fizetõs az M6-os új
szakasza és az M60-as is. A négynapos
pályahasználati díj, mint mindenütt,
itt is 1170 forint. A sztrádát 30 évig, az
építési tendert elnyert pályázók mû-
ködtetik, koncesszióban. Ez azt jelenti,
hogy a magyar állam – a forgalom
nagyságától függetlenül – rendszere-
sen fizeti az úgynevezett rendelkezés-
re-állási díjat, amiért az üzemeltetõ
karbantartja a pályát, és elvégzi a szük-
séges javításokat. A garancia három
év, az ez idõ során jelentkezõ építési
hibákat díjmentesen hozzák rendbe.

Az átadás után néhány hónapig még dolgoznak a pálya mellett
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Csoda-kátyúzás
Hétfõn reggel a Mérey utca elején el-
kezdték az útjavítást,. A munkások se-
rényen dolgoztak, udvariasan igazgat-
ták a forgalmat. Délután öt körül már
senki nem dolgozott, ám láss csodát,
minden hibát kijavítottak.
Másnap fél nyolc körül feljebb indult
meg a munka. Feltörték a burkolatot
egy-három négyzetméternyi területen,
hol mennyire volt szükség. Délben
lentebb már elkezdõdött a pótlás, s ta-
lán négy órára ezzel is végeztek. Mit
mondjak? Ez az alaposság és sebesség
a „magyar szemnek” meglehetõsen
furcsa, az meg pláne, hogy senkit nem
láttam lapátjára támaszkodva „gyö-
nyörködni” a többiek serénykedésé-
ben. Még cigi-szünetet sem tartottak.
Remélem, azért délben megették a ma-
gukkal hozott elemózsiát... Szemet
szúrt, hogy nem bontották föl az egész
utcában a kátyús részeket, hanem ki-
számolták a napi adagot, amit el is vé-
geztek, így nem éktelenkedtek napo-
kon át a feltört részek, s nem betegítet-
ték az autókat.
Azt még nem is mondtam, hogy ami-
kor délután végeztek az adott szakasz-
szal, jármûre rakodták az aszfaltdara-
bokat, majd a helyszíneket felsöpörték.
Mindez a városlakók érdekét szolgálta,
ahogyan a kivitelezõ Wiesner Kft.-ét is,
hiszen így maguk gondoskodtak a kö-
vetkezõ megrendelésekrõl. Mondhatjuk
hát: jó munkához idõ kell, de épp csak
annyi, amennyi szükséges! - vhm -

Féltem, hogy nem férünk be a sportcsar-
nokba, hiszen maga a miniszterelnök-
jelölt jött! Annak a pártnak a jelöltje,
amely már nyolc éve vezeti az országot.
Nyilván a csilláron is lóg majd a sok lel-
kes magyar, hogy ünnepelje az elért si-
kereket és meghallgassa, milyen további
intézkedések szolgálják a nemzet gyara-
podását, ha a szocialisták maradnak
kormányon. Ehhez képest a környezõ te-
lepülésekrõl is beszállított – fõként nyug-
díjas – szimpatizánsokkal együtt se telt
meg a küzdõtér. Aki viszont ott volt, sokat
megtudhatott arról, milyen szerencsés
csillagzat alatt élhetett az elmúlt nyolc év-
ben, és milyen fényes jövõben lehet része,
ha megvalósul az „új jelölt új program-
ja”. Mert Harangozó Tamás, az MSZP
parlamenti képviselõ-jelöltje, Mesterházy
Attila kabinetfõnöke, valamint
Mesterházy Attila, Gyurcsány Ferenc volt
kabinetfõnöke (mi ez, ha nem megúju-
lás?) mindezt elmondták nekünk.
Megtudhattuk, hogy az aznap átadott
autópálya fogja megoldani a történelmi
mélyponton lévõ munkanélküliséget, és
szégyellhetik magukat azok a fideszes
politikusok, akik nem vettek részt az
avatáson, pedig „elvárnánk tõlük, hogy
legalább ilyenkor mondják azt a kor-
mánynak, hogy köszönjük.” A mellet-
tem álló fiatalember félhangosan meg-

kérdezte: Hát nem a mi adóforintjaink-
ból építettétek? – de szavait elnyelte a lel-
kesítõ zene. Megtudhattuk, hogy bár-
merre nézünk a hazában, iskolák, böl-
csõdék épültek, orvosi rendelõk és kórhá-
zak kaptak fejlesztési pénzeket. Például a
bonyhádi kórház, amelyrõl szomszé-
domnak meg az jutott eszébe, hogy ép-
pen a szocialista kormány alatt zárták
be...  Szinte csorgott az õszinteség a csar-
nokban. Ennek jegyében Mesterházy At-
tila elmondta, hogy aki szerint Magyar-
ország romokban hever, az hazudik, és
hogy a Fidesznek nincs programja, Or-
bán Viktor meg nem mond igazat. Ha-
rangozó Tamás ezt megfejelte egy szív-
hez szóló vallomással, miszerint hisz ab-
ban, hogy nem engedhetünk a populiz-
musnak és a demagógiának. A szocialis-
ták programjáról mindössze egy mon-
dat hangzott el, hogy annak már a beve-
zetõjében benne van minden, amit az el-
lenzéki pártok ígérnek, a többi mind
konkrét lépés. Hogy ezek mik is valójá-
ban, arra sajnos nem jutott idõ a feszített
forgatókönyvben. Mint ahogy nem volt
szó nokiás dobozokról, öngyilkos liba-
termesztõkrõl, bezárt kisiskolákról sem.
Mikor ennyi õszinteségtõl kissé széde-
legve kiléptünk a csarnokból, hatal-
mas durranást hallottunk. Kipukkadt
egy piros lufi. csi

■ Húsvét hetében szebb és haszno-
sabb ajándékot nem kaphatott volna a
Balassa János megyei kórház gyermek-
osztálya, mint azt a több mint hétszáz-
ezer forint értékû mûszert, amit nap,
mint nap használnak majd - szögezte le
köszönõbeszédében dr. Harangi Fe-
renc, az osztályt vezetõ fõorvos.

A kellemes ünnepségen Bali Mi-
hály, a K&H Bank szekszárdi fiók-
igazgatója emléklap és egy kerekded
maci kíséretében adta át a gyermek-
osztálynak azt a berendezést, ami a
légúti megbetegedésben szenvedõ
gyermekek kivizsgálásában, kezelésé-
nek beállításában, és ellenõrzésében
nyújt komoly segítséget a gyógyítók-
nak. Ez az úgynevezett Termi cardio-
gép, futópad a terheléses vizsgálatok
hatékony és biztonságos elvégzését
garantálja. Eddig ugyanis a terhelést
a kórház udvarán végrehajtott hat-
perces futás biztosította... Ezt a „mó-
dit” esõben és hóban nem alkalmaz-
hatták, de szép idõben is veszélyes
volt, hiszen a kórház területén nagy a
gépkocsiforgalom.

A K&H Gyógyvarázs-program kere-
tében 2009-ben már hatodik alkalom-
mal hirdették meg a gyermekgyógyí-
tó intézmények számára a mûszerbe-

szerzési pályázatot. A bank így támo-
gatja a különbözõ intézmények – a fõ-
várost és a vidéket azonos arányban
segítik – eszközparkjának bõvítését,
ezáltal a gyermekek gyógyítását. A
nyertes intézmények háromévente
vehetnek részt a pályázaton, vagyis is-
mét a támogatottak közé kerülhet-
nek. A szekszárdi kórház a program
keretében 2005-ben 3,8 millió forint
értékû mûszertámogatásban része-
sült, majd két alkalommal vidám gyer-
mekprogramot kaptak a gyógyulásra
váró kicsinyek, tavaly pedig könyve-
ket és játékokat adtak át nekik.

A K&H csoport tavalyi pályázatán
101 jelentkezõ közül nyolc intézmény
részesült összesen 25 millió forint ér-
tékû eszköz- és mûszertámogatásban.
A szakmai területet nyolctagú zsûri je-
löli ki. A bankcsoport az elmúlt hat
esztendõben 260 millió forintot meg-
haladó összeggel támogatott 83 intéz-
ményt gyermekgyógyászati és gyer-
mekmentési eszközök vásárlásával.

Bármennyire is sajnálatos, a most
kapott mûszert feltehetõen a húsvéti
ünnepek alatt is használják az osztá-
lyon, hiszen több kicsi – állapotukból
adódóan – e napokat is a kórházban
tölti. V.H.M.

Megérkezett a K&H nyuszija
a megyei kórház gyermekosztályára

Õszöd után õszintén
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Méltó emlékezés egy legendára
Freddie Mercury emlékkoncert szekszárdi szereplõkkel

A városi sportcsarnokban márci-
us 27-én délután telt ház előtt
mutatták be Miklós Tibor: „Egy
bohém rapszódiája” című musi-
calét. A Margitszigeti Szabad Tér
Színház művészei a Queen együt-
tes néhai frontembere, Freddie
Mercury életét elevenítették fel
dalain keresztül.

Sas Erzsébet 

A tragikusan fiatalon elhunyt Freddie
Mercury karrierjét dalokkal, a pályatár-
sak visszaemlékezéseivel - a háttérben
az életérõl készült felvételekkel - eleve-
nítették fel a nagy sztárokat is felvonul-
tató elõadásban, melynek rendezõje és
a dalok magyar szövegírója Miklós Ti-
bor. A közönség részese lehetett annak,
miként égett Freddie Mercury ezer fo-
kon, s a világ halála után két évtizeddel
sem feledte õt, dalai mai is népszerûek,
„életben” tartják a legendás énekes em-
lékét, aki idén lenne 64 éves.

Az elõadás gyermekkorától kezdve
az elsõ szerelemig, a zenekar megala-
kulásától a világhírnév felé vezetõ útig
mutatta be a mûvész életét. A zenész
társainak véleménye a sokszor kü-
löncködõen öltözködõ és viselkedõ
Freddie-rõl, aki mindenkinek becene-
vet adott, akinél a külsõ megjelenés
nagyon érzékeny, s már gyermekkorá-
ban sérült lelket takart. Félreérthetõ
külsõségei ellenére nagyon értékelte a
tehetséget, melyrõl véleményét han-
goztatta is: „A tehetségnél nincs
szebb.” Gazdag volt, sikeres, mégis
magányos: „A világon csupán két em-
ber viszonozta a szeretetemet: Mary
és a macskám” – nyilatkozta egyszer.
Sietve élt, a szélsõségek embere volt,
habzsolta az életet, mintha érezte vol-

na, nincs sok ideje. Pletykák keringtek
róla, ennek ellenére dalai semmit nem
veszítettek népszerûségükbõl. Igazán
kevés embert szeretett, Mary volt az
egyetlen nõi szerelme, a többi csak fel-
lángolás volt. Ezt adta vissza „A szere-
lem bolondja vagy” címû dalában.

A Barcelona címû slágerét, melyet
az olimpia megnyitójára írt, s melyet
Montserrat Caballé operaénekesnõ-
vel – aki nagyra értékelte Mercuryt,
akárcsak Elton John, vagy a nemrégi-
ben elhunyt Michael Jackson – vitt si-
kerre. A „Mi vagyunk a bajnokok” ma
is sok-sok sport- és egyéb esemény ün-
nepi dala lett.

A musicalnek a szekszárdi közön-
ség számára szép és megható része
volt, amikor azokat a fiatalokat láthatta
az országos sztárok között énekelni,
akik városunk egyik büszkesége, a Tü-
csök Zenés Színpad tagjai. Hogy mi-
ként kerültek ebbe az elõadásba, ezt

kérdeztem Béresné Kollár Évától, a
tücskök mûvészeti vezetõjétõl:

– Miklós Tibor szövegíró-rendezõ
évek óta zsûrizi a csapatot a Scherzo
Zenés Amatõr Színpadok  Országos
Fesztiválján, ott figyelt fel a gyerekek-
re. Elhivatott tehetség-felfedezõ, ren-
dezõ, a musical mûfaj hazai megte-
remtõjének tartják. Több állami ki-
tüntetés birtokosa, munkáját leg-
utóbb Nádasdy Kálmán díjjal ismer-
ték el. A „Légy jó mindhalálig” címû
musicallel, melynek õ írta a szöveg-
könyvét, dobogósak lettünk három
éve. Ezt követõen ajánlotta fel egy if-
júkori mûvét, a Rejtõ könyveken ala-
puló „Az ellopott futár” címû musical-
vígjátékát. Akkor már rendszeresen
járt le az alkotási folyamat során ren-
dezni, ennek a zenének a fele a Jazz
Quartett lemezének anyaga. Ettõl
kezdve baráti kapcsolat alakult ki kö-
zöttünk, ami azóta is tart.

Az elõadás énekesei, akik Freddie
Mercuryt, pályatársait, barátait megjele-
nítették: Serbán Attila, Szomor György,
Varga Miklós, Zentai András, Tóth Vera,
Tóth Gabi, Nagy Anikó, Puskás Peti,
Szóka Júlia, Naszvagyi Tamás, Deák Fru-
zsina, Miklós Eponin, Ekanem Bálint. A
Fincza Erika koreográfiáját a tánckar,
valamint a kitûnõ zenekar vitte sikerre.
Az elõadást kísérõ tapsvihar igazolta:
Miklós Tibor rendezése a szekszárdi kö-
zönséget is elvarázsolta.

A „mi sztárjaink”, a Tücsök Zenés
Színpad tagjai – Kövendy Eszter, Nyul
Zsófia, Vecsei László, Kovács Gergõ, Bé-
res Máté, Hunyadi Adrienn, Spanicsek
Valentina és Mádi Gábor – a „Rádió Ga-
ga” címû számot énekelték, méltók vol-
tak az elõadás húzó neveihez. E sorok
írója évekkel ezelõtt – amikor még Tü-
csök Klub néven futott ez a remek 
csapat – egyszer azt találta mondani: a
Tücskök ciripelése érjen fel az égig. Bi-
zony közelednek...

A Freddie Mercury emlékkoncert
igazi húsvéti ajándék volt annak, aki
hallhatta a halhatatlan énekes leg-
szebb dalait, kiváló énekeseink elõadá-
sában. Utolsó lemezének 1992-es ki-
adását már nem érhette meg, pedig
egyik dala – mint általában minden da-
lának szövege – saját érzéseirõl szólt:
„Túl sok volt az érzés”.

Halála napján egy szekszárdi közép-
iskola egyik osztálya fekete szalagot tû-
zött az ingére. Gyászolták kedvenc
énekesüket, s a pedagógusok ezt meg-
értették. Ezt a szívhez szóló emléke-
zést le is jegyeztem egy rövid írásban,
ám akkor nem jelenhetett meg, mert
Freddie „más” volt. Ma, 2010-ben õ
nem egy „más” ember, hanem egy fan-
tasztikus énekes és elõadó, akit a tehet-
sége tett legendává.

Serbán Attila (középen) és a tánckar

Bemutatta versenymûsorát a Gárdonyi kórus
Májusban Pozsonyban lép nemzetközi porondra a szekszárdi együttes

■ Ötödik alkalommal rendezik Po-
zsonyban a nemzetközi egyházzenei
kórusversenyt. E rangos megméret-
tetésre 12 ország 14 kórusa jelentke-
zett, közöttük a szekszárdiak is. A Gár-
donyi Zoltán Református Együttes 2
kategóriában (vegyeskari- és kamara-
kórus) kíván dobogóra lépni május
20. és 23. között.

A kórusoknak magas színvonalú
versenyfeltételeket kell teljesíteni-
ük, ezért az együttes Naszladi Judit
karnagy irányításával már hosszú
idõ óta szorgalmas munkával készül.
A bemutatásra kerülõ programban
szerepelnek barokk, romantikus,
XX. századi és kortárs zeneszerzõk
mûvei. Ezeket a kompozíciókat nagy

sikerrel mutatta be az énekkar a
szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola
dísztermében. A kórus délutáni házi
muzsikálásával szép hagyományokat
elevenített fel. A megyeszékhely
közkedvelt zenei rendezvényei vol-
tak az Augusz házi hangversenyek,
melyek kellemes élményt jelentet-
tek a muzsikát kedvelõknek. Hogy
igény van az ilyen irányú zenei ren-
dezvényekre, mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a hangverseny telthá-
zat vonzott.

A mûsorban fellépett Tillai Tímea
énekmûvész (szoprán), Lemle Zoltán
(tenor), Lozsányi Tamás orgonamû-
vész és Lozsányi Soma zeneakadémiai
hallgató. Konferált: Decsi Kiss János. A zeneiskola dísztermében lépett közönség elé a Gárdonyi kórus
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Mára közhelyszerû megállapítás, hogy Magyar-
ország az Európai Unió egyik legkorruptabb or-
szága. Akárhogy is nézzük, az elmúlt 8 év, a bal-
liberális (rém)uralom csúcsidõszakának számí-
tott. Az elherdált milliárdok, sárba tiport jogok,
alkotmányellenes törvények megszavazása, kila-
koltatások és szegénység kísérték a baloldal éveit.
Nemrég hosszú sorok kígyóztak az ingyenkony-
hák elõtt, holott a balliberális (Bokros-tanított)
szakértõk szerint idehaza kánaánszerû körül-
mények honolnak, s csak a legnagyobb ellenzéki
párt riogat a kukából kajálás elterjedésének nem
létezõ képével. A rózsadombi proletárok szerint ez
az idõszak a tejben-vajban fürdés aranykorát
hozta, melyet a növekvõ életszínvonal (Gy. F.:
„Jobban élünk, mint 2001-ben”), s a csökkenõ
adók hazugságaival próbálnak eladni.
Néha már mennyei puttókkal színesített hangu-
latról halandzsáznak hazánk kapcsán, ám so-
sem felejtik el hozzátenni, hogy a nagyobbik el-

lenzéki párt elûzi ezt a karnyújtásnyira lévõ idillt,
így minden rosszért csakis õk lehetnek a hibásak,
nem pedig a döntéshozók.
Eközben olyan országban élünk, ahol 2001-ben
1,7 millió ember élt a létminimum alatt, jelenleg pe-
dig 3,1 millió. Az orvosok, egészségügyi dolgozók,
fiatalok elvándorlása folyamatos. A baloldali
egészségügy(irtás) odáig vezetett, hogy ma közel
ezer település maradt alapellátás nélkül. Az elmúlt
8 év lassan minden társadalmi csoportban ellenér-
zés tárgya lett: fiatalok, érettségizõk, egyetemisták,
értelmiség, gazdák, munkások, vidékiek, fõvárosi-
ak, határon túliak... Hazánkban az államadósság
a 2001-es 7951 milliárd forintról 2010-re elérte a 20
420 milliárdot. A hivatalos munkanélküliségi rá-
ta 11,4 százalék! Utoljára 1994-ben volt hazánk-
ban ennyi munkanélküli. A pályakezdõ fiatalok
helyzete még elkeserítõbb, közülük ma minden
negyedik munkanélküliként vág neki az életnek.
Mindezek ellenére a baloldali kormány még min-
dig optimista kampányokat pénzel.
Jó példa erre az EU-s pályázatok sorsa. Évekig ke-
csegtették a magyarokat: mekkora lehetõségek

lesznek a pályázatokban. A szomorú valóság
azonban az, hogy rengeteg pénz marad kihasz-
nálatlanul, és nem a tájékozatlanság, hanem a
rendkívül nehézkes, tehetetlen és sokszor dilet-
táns állami bürokrácia miatt. Sok esetben odáig
jutottunk, hogy nem az a csapás, ha nem nyer
meg valaki egy pályázatot, hanem az, ha megnye-
ri. A probléma oka egyszerû: a pénzeket nem fi-
zetik ki idõben, de a magas követelményeket ak-
kor is elvárják, amikor nem biztosítják rá az
anyagi forrásokat. Hiba lenne azonban ezeket a
gondokat az EU számlájára írni. A balliberális
kormányaink toltak ki velünk a leginkább. Már
a csatlakozási tárgyalások során is úgy tûnt, hogy
inkább az EU-t képviseli a magyar baloldal a ha-
zai érdekekkel szemben. Na, ennek meg is lett az
„eredménye”. 
Hazánk az egyetlen ország, amely az uniós csat-
lakozással veszített erejébõl. Leszakadásunk oka,
hogy az országot olyanok irányították az utóbbi
idõben, akiknek szellemisége és ténykedése idegen
a nemzeti gondolattól és az európai gyakorlattól.

Hollendus Zsolt

Vétkesek közt...

HÍRSÁV

Díjazott Halász-borok
Mint minden évben, idén is Révfülö-
pön rendezték meg az Országos
Evangélikus Borfesztivált. A hagyo-
mány abban is folytatódott, hogy a
szekszárdi Halász János borait ez-
úttal is érmekkel díjazta a neves
zsûri. A Halász-borok közül arany-
érmes lett a 2008-as bikavér, ezüs-
töt kapott a 2009-es Siller és Kék-
frankos, míg a rosé bronzérmes lett.

Névcsere
Az elõzõ számunkban a Brille Opti-
káról megjelent írásunkban sajná-
latosan „átkereszteltük” az üzlet
egyik tulajdonosát. Pohlné Gyõrfy
Anitától és olvasónktól ezúton is el-
nézést kérünk!

Faültetési akciót
tartanak pénteken
három helyszínen

Az elmúlt év végén a rossz idõ miatt
meghiúsult faültetési akciót április 9-
én, pénteken, 17 órai kezdettel tartja
meg a polgármesteri hivatal.

A Gemenc Zrt. jóvoltából három-
száz facsemete elültetésében vehet-
nék részt a szekszárdiak három hely-
színen: a Cinka és Kerámia utcák kö-
zötti játszótéren, a Mintalakótelep 56-
os úttal párhuzamos részén, valamint
a Zöldkert utca és az Elõhegy utca kö-
zötti játszótéren.

Akik a fent említett faültetési akci-
ók mellett családi házuk elõtt szépíte-
nék a közterületet, azok utcafásításra
a madárberkenye fajtát igényelhetik.
További információ: a városháza hi-
vatali idõben hívható 74/504-109-es
telefonszámán.

Magyarország államfõ-történetérõl
Dr. Mezey Barna: köztársasági elnökünk a parlament „foglya”

A köztársasági elnöki jogintéz-
mény csírái hazánkban nem ke-
vesebb, mint 161 évre, az
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc eseményei közben
lezajló jogi átalakítások idejére
nyúlnak vissza, és Kossuth Lajos-
hoz kötődnek.

Gyimóthy Levente

Ahogy azt a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban tartott elõadásán dr.
Mezey Barna jogász-professzor kifej-
tette: 1990-ben több kollégáival el
akarták érni, hogy a kádárista dikta-
túra utáni idõszakban a köztársasági
elnököt közvetlenül a nép válassza:
ennek az SZDSZ-MDF paktum tett
keresztbe. Az elnöki jogkör – mint el-
mondta – az eltelt két évszázad alatt
tradicionális utat alakított ki magá-
nak: meghatározó, hogy egy állam-
fõnek egyrészt operatív kérdésekkel
kell foglalkoznia, azaz azonnali dön-
téseket kell hoznia bizonyos helyze-
tekben. Más kérdés a reprezentatív
funkció, vagyis a „királyi pozícióba”
történõ ültetése az arra kijelölt sze-
mélynek. Az államformától függ,
hogy királynak, vagy elnöknek ne-
vezzük ezt a pozíciót. A monarchiá-
ban (monos=egyedül, archein=
uralkodó) „királyszerû” fejedelmek,
kormányzók látják el e feladatot, míg
a demokráciában automatikusan ci-
vil személyt jelölnek e pozícióra,
mely tisztségviselõ jellegû államfõt
takar. Az államfõk ugyanakkor a mo-
narchia alatt trónörökléssel, élet-
hossziglan tartó, szent és sérthetet-
len, isteni kegyelemmel rendelkezõ
státusszal bírnak, a köztársaságban
viszont hivatali idõre, civil beiktatás-

sal, felelõsséggel és elmozdítható po-
zícióban állnak, mely uralom alapja a
népszuverenitás.

Hazánkban Kossuth Lajos kor-
mányzósága és az oda vezetõ út állt
legkorábban közel a köztársasági el-
nöki jogkörhöz. Mezey doktor sze-
rint annak ellenére, hogy nem kiál-
totta ki a köztársaságot – az esemé-
nyek gyakorlatát tekintve – mégis-
csak Kossuth számít elsõ köztársa-
sági államfõnknek. Õ maga – Hu-
nyadi János és Szilágyi Mihály után
– ugyan országunk harmadik kor-
mányzója volt 1849. április 14. és
augusztus 11. között, de köztársasá-
gi elemekkel is élt. Republikánus-
nak vallotta magát, köztársaságpárti
színekben nyilatkozott, 1848 szep-
temberétõl pedig a lemondott Bat-
thyányi kormány helyére Honvédel-
mi Bizottmányt hozott létre, mely-

nek élén állt, s mely a királyt is he-
lyettesítette. Ekkor kezdeményezte
Kossuth a saját államfõ státusának
megalkotását Görgeyvel történõ
egyeztetése során. Elõterjesztette a
Függetlenségi Nyilatkozatot, melyet
– miután a Honvédelmi Bizottmány
nem szavazott meg – a Debreceni
Nagytemplomból a néphez szólva
fölolvasott, s melybe a szabadság-
harc alatt ezen passzust emelte:
„amíg rendezõdnek a viszonyok, a
kormányzó elnök látja el a végrehaj-
tó hatalmat”. Ezt Szemere Bertalan
miniszterelnök és Békepártja nem
engedte, és Kossuth leendõ jogosít-
ványait töröltették.

Az I. Magyar Köztársaság elnöke,
Károlyi Mihály az aktuálpolitikai
(háborús) helyzet miatt lett teljha-
talmú kormányfõ és államfõ egy-
szerre, míg 1946. február 1. és 1948.
augusztus 3. között a kommunisták-
kal sikertelenül szembeszegülõ kis-
gazda-párti Tildy Zoltán folytatta a
sort államfõként. Negyvenévnyi
kommunista diktatúra után, 1990
óta – az SZDSZ négy igenes szavazá-
sának következtében, amely kezde-
ményezés az akkor Pozsgay Imre el-
len ment – nem a nép, hanem az or-
szággyûlés! választja a köztársasági
elnököt.

Dr. Mezey Barna szerint a több-
nyire passzív Göncz Árpád után
Mádl Ferenc tartalmasabbá tette a
státuszt, Sólyom László pedig meg-
próbálja kitágítani funkciója szûk
kereteit törvények megvitatásra
visszaküldésével, véleményalkotás-
sal. Ugyanakkor kijelenthetõ: a ma-
gyar köztársasági elnök más orszá-
gokhoz képest még mindig „foglya”
a parlamentnek.

Dr. Mezey Barna jogász-profesz-
szor, az ELTE új rektora
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Fejlesztik az éjjeli menedéket
„Adj esélyt az elesetteknek!” címen in-
dult projekt a Szekszárd Hajléktalan
Gondozási Központ éjjeli menedék-
hely korszerûsítésére.

A program keretében az intéz-
mény további mûködéséhez elenged-
hetetlen fejlesztések kerülnek megva-
lósításra. Az intézmény bõvítésével az
egy fõre esõ nettó alapterület 6,9 m2

lesz, a területet akadálymentesítik, va-
lamint megteremtik a nõi hajléktala-
nok elhelyezésének lehetõségét. Az
internethozzáférés biztosítása mellett
képzéssel felkészítik a világháló hasz-
nálatára az ellátottakat. A fejlesztés a
mûködési engedély meghosszabbítá-
sának feltétele.

A Támogatási Szerzõdés 2010. feb-
ruár 10-tõl hatályos, a beruházás meg-
valósítása, annak elõkészítése folya-
matban van.

Támogatási intenzitása 94%-os, a tá-
mogatás mértéke mintegy 24,3 millió
forint.

A fejlesztés során a várt számszerû-
síthetõ eredmények:

– az eddigi 74,83 m2 nettó alapterü-
let 137,94 m2 nettó alapterületre emel-
kedik

– az egy fõre esõ nettó alapterület
6,9 m2 lesz

– kialakításra kerül hat új szoba (1
db 6 fõs, 3 db 2 fõs, és 2 db 4 fõs)

– biztonságos elkülönítéssel kiala-
kítanak 4 nõi férõhelyet is

– nyilvános internetes sarkot létesí-
tenek az „interjúszobában”, amelyet a
hajléktalanok használhatnak

– számítástechnikai képzéssel a
hajléktalanok, regisztrált munkanél-
küliek felkészítésre kerülnek a mo-
dernizációval járó változásokra.

Kedvezményezett: Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata

Közremûködõ szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató

Nonprofit Kft. (www.esza.hu)
www.nfu.hu

Az I. Béla Gimnázium kollégiumá-
nak aulájába lépőt egy kézzel írt,
kétnyelvű, óriás mesekönyv fo-
gadja, és körülötte mesés ceru-
zarajzokból, cigány meseköny-
vekből rendezett kiállítás. Ezek
is részei a kollégium március 25-
én lezárult projektjének.

Kovács Etelka

A kollégium vezetõje, dr. Buri Antalné
a záró rendezvény köszöntõjében el-
mondta, hogy a TÁMOP 3.1.4.-08/2
Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ
hozzáférés- innovatív intézmények-
ben keretében végzett projektjük cí-
me: Multikulturális tartalmak a mûvé-

szetekben. Ebben, a Magyarországon
élõ kultúrák mûvészeti kincseinek
megismerésére irányuló, február 22-
én indult programban a kollégium
összes diákja részt vett a hozzá legin-
kább közel álló módon. Csaknem két-
százan együtt döntöttek úgy, hogy a
mûfajok közül az emberi életet végig-
kísérõ mesét helyezik a középpont-
ba. Gyûjtõmunkát végeztek otthon és
kiadványokból.

A projektzáró mûsoruk megmu-
tatta, hogy a száraz és rejtélyesnek
tûnõ cím színes és izgalmas tartal-
mat, meglepõ felfedezéseket takar.
Leginkább a Kollégiumok Tolna me-
gyei Ki Mit Tud-ja gyõztesének, Hyll
Renátának lélegzetelállító éneke, a
Rúzsa Magdi óta jelképessé vált ma-

gyar és szerb nyelven elõadott betét-
dal a Cigányok idejébõl példázta azt,
amirõl a projekt szólt.

Ugyanígy a magyar és beás nyel-
ven elõadott szép mesék. Különleges
volt, ahogy Orsós Krisztián magyar
népdalokat „citerázott” gitárján. Pa-
taki Szilviának, a területi Ki mit tud
gyõztesének nem tört bele a nyelve
Romhányi József Nyúliskolájába. Re-
mekül összekovácsolódott csopor-
tok cigánytáncot adtak elõ, hagyo-
mányõrzõ cigány dalokat, és még
egy igazi színielõadást is létrehoztak
a Csodatarisznya meséjérõl. A lelkes
buzdításból, elismerõ örömrivalgás-
ból mindvégig érezhetõ volt az ösz-
szetartás a kollégium különbözõ kul-
túrákból érkezett diákjai között.

Kultúrák összekovácsolódása
Projektzáró rendezvény az I. Béla Gimnázium kollégiumában

Hyll Renáta

Fejõs Roland, Orsós László és Sztojka Kovács Zoltán hagyományõr-
zõ cigány dalokat játszik

Civilek civileknek
adnak pénzt

Idén a Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) országos hétmilliárdos kereté-
bõl 392 millió forint jut a dél-dunántú-
li régió három megyéjének. Tavaly ez
az összeg 433 millió forint volt, tehát az
elosztható pénz csökken, viszont meg-
lepõen gyorsan, a pályázat benyújtásá-
tól számított fél éven belül jut el az érin-
tettekhez, mondta Kiss Szabolcs, az
NCA régiós kollégiumának elnöke. 

Az NCA Tanácsa kihelyezett regio-
nális ülést és sajtótájékoztatót tartott
hétfõn a Mészáros borházban. Dr.
Nagy Ádám, az NCA tanácsának elnö-
ke a tájékoztatón elmondta, hogy az
alapprogramot egy 2003-as törvény
hozta létre, mûködését a következõ
esztendõben kezdte meg. Mint fogal-
mazott, az NCA mint költségvetési elõ-
irányzat a civil szervezetek legna-
gyobb állami pénzforrása, civil együtt-
mûködések, egyesületek, alapítványok
számára forrásbõvítõ feladatokat lát el,
így legfõbb feladata a civil szervezetek
erõsítése, társadalmi szerepvállalásuk
segítése. Az elnök kiemelte, hogy az
NCA rendszerének újdonsága, hogy
mentes az állami befolyástól, a pénz
szétosztásáról maguk döntenek, va-
gyis civilek civileknek adnak pénzt el-
sõsorban a mûködésükre.

Kiss Szabolcs pedig a dél-dunántúli
helyzettel és a pénzelosztás elveivel,
valamint a pályázati rendszerrel ismer-
tette meg a sajtó képviselõit. (Minder-
rõl részletes tájékoztatás olvasható a
www.nca.hu -n, ahol a régiókkal kap-
csolatos tudnivalók is megtalálhatóak.)
Kiemelte, hogy régiónk kollégiumá-
nak tíz választott tisztségviselõje van,
de sem õ, sem munkatársai nem fõál-
lásban végzik munkájukat. - hm -
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Országgyûlési választás 2010.
Bemutatjuk az 1. számú választókörzet jelöltjeit – Szavazókörök Szekszárdon

Tolna megyében összesen 6 párt,
vagy pártszövetség 23 képviselő-
jelöltje méretteti meg magát
egyéni indulóként a választáso-
kon április 11-én. Igaz, csak egy
választókerületben, a szekszárdi-
ban gyűjtötte össze a 750 érvé-
nyes ajánlószelvényt mind a hat
szervezet egy-egy jelöltje.

SzV

A rendszerváltás óta a hatodik ország-
gyûlési választásra készül a magyar
társadalom, az elsõ forduló április 11-
én, vasárnap lesz. Tolna megyében, az
öt választókerületben  összesen hat
párt, vagy pártszövetség (a Fidesz-
Keresztény Demokrata Néppárt, a
Jobbik, a Lehet Más a Politika, a Ma-
gyar Demokrata Fórum, a Magyarok
Egymásért Szövetsége és Magyar Szo-

cialista Párt) 23 képviselõ-jelöltje mé-
retteti meg magát egyéni indulóként,
nyolccal kevesebb, mint négy évvel

korábban. Mindössze egyetlen válasz-
tókerületben, a szekszárdiban gyûjtöt-
te össze a 750 érvényes ajánlószel-

vényt mind a hat említett szervezet
egy-egy jelöltje. Három olyan párt
van, aki mind az öt választókerület-
ben indíthat jelöltet: a Fidesz-KDNP, a
Jobbik és az MSZP. Az MDF (Szekszár-
don az SZDSZ-szel közösen) és az LMP
három-három, míg a MESZ két válasz-
tókerületben tudta megszerezni az
egyéni jelölt indulásához szükséges ko-
pogtatócédulákat.

Az 1. számú választókerületnek
(Szekszárd és környéke) új egyéni
képviselõje lesz, hiszen dr. Braun Már-
ton idén már nem indul. A megye-
székhelyen és a kistérségben élõk
voksáért vetélkedõ hat képviselõ-je-
löltet – dr. Harangozó Tamást (MSZP),
Horváth Istvánt (Fidesz-KDNP), Hor-
váth Tibort (MDF-SZDSZ), Kõvári
Zsoltot (MESZ), Rák Vilmost (LMP) és
Tóth Endrét (Jobbik) – a következõ
oldalakon bemutatjuk.

Április 11-én egyéni képviselõjelöltekre és pártokra is voksolunk
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VÁLASZTÁS 2010

Közlemény az országgyûlési képviselõk 2010. évi választásáról
Sólyom László köztársasági elnök az ország-
gyűlési képviselők 2010. évi általános válasz-
tásának első fordulóját 2010. április 11-ére,
második fordulóját április 25-ére tűzte ki.

A választással kapcsolatos legfontosabb tudniva-
lókról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Válasz-
tópolgárokat:

SZAVAZÁS
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár Ér-
tesítõjén feltüntetett szavazókörben lehet.

Szavazás: 2010. április 11-én (vasárnap) reggel
6.00 órától este 19.00 óráig tart (I. forduló)

2010. április 25-én (vasárnap) reggel 6.00 órától
este 19.00 óráig tart (II. forduló)

Szavazni a következõ ÉRVÉNYES igazolvány(ok)
valamelyikének bemutatásával lehet:

– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazol-
vány vagy

– lakcímigazolvány ÉS új típusú személyazonosí-
tó igazolvány, vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét
követõen kiállított vezetõi engedély 

Mozgásában gátolt személy, aki nem tudja felke-
resni a szavazókört, írásban mozgóurnát igényel-
het. A kérelmet a szavazás napját megelõzõen a te-
lepülés jegyzõjéhez, a szavazás napján a szavazat-
számláló bizottsághoz kell eljuttatni.

Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózko-
dik, a lakcíme szerint illetékes jegyzõtõl személyesen
vagy meghatalmazott útján április 9-én 16.00 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy kérhet igazolást, hogy az
április 6-ig megérkezzen a jegyzõhöz. Az igazolási ké-
relem a www.valasztas.hu honlapról letölthetõ.

Tolna Megyei Területi Választási Bizottság:
Tagjai: dr. Fusz György elnök, dr. Dobos István

elnökhelyettes, dr. Bodri István választott tag.
Delegált tagok: dr. Hegedûsné dr. Magócsi Izabella
(LMP), dr. Koncz István (MSZP), László Attila (Job-
bik), dr. Sümegi Helga (Fidesz-KDNP), Foltinné
Götz Ágnes póttag.

Elérhetõsége: 7100 Szekszárd, Szent István tér

11-13. Tel.: 74/505-600 Fax: 74/505-611 E-mail:
fojegyzo@tolnamegye.hu

Tolna Megyei 1. Számú Országgyûlési Egyé-
ni Választókerületi Választási Bizottság:

Tagjai: dr. Kiss Gábor elnök, dr. Vass Gábor el-
nökhelyettes, dr. Tóth Terézia választott tag. Delegált
tagok: Boros Ferenc (MSZP), Ringeisen Gábor (Job-
bik), dr. Sárosi József (Fidesz-KDNP), Simondi József
(LMP), Szabó Zoltán (MDF-SZDSZ), dr. Kósa Magdol-
na póttag, dr. Bokor Sándor póttag.

Elérhetõsége: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.
Telefon: 74/504-100 Fax: 74/510-251. E-mail:
aljegyzo@szekszard.hu

Országgyûlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Iroda elérhetõsége: 7100 Szekszárd, Béla
Király tér 8. Tel.: 74/504-100 Fax: 74/510-251 E-mail:
aljegyzo@szekszard.hu

SZAVAZÓKÖRÖK CÍMEI
ÉS UTCA SZERINTI BEOSZTÁSA
Szekszárdon a lakcímnélküli szavazópolgárok és az
igazolással szavazók kizárólag az erre kijelölt szavazó-
körben a 19. számú szavazókörben (Szent József Ka-
tolikus Általános Iskola), Garay tér 9. szavazhatnak.

1. SZ. SZAVAZÓKÖR
Szekszárd Zrt. Rákóczi u. 132.
Bagóvölgy, Bodzás, Bor utca, Dûlõ utca, Faddi

völgy, Fuksz völgy, Gárdonyi Géza utca, Gulyásvölgy,
Gyertyányos, Hidaspetre, Jobbparászta, Lisztes utca,
Lisztesvölgy, Lõtéri köz, Malom oldal, Martos Flóra
utca, Mocfa, Német völgy, Paddivölgy, Palánk, Palán-
ki hegy, Palánki út, Pásztor utca, Rákóczi utca páros
122/A-134/A, Rózsamáj,  Ságvári Endre utca, Saul-
völgy,  Selyem utca, Sió utca, Sötétvölgy, Szalai-völgy,
Szászipuszta, Szentmiklósi út, Zápor utca

2. SZ. SZAVAZÓKÖR
Kadarka utcai Óvoda, Kadarka u. 110.
Balparászta, Borkút, Dr. Berze Nagy János utca,

Ezerjó köz, Ezerjó utca páratlan 17-51-ig, Ezerjó ut-
ca p. 20-66-ig, Kadarka köz, Kadarka utca ptl. 103-
121-ig, Kadarka utca p. 86-122-ig, Muskotály utca,

Parászta utca, Rákóczi utca p. 94-120-ig, Székely
Bertalan utca, Tolnai Lajos utca

3. SZ. SZAVAZÓKÖR
Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény, Zrínyi utca 78.
Baka utca, Battyhány utca p. 26-44-ig, Battyhány

u. ptl. 25-41/C-ig, Bólyai J. u., Halász Béla u., József
Attila u., Kemény Sándor u., Nyár u., Patak u., Rákó-
czi utca ptl. 79-123-ig, Rózsa utca, Wigand János tér,
Zrínyi utca p. 80-108-ig, Zrínyi utca ptl. 85-109-ig

4. SZ. SZAVAZÓKÖR
Garay János Általános Iskola, Zrínyi utca 78.
Árpád utca p. 42-54-ig, Árpád utca ptl. 47-47/B-ig,

Batthyány utca p. 2-24-ig, Batthyány utca ptl. 1-23-ig,
Berzsenyi D. utca ptl. 23-25-ig, Berzsenyi utca p. 12,
Damjanich utca p. 2-40-ig, Damjanich utca ptl. 27-31-
ig, Hrabovszky utca, Kapisztrán utca, Kiss János u.,
Liszt Ferenc utca, Pázmány tér, Pollack Mihály utca
p. 70-92-ig, Pollack Mihály utca ptl. 69-95-ig, Rákóczi
utca ptl. 49-77-ig, Soós Sándor u., Szakály Testvérek
utca, Zrínyi utca p. 54-78-ig, Zrínyi u. ptl. 49-83/B-ig

5. SZ. SZAVAZÓKÖR
Garay János Általános Iskola, Zrínyi utca 78.
Aranytó utca, Bárányfok, Béketelep, Bogyiszlói

út, Borrév, Epreskert utca, Hirling-puszta, József-
puszta, Kendergyár, Keselyûs, Keselyûsi út, Korsó-
földe utca, Mátyás király utca 59-végig, és 68-tól vé-
gig, Nyámánd-puszta, Ózsák-puszta,  Páskum utca,
Sport utca, TOTÉV ipartelep, Vásártér

6. SZ. SZAVAZÓKÖR
I. Béla Gimnázium Kollégiuma, Kadarka u. 29.
Bakony utca, Bikavér utca, Bottyán-hegy, Boty-

tyán-hegyi lakótelep, Bükk utca, Elõhegy, Elõhegyi
utca páros 6-68-ig, Esze Tamás utca páratlan 9-21/B-
ig, Esze Tamás utca páros 24-42-ig, Ezerjó utca pá-
ros 2-18-ig, Klapka György utca 22-44-ig, Klapka
György utca 29-43-ig, Mecsek utca

Folytatás a 12. oldalon.
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ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010.
Dr. Harangozó Tamás

(MSZP)
Horváth István
(Fidesz-KDNP)

Horváth Tibor
(MDF-SZDSZ)

1956-ban született Szekszárdon. Nõs, két gyer-
mek apja, feleségével Tolnán él. Tanulmánya-
it a kereskedelem és a vendéglátóipar terüle-
tén végezte. Különbözõ ital-nagykereskedel-
mi és vendéglátóipari cégeknél dolgozott ve-
zetõi beosztásban. Jelenleg a nagy családi ha-
gyományokkal büszkélkedõ tolnai kékfestõ
mûhelyben tevékenykedik népi iparmûvész-
ként.

Hobbija a sport. Ökölvívás és tenisz sport-
ágakban támogatóként, vezetõként és szer-
vezõként is közremûködött. Alapítója az
egészségügyet támogató Cora Alapítvány-
nak, egyik elindítója a Szekszárdi Pünkösdi
Fesztiválnak és komoly szerepet játszott a
Szekszárdi Szüreti Napok újjászervezésében.
„A szakértelemben hiszek, ezért csatlakoz-
tam Bokros Lajos programjához” – vallja
Horváth Tibor.

Az MDF programjából: A rendszerváltozás
egykori meghatározó jobboldali pártjának,
az MDF-nek az önállóságáért és a megmara-
dásáért kellett küzdenie a jobbról jövõ táma-
dások ellenében. Ám küzdelme sikeres volt, a
súlyos veszteségek ellenére is. Az utóbbi idõ-
ben érzékelhetõ figyelem és várakozás for-
dult felénk. Az MDF-et sokan az utolsó szal-
maszálnak tekintik, amibe még bele lehet ka-
paszkodni. Nekünk pedig meg kell próbál-
nunk szalmaszálakból pallót, gerendát, tutajt
készíteni, majd ezekbõl újra hajót építeni.

A kormányost már megtaláltuk. Ma Ma-
gyarországon csak Bokros Lajos hirdet ko-
moly és felelõs gazdasági-társadalmi progra-
mot, továbbá jelenít meg hiteles, személyes
alternatívát a népet hamis ígéretekkel és
megalapozatlan jövõvel szédítõ populista ve-
zér ellenében.

Szekszárdon születtem 1970-ben, végzettségem ag-
rármérnök. Feleségem tanárnõ, három gyerme-
künk van. 1998. óta önkormányzati, 2006 áprilisá-
tól országgyûlési képviselõ vagyok. 2006 októberé-
ben Szekszárd város polgármesterévé választottak.

Jövõkép nélküli várost örököltünk. Az elõzõ ve-
zetés 2002. és 2006. között felélte a város mûködõ
vagyonának zömét, a négy év alatt befolyt 2,4 mil-
liárd forint privatizációs bevétel ellenére 1,4 milli-
árd forint adósággal adta át a város vezetését. Szek-
szárd 2006 végére szinte mûködésképtelené vált.

Az új városvezetés határozott gazdaságpolitiká-
val elérte, hogy Szekszárd ma az ország egyik leg-
stabilabban mûködõ városa. Felélesztettük az Ipa-
ri Parkot, és vállalkozásokat indítottunk el benne.
Visszavásároltuk az elõzõ városvezetés által eladott
közmûvállalatokat. Jég- és sportpályát, kerékpár-
utakat építettünk, utcákat újítottunk fel. Elindítot-
tuk a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” programot.

Stabilan mûködtetjük a város intézményeit, biz-
tosítjuk pályázatainkhoz az önerõt. Eredményes
pályázatainknak köszönhetõen megújul a Béla ki-
rály tér, a Piac tér, a vármegyeháza és annak kör-
nyezete, illetve a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
a Mûvészetek Háza. A beruházások a regnáló kor-
mányzat és hivatalai idõhúzó, halogató szerzõdés-
kötési politikája miatt késve tudnak elindulni.

Hozzákezdtünk az élményfürdõ építéséhez,
eredményes a város új vízbázisát szolgáló pályáza-
tunk, 2010-ben Szekszárd összes utcáját bekap-
csoljuk a szennyvízcsatorna hálózatba.

Az elkezdett munkát Önökkel közösen folytat-
nunk kell! Törekednünk kell arra, hogy minél
több munkahelyet tartsuk meg, illetve újakat hoz-
zunk létre! Több lehetõséget kapjanak a térség
mezõgazdasági termelõi, különösen a szõlészek-
borászok. Hiszem, hogy Szekszárd csak nyerhet
azzal, ha az országgal együtt jó irányt választ!

Hiszek benne, hogy térségünknek új képvi-
selõre, új programra van szüksége! Erõs ki-
állás és a helyi érdekek határozott képvise-
lete kell, hogy ez a környék, ahol felnõttem
– és amelynek problémáit tetõtõl talpig is-
merem –, éljen azokkal a lehetõségekkel,
amelyek adottságai miatt elõtte állnak. Meg-
gyõzõdésem, hogy a térség potenciáljának
kiteljesítéséhez két dolog elengedhetetlen:
cselekedni helyben, és érvényesíteni a helyi
érdekeket az Országgyûlésben.

Hiszek a munka becsületében és a telje-
sítmény értékében. Ezért tudom, nem
megvalósíthatatlan ígéretek ismételgetésé-
re és a megyeszékhely eladósítására van
szükség, hanem arra, hogy valaki végre ren-
díthetetlenül a Tolna megyeiek érdekeit
képviselje a Parlamentben.

A baloldali kormányok az elmúlt 8 évben
megadtak minden feltételt, hogy Szekszárd
és környéke fejlõdhessen. Mi, szocialisták
elértük, hogy elkészüljön az M6-os autópá-
lya, aminek köszönhetõen a térség végre
bekapcsolódhat Európa vérkeringésébe.
Szintén elértük, hogy az ország legnagyobb
beruházásaként a Paksi Atomerõmûben új
blokkok épülnek, több ezer új munkahe-
lyet teremtve. Ha a kormány erõfeszítései-
hez helyben is minden vezetõ hozzátette
volna a sajátját, ma összehasonlíthatatlanul
jobban állnánk. 

Térségünknek ki kell törnie a jelenlegi ál-
lóvízbõl. Önök, választók pedig megérdem-
lik, hogy világos elképzelések, programok
közül választhassanak. Én ehhez a prog-
ramhoz kérem az Ön támogatását! Mert a
változást sosem csak pártok, hanem elköte-
lezett személyek hozzák. 
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SZEKSZÁRDI KÉPVISELÕJELÖLTEK
Kõszegi Zsolt

(MESZ)
Rák Vilmos

(LMP)

Születésem óta a Sárközben élek. Nõs és két
fiúgyermek apja vagyok. Villamosmérnöki
végzettséggel rendelkezem, családi gazdál-
kodóként mezõgazdasági tevékenységgel
foglalkozom több mint másfél évtizede.

A rendszerváltozás kezdete óta politi-
zálok. Két munkahelyemen is részt vet-
tem a privatizáció során tapasztalt vissza-
élések hatására a vállalati dolgozók érdek-
védelmi harcában. A második a volt Szek-
szárdi Húsipari Rt. hírhedt bérlõi ellen
folyt. Az ellenállásunk jogossága beigazo-
lódott, mert a nemzeti vagyon privatizáci-
ója a magyar nép kifosztását célozta, a
privatizációs elõnyöket hirdetõ liberális
politika hazugság volt! A közbiztonság és
a honvédelem teljes leépülése miatt
2007-ben beléptem a Magyar Gárdába,
majd az Új Magyar Gárdába. Képviselõi
terveim között szerepel a közbiztonság
helyreállításának törvényi megalapozása,
az állampolgárok önvédelmi lehetõségei-
nek bõvítése és a Nemzeti Hadsereg vala-
mint a tartalék állományú Nemzeti Gárda
létrehozása. Tagja vagyok a Jobbik Alkot-
mányügyi Kabinetjének. Itt a történelmi
alkotmányunk jogfolytonossá tételének
kidolgozásában veszek részt. Számomra
különösen fontos, hogy az alaptörvé-
nyünk rendelkezzen a társadalmi folya-
matok pozitív szabályozásának képessé-
geivel. 

Szívügyem a Duna és árterének ökoló-
giája. Sürgõs megoldást kíván a halállo-
mány növelése. Ennek érdekében az ár-
tér ívóhelyeinek bõvítését, és a halivadék-
ok Dunába való visszatérését biztosíta-
nunk kell!

45 éves vagyok, nõs, két gyermek apja.
Szekszárdon születtem, gyermekkoromat
itt töltöttem és iskolába is itt jártam. Több
munkahelyen dolgoztam, közben elvégez-
tem a Rendõrtiszti Fõiskolát és a Zalaeger-
szegi Pénzügyi Fõiskolát, majd 6 éven ke-
resztül a bankszakmát tanultam és gyako-
roltam. 2006 óta vállalkozó vagyok, ügyfe-
leimnek, barátaimnak segítek pénzügyi
terveik megvalósításában. Szeretem ezt a
munkát, ez a hobbim.

A közélet felé mindig kiemelt érdeklõ-
déssel fordultam. Sajnos azt tapasztaltam,
hogy a politikusok, közéleti személyisé-
gek sokszor nem a közösség céljait tartják
szem elõtt, sokkal inkább saját karrierjük
építése és a mögöttük álló gazdasági erõ-
csoportok érdekeinek érvényesítése a
fontos. Rádöbbentem, hogy ezért nem-
csak a politikusok a felelõsek, hanem mi,
állampolgárok is, hiszen passzivitásunk-
kal tesszük lehetõvé, hogy egyre súlyosab-
ban sérüljenek demokratikus érdekérvé-
nyesítési lehetõségeink.

Ismerem környezetem problémáit.
Fontosnak tartom, hogy visszaadjuk az
embereknek a demokráciába vetett hitet,
hogy a régió gazdasági lemaradottságán
és a munkanélküliség helyzetén változ-
tassunk. Az LMP programja megoldást kí-
nál a vidék fellendítésére, munkahelyek,
élhetõ környezet megteremtésére és
megõrzésére. Hiszem, hogy van megol-
dás a társadalmi és környezeti válságból
való kilábalásra, de ehhez a sorsunk irá-
nyítását a kezünkbe kell venni, és mind-
annyiunknak felelõsséget kell vállalni a
magyar társadalomért. 

Nagykanizsán 1971. július 10-én születtem.
Több mint húsz éven keresztül Tolna me-
gyében, Kajdacson éltem, így alkalmam
volt megismerni az itteni életet.

A kajdacsi általános iskola elvégzése
után Szekszárdra, az 505-ös számú Ipari
Szakközépiskolába jártam. 2005-ben je-
lentkeztem az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem pszichológia szakára. Tanulmá-
nyaimat félbeszakítottam a munkám mi-
att, de rövidesen államvizsgázni készülök.
Jelenleg a Veritatum Követeléskezelõ
Kft.-t vezetem.

2009-ben ismerkedtem meg a Magya-
rok Egymásért Szövetsége pártprogram-
jával, mellyel teljes mértékben azonosul-
ni tudok. A Magyarok Egymásért Szövet-
sége (MESZ) megalakulását követõen a
hazai közállapotok szinte minden terüle-
ten elengedhetetlen változtatását hirdette
meg. A Magyarok Egymásért Szövetsége
programja ennek jegyében kínál gyöke-
resen új (társadalmi, gazdasági és jogi vi-
szonyokat eredményezõ) szerzõdést Ma-
gyarország, illetve a magyar társadalom
egésze számára. 

A MESZ a hazai politikai erõk között
egyedülálló módon társadalmi programja
centrumába az évtizedek óta felélt hazai
humántényezõ általános szintjének eme-
lését, vagyis az ember létezésének telje-
sebbé tételét, egyensúlyának megterem-
tését helyezte.

Célom a Tolna megyében élõ emberek
életszínvonalának javítása, a környék ipa-
ri és gazdasági fejlesztése, a környezetvé-
delem elõsegítése, továbbá újabb munka-
helyek teremtése.

Tóth Endre
(Jobbik)
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Szavazókörök címei és utca szerinti beosztása
Folytatás a 9. oldalról.

7. SZ. SZAVAZÓKÖR
I. Béla Gimn. Kollégiuma, Kadarka u. 29.
Elõhegyi utca p. 2-4-ig, Elõhegyi utca ptl. 1-11-ig,

Ezerjó utca ptl. 1-15-ig, Fürt utca, Kadarka ltp., Ka-
darka utca ptl. 29-101-ig, Kadarka utca p. 62-80-ig,
Rákóczi utca p. 84-92/E-ig, Rizling utca

8. SZ. SZAVAZÓKÖR
I. Béla Gimn. Kollégiuma, Kadarka u. 29.
Bartók Béla utca, Cserhát utca, Illyés Gyula  utca,

Kodály Zoltán utca, Présház utca, Szüret utca, Tanya
utca, Vendel István utca, Zöldkert utca

9. SZ. SZAVAZÓKÖR
Babits Mihály Általános Iskola, Kadarka u. 17.
Csonka utca, Dorogi köz, Esze Tamás utca ptl. 1-

7/C-ig, Esze Tamás utca p. 2-22-ig, Kadarka utca
ptl. 1-27-ig, Kadarka u. p. 2-50-ig, Klapka György
ltp., Klapka Gy. u. p. 2-20-ig, Klapka Gy. u. ptl. 1-15-
ig, Kossuth Lajos utca, Pince utca, Rákóczi utca p.
2-82-ig, Szent László utca ptl. 5-19/B-ig, Táncsics
Mihály köz, Táncsics Mihály utca, Vak Bottyán u.

10. SZ. SZAVAZÓKÖR
Babits Mihály Általános Iskola, Kadarka u. 17.
Akácfa utca, Csapó Dániel utca, Cserfa utca, Hárs-

fa utca, Jelky András utca, Katona József utca, Kõrösi
Cs. S. ll/A - ll/B, Kõrösi Cs. S. l3/A - l3/B, Landler Jenõ
utca, Leopold Lajos utca, Madách utca, Nefelejcs köz,
Nefelejcs utca, Semmelweis utca, Ujfalussy Imre u.

11. SZ. SZAVAZÓKÖR
PTE IGY Gyakorló Iskola, Mátyás király u. 5.
Árpád utca p. 4-40-ig, Árpád u. ptl. 9-39/B-ig,

Balassa utca, Berzsenyi D. utca p. 2-10/B-ig, Berzsenyi
D. u. ptl. 1-21-ig, Csaba utca, Damjanich utca ptl. 3-
25/A-ig, Mátyás kir. utca p. 2-64-ig, Mátyás kir. u. ptl.
1-55-ig, Petõfi S. utca, Pollack Mihály ltp., Pollack Mi-
hály utca p. 2-68-ig, Pollack M. u. ptl. 1-67, Rákóczi u.
ptl. 1-47-ig, Szluha György u., Tavasz utca, Tompa u.,
Tormay B. u., Zrínyi u. p. 4-46-ig, Zrínyi u. ptl. 1-47-ig

12. SZ. SZAVAZÓKÖR
Szent László Szakközépiskola Kollégiuma,

Augusz I. u. l5.
Augusz Imre utca, Kiskorzó tér, Kölcsey ltp., Liszt

tér, Tinódi utca,

13. SZ. SZAVAZÓKÖR
Bezerédj István Szakképzõ, Szent László ut-

ca 8-12.
Benedek Apát utca, Erkel Ferenc utca, Kandó

Kálmán utca, Kõrösi Cs. S. utca p. 4-32-ig, Kõrösi Cs.
S. utca ptl. 1-11-ig, 13, 15-41-ig

14. SZ. SZAVAZÓKÖR
Bezerédj I. Szakképzõ, Szent László u. 8-12.
Herman Ottó utca p. 2-36-ig, Herman Ottó utca

ptl. 1-29-ig, Herman Ottó utca ptl. 35-37/B-ig

15. SZ. SZAVAZÓKÖR
Bezerédj I. Szakképzõ, Szent László u. 8-12.
Fürdõház utca, Herman Ottó utca ptl. 3l-33-ig, Kis-

kadarka utca, Mérey utca, Szent László utca 8-22-ig

16. SZ. SZAVAZÓKÖR
Babits Mihály Mûv. Ház, Szent István tér 10.
Szent István tér 2-18-ig, Wosinsky ltp.

17. SZ. SZAVAZÓKÖR
Babits Mihály Mûv. Ház, Szent István tér 10.

Bajcsy- Zsilinszky utca, Kinizsi utca, Luther tér,
Mészáros L. utca, Toldi utca

18. SZ. SZAVAZÓKÖR
Vendéglátó Szakképzõ, Hunyadi u. 7.
Ady Endre utca, Csokonai u. 17-23, Holub József

utca, Hunyadi utca, Mikes utca

19. SZ. SZAVAZÓKÖR
Szent József Kat. Ált. Iskola, Garay tér 9. 
Babits Mihály utca, Bálint köz,  Bartina köz,

Bartina utca, Eszperantó pihenõ, Kablár köz, Kálvin
tér, Kisbödõ, Kisbödõ utca, Puskás Tivadar utca,
Puskás Tivadar köz, Nagybödõ, Nagybödõ utca,
Séd köz. (Lakcím nélküli (település szintû cím) va-
lamint az Igazolással szavazók.)

20. SZ. SZAVAZÓKÖR
2. sz. Óvoda, Mérey u. 37-39.
Balremete, Benedek-völgy, Bethlen Gábor utca,

Bocskai köz, Bocskai utca, Borzsák utca, Dicenty
Dezsõ utca, Diófa utca, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy
utca, Jobbremete, Kápolna tér, Kerékhegy, Kerék-
hegy utca, Remete utca, Rövid völgy

21. SZ. SZAVAZÓKÖR
Szent József Kat. Ált. Iskola, Garay tér 9. 
Béla király tér, Béri B. Á. u. 1-17, Bródy köz, Dózsa

Gy. utca, Flórián utca, Garay tér, Garay udvar, Ibolya
utca, Kálvária utca, Kilátó utca, Lehel utca, Móricz
Zs. utca, Vincellér utca, Vörösmarty utca

22. SZ. SZAVAZÓKÖR 
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 
Csokonai utca ptl. 3-13/B-ig, Jókai utca, Perczel

M. utca, Szent István tér 1-23-ig, Találka tér

23. SZ. SZAVAZÓKÖR
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 
Bezerédj utca, Halköz, Munkácsy utca, Széchenyi

utca páros 2-60-ig, Széchenyi utca  páratlan1-61-ig,
Vár köz, Ybl M. ltp., Ybl M. utca

24. SZ. SZAVAZÓKÖR
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 
Arany János utca, Bakta köz, Bem utca, Benczúr

utca, Bercsényi utca, Háry János utca, Népfront ut-
ca, Szabó Dezsõ utca, Dr. Szentgáli Gyula utca, Szé-
chenyi utca p. 62-64-ig, Wesselényi u. 2-12-ig

25. SZ. SZAVAZÓKÖR
Wunderland Óvoda, Wesselényi u. 19.
Alkotmány utca p. 2-12-ig, Alkotmány utca  ptl. 1-

19-ig, Wesselényi utca ptl. 1-17-ig

26. SZ. SZAVAZÓKÖR 
Wunderland Óvoda, Wesselényi u. 19.
Alkotmány utca páros14-76-ig, Alkotmány utca

páratlan 21/A - 75-ig, Béri B. Á. u. páros 2-56-ig, Bé-
ri B. Á. u. páratlan 23-37-ig, Bezons park, Dobó utca,
Vasvári utca páratlan 3-29.

27. SZ. SZAVAZÓKÖR
Dienes Valéria Ált. Iskola, Kecskés F. u. 6.
Gróf P. u. 2-20-ig, Kecskés F. u. 2-10-ig, Kecskés F.

u. 1-9-ig

28. SZ. SZAVAZÓKÖR
Dienes Valéria Ált. Iskola, Kecskés F. u. 6.
Bencze F. u. p. 32-48-ig, Bertók Róbertné utca,

Flach Imre utca, Gróf. Pál u. ll-27-ig, Kisfaludy utca,
Ocskó László utca, Prantner János utca, Tartsay Vil-

mos ltp. p. 2-28-ig, Tartsay Vilmos ltp., ptl. 1-29-ig, Vas-
vári utca p. 32-50-ig, Vasvári utca páratlan 31-51-ig

29. SZ. SZAVAZÓKÖR
Dienes Valéria Ált. Iskola, Kecskés F. u. 6.
Barát János utca, Kecskés Ferenc utca p. 12-28-ig,

Kecskés Ferenc utca ptl. 11-27-ig, Sárvíz utca,
Tartsay Vilmos ltp. p. 30-54-ig, Tartsay Vilmos ltp.
ptl. 31-53-ig, Tartsay Vilmos utca

30. SZ. SZAVAZÓKÖR
Dienes Valéria Ált. Iskola, Kecskés F. u. 6.
Alkony utca, Alpári Gyula utca, Bencze Ferenc ut-

ca ptl. 5-49-ig, Bencze Ferenc utca p. 50-64-ig, Béri
B. Á. utca p. 58-150-ig, Csébi Fiúk utca, Halasi Andor
utca, Honvéd utca, Kövendi Sándor utca, Kürt utca

31. SZ. SZAVAZÓKÖR
Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
Allende utca, Béri Balogh Ádám utca ptl. 39-89.,

Fáy András utca

32. SZ. SZAVAZÓKÖR
Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
Béri Balogh Ádám utca ptl. 91-125-ig

33. SZ. SZAVAZÓKÖR
Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
Alisca u. páratlan l-7-ig, Alisca u.. páros 44-46-ig,

Május l. utca, Cseri János utca

34. SZ. SZAVAZÓKÖR
Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
Alisca utca p. 2-28-ig, Barátság utca, Bródy Sán-

dor utca, Kurta utca

35. SZ. SZAVAZÓKÖR
Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
Alisca utca p. 30-42-ig, Alisca utca ptl. 9-19-ig,

Holdfény utca, Rozsnyai Mátyás utca

36. SZ. SZAVAZÓKÖR
Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
Bakta, Csalogány utca, Dr. Hirling Ádám utca,

Napfény utca

37. SZ. SZAVAZÓKÖR
VI. sz. Gyermekorvosi rendelõ, Csatári u. l
Árok utca, Baranya-völgy, Bátaszéki út, Cinka,

Cinka utca Csobolyó utca, Csatári u. teljes, Csatár,
Csötönyi völgy, Faluhely, Gesztenyés, Gyûszûvölgy,
Hébér utca Ivánvölgy,  Istifángödre utca, Kacor ut-
ca, Kalász utca, Kisbaranya, Nagybaranya, Levendu-
la utca, Porkolábvölgy, Sárköz utca, 

38. SZ. SZAVAZÓKÖR
XI. sz. Háziorvosi Rendelõ, Csatári u. l.
Árnyas utca, Bátaszéki út, Csap utca, Csend utca,

Csopak utca, Dr. Nagy István utca, Dr. Tóth Lajos,
Ebes, Ebespuszta, Gemenc utca, Kerámia utca, Ku-
ruc utca, Lajos király utca, Magyar S. utca, Otthon ut-
ca, Puttonyos u., Tüzér utca, Vadász utca, Vitéz utca

39. SZ. SZAVAZÓKÖR
Gyermeklánc Óvoda, Óvoda u. 5.
Almás, Barázda u., Domb u., Fagyöngy u., Görög-

szó, Gubacor, Gurovica, Harang u., Harmat u., Hegy-
alja u., Hollós László u., Kertész u., Liget u., Lugas u.,
Major u., Mester u., Muskátli u., Óvoda utca, Szérû u.,
Szilas u., Szilfadûlõ Szõlõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy,
Szõlõhegy u., Szõlõhegy Újtelep, Tóth-völgy, Tüske
u., Venyige u., Vesszõ u., Völgy u., Zengõ u., Zöldfa.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Balázs Sándor
néprajzos-muzeológus és Andrásné Marton Zsuzsa múzeum-pedagó-
gus. A húsvéti hagyományokról, népszokásokról beszélgettünk, s ar-
ról, hogy a mai gyerekek mennyire érdeklődnek, mennyit tudnak a
lassan feledésbe merülő népszokásokról.

Egy férfi:
Balázs Sándor

Egy nõ: Andrásné
Marton Zsuzsa

– Lassan, de biztosan elhagyjuk
szinte minden ünnepünk szép ha-
gyományait, amely részben érhe-
tõ, részben sajnálatos...

– Az ünnep mindig ünnep marad,
csak átrendezõdnek a „kellékei”. Ma
már minden ünnep az ajándékozásról
szól, míg régen inkább az emberi kap-
csolatokról, közös örömökrõl, esemé-
nyekrõl.

– Elevenítsük fel párat a régi ha-
gyományokból...

– Kezdjük az étkezéssel, amely ré-
gen fontos szerepet játszott a húsvéti
ünnepkörben. A hagyományos éte-
lek, mint a sonka – lehetõleg tormával
–, a tojás, bárány, amelyek ma is az ün-
nepi asztal legfontosabb kellékei. Ré-
gen a 40 napos böjt után húsvétkor le-
hetett elõször húsételt fogyasztani, a
böjt alatt csak halat. Ez a szokás ma
nagypéntekre szûkült, ilyenkor való-
ban még a menüs éttermek is halételt
kínálnak.

– Ezek szerint a szigorú böjtbõl
alig maradt meg valami, pedig az
orvosok szerint is jót tenne az
egészségünknek.

– A 40 napos böjtöt ma már csak a
nagyon vallásos emberek tartják. A ré-
gi böjti idõszakban nemcsak húst
nem ettek, de más ételbõl sem laktak
jól az emberek. A fõ tiltás a zsíros éte-
lekre vonatkozott.

– A másik húsvéti hagyományból,
a tojásfestésbõl mi maradt meg?

– Kétféleképpen díszítették régen
a tojást: festett és hímzett tojás léte-
zett. A festett, amit abban az idõben
hagymahéjjal, dióhéjjal festettek, a
hímzettet pedig az úgynevezett
írókával rajzolták.

– Az ajándékozás régen nem volt
divat? Még a gyerekeknek sem?

– A keresztszülõk azért festettek to-
jást, hogy a keresztgyereküket ezzel
megajándékozzák, méghozzá húsvét
elsõ napján. Ennek az ajándékozásnak
semmi köze nem volt a locsolás utáni
tojáshoz, más ajándék pedig egyálta-
lán nem volt.

– A locsolás azért ma is divat még...
– Régen húsvét másnapján a legel-

terjedtebb szokás volt, hogy a fiúk
meglocsolták a kiválasztott lányokat –
a csúnyák szárazon maradtak. Csapa-
tostól jártak és vödör vízzel öntötték
le õket, akiknek így azon napon több-
ször is át kellett öltözködni. A kölnivel
való locsolás polgári szokás volt. Ró-
zsavíznek hívták, majd a XX. század-
ban jött a parfüm, amely városban és
falun egyaránt elterjedt.

– A lányok akkor viszonozták to-
jással a locsolást?

– Illett tojást adni a fiúknak, vala-
mint megkínálni õket itallal, kaláccsal
– az jól „szívta” az italt – süteménnyel.
Másnap, kedden a lányok „visszalo-
csolkodásának” napja volt, aztán ez
késõbb ez áttevõdött hétfõ délutánra.
Délig a legények, délután a lányok lo-
csoltak. Késõbb ez a szokás teljesen
elmaradt. Eljegyzés után már csak a
võlegény ment locsolni a menyasszo-
nyát, s a lánynak sem illett más fiú lo-
csolását fogadni.

– A kalács és a tojás együtt is jelké-
pezett valamit...

– Az volt a komatál, amit a leányko-
ri barátnõk küldtek egymásnak. A je-
lentése az volt, hogy egyszer egymás
gyermekeinek a keresztszülõi lesz-
nek, vagy már azok voltak.

– Negyedszázada, hogy a megyei
múzeumban minden nagyobb ün-
nep elõtt látványos készülõdés fo-
lyik, amit a gyerekek szemmel lát-
hatóan nagyon élveznek.

– Amióta 25 évvel ezelõtt – mint
óvónõ-tanítónõ – megpályáztam a
múzeum-pedagógusi munkakört,
nemcsak a gyerekeknek, hanem a fel-
nõtteknek is folyamatos foglalkozáso-
kat, múzeumi órákat tartok. Történe-
lem, hon- és népismeret tantárgyak-
hoz kötõdõen, biológiai környezetis-
mereti órákat szervezünk, amely az
adott oktatási intézmény tantervére
épülnek. A felnõttek körében is nagy
sikere van ezeknek a múzeumi órák-
nak, fõleg az idõsebb generációnál,
akinek van is ideje, s talán már régi vá-
gya teljesül egy-egy téma megismeré-
se közben. A kisgyermekes anyukák
gyerekeikkel együtt jöhetnek, s tartal-
mas szabadidõ, fõleg rossz idõ esetén,
mindkettõjüknek élményt jelent.

– Az év nagy ünnepei elõtt, mint a
húsvét is, ezek a programok színe-
sebbek, gazdagabbak...

– A programjainkat az uniós pályá-
zatok támogatásával ingyenessé tehet-
tük, amely megnöveli az irántuk való
érdeklõdést. Régebben a húsvéti ün-
nepekkel kapcsolatos múzeumi prog-
ramok egynaposak voltak, és sokan,
akik szerettek volna, nem tudtak rajta

részt venni, mert fizetõs volt. Ma már
a két nap is kevés, annyi a jelentkezõ.

– Mibõl tevõdik össze a program,
milyen korosztály vesz rajta részt,
s mennyi ideig tart egy-egy csoport
részére?

– Az óvodások és az általános iskola
alsó tagozatosai jönnek, szinte a város
minden intézményébõl. A résztvevõk
nagy száma miatt szorosan be kell tar-
tanunk az egy órás foglalkozást, de
még így is nagyon nehéz minden je-
lentkezõt bezsúfolni a két napba.
Több mint két évtizede dr. Lehel
Péterné, a népmûvészet mestere –
aki nagymamája Terus néni, országos
hírû bátai tojásfestõ hagyományait
fojtatta – tartja a bemutatót, s folya-
matosan ott van a foglalkozásokon.

– Valóban zsúfolt lehet az az egy
óra, hogy építitek fel?

– Minden csoporttal elõször a hús-
véti ünnepkörrõl beszélgetünk. Itt a
szokások, a hagyományok kerülnek
szóba, melyekrõl a mai gyerekek már
alig-alig hallottak, talán csak a nagy-
szülõktõl. Az ünnep vallásos részérõl,
a böjtrõl, a tojásfestésrõl, ajándékozás-
ról, locsolásról. Ezt követi a tojásfestés
technikájával való ismerkedés, majd a
gyerekeké a fõszerep. Kapnak egy
írókát, viaszt, tojást, és ráfesthetik a
saját rajzukat. Persze ösztönözzük
õket a hagyományos motívumokra,
de természetesen saját ötleteiket is
megvalósíthatják.

– Mi történik ezután a tojásokkal?
– Piros festékbe mártatjuk a gyere-

kekkel a megrajzolt tojásokat, s ami-
kor megszáradt, hazavihetik megmu-
tatni családjuknak, mivel is töltötték
az órát. Nagy öröm látni a gyerekek iz-
gatott tevékenységét, hogy kinek si-
kerül szebb tojást festeni.

– A száradás alatti idõt is kihasz-
náljátok...

– Más programokat ajánlunk, filmet
nézhetnek régi húsvéti szokásokról –
ezeknek nagy sikerük van –, illetve
húsvéti színezõ lapokat készíthetnek,
amit szintén hazavihetnek emlékbe.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Megöntözlek rózsavízzel...”

A húsvéti (nép)szokásokat is életben tartják
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A legtöbben életük során hagynak
nyomot történetünkben, má-

sokat szülötteink becsülik szellemük-
ért és tetteikért. A legnagyobb magyar-
ról inkább az utóbbit mondhatjuk el.

Garay már 1833-ban „a század hõ-
sét” látta benne „isteni szövétnekével
jõni egünk fölé”, kinek célja „nemze-
tének angyala lenni, a békés hazát bé-
kében emelni fel”, ezért „Tiszteljük a
hõst, aki hivatva lõn / Meghághatatlan
bércfokok élein / Égbe menni, s nem-
zetének / A haladás kapuit kitárni.”

S igaz ugyan, hogy „látják a jobbak,
s mennek a fény után”, de az már csak
a Szekszárd város történeti monográ-
fiája kedves túlzása, hogy „Széchenyi
István ösztönzésére 1841-ben megala-
kult a Szekszárdi Kaszinó…” A dátum
igaz, de egyetlen sor sem igazolja a
közvetlen hatást: még az egyesület sa-
ját alapításáról is azt mondja: „annak a
lelkes, hazafias kornak a szülötte,
amelynek alkotási vágyát még a nagy
Széchenyi István lánglelke pezsdítette
fel.” Ráadásul ez a lánglélek Szekszár-
don nem járt, csak Tolnán.

Senki nem gondol rá, de mégsem
véletlen: Széchenyi 1860. április 8-án
azon a Dénes-napon lett öngyilkos,
mikor jövendõ nyughelyénél, a nagy-
cenki sírkápolnában búcsúsok tiszte-

legnek 13 ott lévõ rokona elõtt. Az
1807-ben épített „kápolnában a hús-
véti ünnepeken búcsú tartatik, me-
lyet Széchenyi Ferenc eszközölt ki a
római szentszéknél…”

Megyénk fiai közül Zsivora György
tudós jogászt látta utoljára 1860. feb-
ruár 10-én, de emlékét halála után egy
hónapon belül Szekszárd utcanévvel,
Tolna, Dunaföldvár (Egyed Antal apát
és akadémikus tartotta) gyászmisével
tisztelte meg, ahogy Faddon Bocsor
Antal is. Õt már 1849-ben szekszárdi
plébánosnak szerették volna a rebel-
lis Ujváry József utódaként, s 1865-
ben ide is kerül. Itt szolgál még Babits
Mihály születésekor is, noha a jövõ
költõjét nem õ kereszteli.

Babits családi hagyományként tisz-
teli Széchenyit, akirõl már 1909-1910-
ben szonettje szól. Ha Ady le merte ír-
ni: „egy poéta-Széchenyi vágytam len-
ni”, õ sem marad el mögötte rajon-
gásban: „Régi nagy ujítónk, más ujító
voltál / harcod áldozat volt és eszmé-
nyed oltár…” Pályája során többször

állítja példának, s legkeserûbb
önvallomásában, a Magyar köl-
tõ kilencszáztizenkilencben
címû esszében egyes szám
harmadik személyben is a sa-
ját helyzetéhez érzi hasonló-
nak: „Kinek fájt úgy nemzete
bukása, mint neki?… Igen: az
önvád ez, melyet valami meg-
magyarázhatatlan végzet foly-
tán a jóra legbuzgóbbaknak
kell mindig érezniök e megát-
kozott országban, hol a leg-
jobb szándék is szerencsétlen-

ségek oka lesz; a Széchenyi döblingi
önvádja. Igen, az önvád ez; és gaz vol-
na, hogyha nem érezné, s hogyha
nem vallaná be férfiasan.” 

Ezt a motívumot emeli a legembe-
ribb költészetté Baka István 1983-as
Döbling címû, terjedelmében és hatá-
sában egyaránt hatalmas versével:
„…Döbling Döbling Döbling dõl a zá-
por / függöny lebben ablakom kitárul
/ s bandái a felbõszült dögöknek / roz-
zant karszékem körül pörögnek / or-
romat fricskázzák és röhögnek / s
óbégatnak te tetted te tetted / te aki e
népet fölemelted / tenkezeddel sírba
is te lökted…”

S még egy dátum. Aligha véletlen,
hogy 1991. április 8-án halt meg
Csengey Dénes is…

Dr. Töttõs Gábor

Emlékeink Széchenyi Istvánról
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 148. Ódon időben

ÁPRILIS 5-ÉN

125 éve, 1885-ben eleink ma-
gyar és német lapok mellett 4-4
francia, héber s két angol újságot
is járattak.

ÁPRILIS 6-ÁN

110 éve, 1900-ban Wosinsky
Mór a Sárközrõl tartott fonográfos
elõadást. A megyeházára került
volt fõispánunk, Sztankovánszky
Imre képe.

ÁPRILIS 7-ÉN

130 éve, 1880-ban a Garay szü-
lõházára tervezett emléktáblára
fölkérésre verset ígért Szász Ká-
roly.

ÁPRILIS 8-ÁN

150 éve, 1860-ban öngyilkos lett
Széchenyi István: eleink hamaro-
san utcát neveztek el róla. 145
éve, 1865-ben a mexikói császá-
ri seregben megsebesült földink,
Antal Ambrus.

ÁPRILIS 9-ÉN

130 éve, 1880-ban Miklós Gyula
szõlészeti-borászati kormánybiz-
tos befejezte helyi látogatását.

ÁPRILIS 10-ÉN

90 éve, 1920-ban Babits írta: "vall-
jatok, magyar csillagok, / védjétek
a magyart: / volt-e dalunk, vagy só-
hajunk, / mely nem békét akart?"

ÁPRILIS 11-ÉN

135 éve, 1875-ben mûkedvelõ-
ink a Garay-szoboralap javára két
vígjátékot adtak elõ.

Az idõs Széchenyi István
(Hans Gasser alkotása) 

A Feltámadás ünnepe

Húsvét öröme, hogy az a Jézus, akit nagypénteken
sírba helyeztek, az a Jézus Húsvét vasárnap hajnal-
ban nincs a sírban, mert feltámadt. Ahogy az evangé-
liumban olvashatjuk az angyali híradást: „Miért kere-
sitek az élõt a halottak között? Nincs itt, feltámadt!”
Olvastam egy ismertetést egy amerikai filmrõl,
amelynek szerzõje ezt a címet adta: Sötétben a vi-
lág. A film meséje szerint egy tudós régész ásatáso-
kat végez Jeruzsálemben, a Golgota környékén. Az
egyik napon bejelenti: megtaláltam Jézus sírját, és
sír nem volt üres. Egy múmia feküdt benne, Krisz-
tus holtteste, amit bárkinek meg tud mutatni. A rá-
dió, a TV, a sajtó fölkapta a hírt, és világgá kürtölte
a szenzációt: megtalálták Krisztus holttestét, illetve
csontvázát. Kíváncsi turisták özönlenek Jeruzsá-
lembe, mindenki látni szeretné a különös leletet.
A kíváncsiskodók tömegén túl azonban sokkal na-
gyobb a megrendült emberek tömege. A hír hallatá-
ra, amely szerint Jézus nem támadt föl, valami sötét
fátyol, szemfedõ borul a világra. Mindenki, aki ed-
dig Krisztust hirdette, egyszerre elhallgat. Mindenki,
aki eddig Jézusba vetette reményét, kétségbe esik.
Bezárják a templomokat, lebontják a katedrálisokat,
ledöntik az útszéli kereszteket. A csalódott emberek

elégetik a múzeumokban található Krisztus képe-
ket. A hithirdetõk hazatérnek, a papok is más foglal-
kozás után néznek. Sötétség borul a világra, mert
kialudt a legszebb remény csillaga. A film azzal vég-
zõdik, hogy a haldokló régész bevallja hazugságát:
Krisztus sírját valójában üresnek találta...
Ez a történet, ha nem is igaz, hanem elképzelt ese-
mény, mégis nagyon találóan érzékelteti az igazsá-
got, hogy milyen roppant jelentõségû Krisztus föltá-
madása. Ezt felismerte Szent Pál apostol is, aki nyíl-
tan kijelenti: ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiába-
való a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hiteteket.
Húsvéti jókívánságként kívánom, hogy a feltámadt
Krisztus éljen bennünk, a feltámadt Krisztus legyen
mindig a reményünk!
Ezzel a reménnyel tekintsünk társadalmi életünk
nagy eseménye, az elõttünk álló választások elé.
Higgyünk abban, hogy a jó le tudja gyõzni a rosz-
szat, az igazság felülkerekedik a hazugságon. Le-
het, hogy már belefáradtunk a közélet eseményei-
vel foglalkozni, mert kiábrándultunk a politikusok-
ból, hiszen minden napra jut legalább egy botrány.
Most viszont, amikor itt van a lehetõségünk, hogy

békés és demokratikus eszközzel, a szavazással
fejezzük ki véleményünket és akaratunkat, ne ma-
radjunk otthon, mert minden jóakaratú  emberre
szükség van, hogy megtörténjen - s ne csak papí-
ron, de a szívekben és a fejekben is - a rendszer-
váltás. Tudjunk végre szakítani a múlttal, és a jövõ-
ben legyen becsülete az életnek, a családnak, a
munkának, a keresztény hitnek és az erkölcsnek.
A világosság és a sötétség erõi most is összecsap-
nak, ahogy Jézus feltámadása után is. A fõpapok
hazugságra veszik rá a katonákat az igazsággal
szemben, és az apostolok tanúságával és igazágá-
val szemben áll a katonák hazugsága. Mi legyünk a
világosság fiai, és válasszuk az élet kultúráját, a há-
lál kultúrájával szemben. Válasszuk Krisztust és a
keresztény értékeket a saját személyes családi és
társadalmi életünkben egyaránt, hogy megtörtén-
jen a magyar nép és nemzet feltámadása. Ámen.

Bacsmai László katolikus plébános

ÖRÖMSZÜLÕK TALÁLKOZÓJA
Szeretettel várjuk azokat a szülõket, akiknek az idén
házasodnak gyermekeik, hogy erre az eseményre
közösen felkészüljünk. A találkozó ideje és helye:
április 6. (kedd), 18.30 óra, a plébánia közösségi
házában (Béla király tér 9.).

EVANGÉLIUM

A nagycenki sírkápolna egykorú rajza
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A rejtvény megfejtését 2010. április 20-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Március 21-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A fák, mint boltos áruját, kirakják a rügyet” (József
Attila: Március).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Erdélyi Gyöngyi, Béri B. Á. u. 80. I/3. és Bitai Tibor, Alkot-
mány u. 34. II/6. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Sose kedveltem túlságosan a nagyon kíváncsi és
türelmetlen embereket. Egyelõre még az is rejtély,
hogy mi van, vagy mi lesz még a választások elõtt.
A két választás közötti idõpont történéseit meg
végképp „sûrû fátyol rejti, nem láthat azon átal
senki” – ahogy Lenszkij énekli édes-bús, tenor
hangján Csajkovszkij Anyegin címû operájában.
Pillanatnyilag csak egy dologban lehetünk abszo-
lúte biztosak: április 4-én a húsvéti nyulak szeme
nem azért lesz vöröscsillag-szerûen fátyolosan 
begyulladva, mert a felszabaDúlásunkra emlé-
keznek. 

Egyébként is, a mayák világvégét elõrejelzõ, réges-
régi kõbe vésett naptára szerint 2011-ben lesz a vi-
lágvége. A hónap, nap, óra, perc, másodperc nincs
elõrejelezve, de az óvatosság még sohasem ártott
meg senkinek. Ezért aztán ezúton is felhívnám a
szíves figyelmét mindenkinek arra, hogy a H1N1
védõoltást még most sem késõ beadatni! Ámde, az
esetleges félreértések elkerülése érdekében nyoma-
tékosan fel kell hívnom a figyelmét mindenkinek
arra (a WHO elnökének már szóltam, a mexikói
elnöknek meg elküldöm a Szekszárdi Vasárna-
pot), hogy célom nem a pánikkeltés, pláne nem az
emberi hiszékenységbõl való gyors és busás ha-
szonszerzés, hanem minden üzleties szempontot
mellõzõ közhasznú, közérdekû és fõleg a torzítás-
mentesen tükörtiszta és objektív tájékoztatás,
mert az elbulvárosodástól én úgy irtózom, mint az
ördög a tömjénfüsttõl. (Én már csak egy ilyen ka-
rakán, tökös fickó vagyok!)

Természetesen – nem gyõzöm elégszer hangsúlyoz-
ni – pánikra egyelõre még az égadta világon sem-
mi (igazolhatóan valóságos) okunk nincs, hiszen
a maya képírás megfejtõi sem tévedhetetlenek (ki
tévedhetetlen a mai rendkívüli módon összekuszá-
lódott világgazdasági/pénzügyi helyzetben?). Meg
aztán az én más biztos forrásból származó értesü-
lésem szerint 2021-re Magyarországon 2009-hez
képest egymillió munkahellyel több lesz.

Ebbõl az információból én azt az egyértelmû kö-
vetkeztetést vontam le, hogy akármi is történik a
választások után, akármilyen káros következmé-
nyekkel is jár majd a 2011-es világvége, egy biztos,
hogy mi, magyarok bizakodva tekinthetünk a jö-
võbe.

Bálint György Lajos
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A fiatal tehetségeket büntetik
A rájátszás megszüntetése arculcsapás az alapszakasz-hetedik KSC Szekszárdnak 

Na majd most jönnek az érték-
mérő mérkőzések az Atomerőmű-
KSC számára, amikor az alapsza-
kasz után újra játszhat a Szol-
nokkal, a Zalaegerszeggel, a
BSE-vel. A nagydobra nem vert
szövetségi döntésről nem tudván,
már e találkozókra hangoltam a
szekszárdi csapat után érdeklő-
dő szűkebb környezetemben lé-
vőket is, de fájdalom, nem lesz
érdemi rájátszás.

Bálint György

Az elsõ játszik a nyolcadikkal, a máso-
dik a hetedikkel, a harmadik a hato-
dikkal, a negyedik az ötödikkel két
gyõzelemig és vége az idénynek – leg-
alább is a középmezõny csapatai szá-
mára. Az 5-8. helyekért ugyanis egyál-
talán nem lesz rájátszás! Talán nem sok
értelme van ennek a látszat rájátszás-
nak, lerövidített pótcselekvésnek az
erõviszonyok ismeretében, de az,
hogy az igen kiegyensúlyozott közép-
mezõny végjátékát így annulálják, ez
azért mellbevágó... 

Az, hogy a lassan egy évtizede meg-
lehetõsen zilált szakmai és morális álla-
potban levõ Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségében hoznak, vagy jó-
váhagynak egy ilyen döntést, azon kü-
lönösebben nem csodálkozhatunk, de
hogy a csapatok érdekképviseleti, szak-
mai szervezete asszisztál mindehhez,
az már szomorú. Ráadásul a középme-
zõny érintettjeinek fele is a „menjünk
mielõbb szabadságra” jegyében a ráját-
szás jól bevált szisztémája ellen szava-
zott, vagy éppen hallgatásával belegye-
zett az odafent hozott döntésbe. Csak a
Szekszárd és a Szolnok akart igazándi-
ból tovább játszani...

Spórolhatnak a légiósokat
alkalmazó klubok

Vajon mi áll a játék és közönség el-
lenes döntés hátterében, ami meg-
gyõzõdésünk, hogy árt a sportágnak.
Legfõképpen azért, mert kitör a hosz-
szú szünet: április közepétõl október
elejéig nem történik semmi. Ennek
persze haszonélvezõi azok a klubok,
akik négy-öt légióst, vagy akár csak
hármat foglalkoztatnak, mert másfél
havi bért megtakaríthatnak. Ez lenne
a szakma fölé emelkedõ fõ szempont
a mai magyar nõi kosárlabdában? Élek
a gyanúval, hogy így van, ami azért va-
lahol nagyon szomorú történet...

– Nagyon csalódott vagyok, mert
éppen a fiatal játékosoknak nagy
szüksége lenne a rájátszás meccseire,
így mi szenvedjük meg a legjobban
ezt a döntést – mondja Ujhelyi Gábor,
a KSC Szekszárd vezetõ edzõje szo-
morúan. – Lejátszanak 22-24 meccset
a bajnoki évadban, ebbõl az

euroligások, illetve az Európa Kupá-
ban érdekeltek ellen lejátszott tucat-
nyi találkozó tulajdonképpen irreális.
Aminek igazán tétje van, az is hozzá-
vetõlegesen ennyi. Mi már a szezon
indulása elõtt is kértük, hogy legyen
rájátszás a bajnokságban, a csapatok
nagy többsége is bólogatott, aztán
most szembesültünk vele, hogy egy-
két ember, valószínûleg az egyes csa-
patok megkérdezése nélkül – mert-
hogy bennünket senki nem kérde-
zett, az biztos – meghozta a döntését.

Fejétõl bûzlik a hal
– Már az is észbontó, hogy mindez
a bajnokság indulásakor nem rög-
zített a versenykiírásban. Hogy
dõl el egyáltalán a feljutás, a kiesés
kérdése?

– Ezt sem lehet tudni pontosan eb-
ben a pillanatban. Hallomásból úgy
tudom, hogy a 9. játszik a tizedikkel, a
11. pedig a tizenkettedikkel, de nem
lepõdnék meg, ha nem így lenne.
Nincs meccs, ez nagy baj, mert a fiatal
játékosok fejlõdését hátráltatja.

– De hol van az edzõbizottság,
amely felemeli szavát?

– Formális a testület, legföljebb a
válogatottaknál felmerülõ ügyekben
szólal meg, de akkor sem testületként.
Abban a kuplerájban, mert nincs rá
jobb szó, ami a sportág vezetésében
immáron tartósan kialakult, az, hogy
lesz-e rájátszás, vagy mi lesz a fiatalok-
kal, ne legyen öthónapos eseményte-
lenség a sportágban – ez nem kérdés.

– Az elnökválasztások komédiái, a
bizottságok bizonytalanságai, a
zavarosban halászók, a szövetség
nevében fellépõ féllegitimek, illegi-
timek után jött Berényi János, aki
aligha véletlenül távozott, még is
azt mondta: rendet tett.

– Lehet, hogy a nyilvánvaló tisztes-
ségtelenségeket, a pénzügyi káoszt
megszûntette, vagy legalább is mérsé-
kelte, de hogy rend lenne, azt erõsen
kétlem.

– Megint csak megbízott elnök van,
de lesz-e igazi?

– A ceglédi klubvezetõt, Rutner
Györgyöt jól ismerem. Gyakorló jo-
gász, karizmatikus, elszánt ember,
tenni is akar a sportágért. Szerintem
õ alkalmas lenne a valódi rendterem-

tésre, s egy határozott elnökségnek
kellene felállnia, hogy a kosárlabda új-
ra a helyére kerüljön a hazai sportági
értékrendben.

– Az Angliából hazatérni szándé-
kozó, az elnökválasztáson diadal-
maskodó Németh Lászlónak voltak
reformértékû elképzelései, de csak
pár napig volt legitim elnök.

– Ne is mondja! A közelmúltban az
is bebizonyosodott, hogy szabályos
körülmények között választották
meg. Égbekiáltóan fontos lenne: aki
akar ezért a sportágért tenni, az jus-
son feladathoz a jövõben.

Meg tudják-e
tartani a mai csapatot?
– A hetedik helyen zárták az alap-
szakaszt, így elégedetten nézhet
vissza a maguk mögött hagyott év-
re! Van eredmény is: két komoly
skalp, és csupán egy betli, a Baja
elleni hazai. Az saját nevelésû, vagy
„félkészen” idehozott fiatalok egy-
re jobban játszanak, lehet rájuk
számítani.

– Hiszem, hogy még jobbak is lehe-
tünk a rutin, a tapasztalat megszerzé-
sével. Ehhez pedig több olyan éles
meccs kell, mint amit egy bajnokság-
ban lejátszunk a középmezõny csapa-
taival szemben, ezért is hiányzik na-
gyon az elmaradt rájátszás.

– Nyilván jó lenne együtt tartani a
mostani csapatot. A tárgyalások a
közeljövõrõl még hamarabb, már
a napokban megkezdõdnek.

– Én ezt szeretném, de meglátjuk,
mire lesz lehetõség. Nem vagyunk
könnyû helyzetben, mert értékes játé-
kosainkat nálunk jobban fizetõ klu-
boktól is kereshetik. Az új helyzetre –
természetesen lehetõségeink figye-
lembevételével – nekünk is reagálni
kell. Izgalmas napok elé nézünk, de
bízom a támogatóink elkötelezettsé-
gében, hogy célunk elérésében, egy a
mai fiatal gerincre építõ középcsapat
kialakításában, stabilizálásában segíte-
nek bennünket.

Bálint Réka (13) és társai számára a Pécs ellen véget ér a szezon
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Túl a félezredik nevezõn
Már egy hónap sincs a májusi szekszárdi futóversenyek rajtjáig

Az atlétikából vett hasonlattal
élve célegyenesébe fordult a
szekszárdi futóversenyek felké-
szülési időszaka.

SzV

Kevesebb mint egy hónap múlva, má-
jus elsõ hétvégéjén futók lepik el a vá-
rost. Május elsején a IV. Domaine Gróf
Zichy nemzetközi utcai futóverseny if-
jabb és idõsebb, amatõr és profi ver-
senyzõi húznak futócipõt, hogy a bel-
városban kijelölt egy kilométeres kör-
pályán teljesítsék a kategóriájuknak
megfelelõ (1 km-10 km) távot. A nép-
szerû esemény rendezõi idén annyiban
változtattak a programon, hogy a pro-
fik pénzdíjas futamát az utánpótlás kor-
osztályok versenyei közé illesztették,
persze csak ami az idõrendet illeti.

Az utcai futóversenyre még várják a
nevezõket egyéniben és váltóban egy-
aránt, miként a másnapi I. Borvidék
Félmaraton szervezõi is, akik öröm-
mel újságolták: az internetes elõneve-
zések száma meghaladta a félezret.
Igazán szép teljesítmény ez egy most
debütáló, vidéki futóversenytõl.

Arra ugyan nincs statisztika, hogy
az indulókat mi fogta meg leginkább
a viadalban - talán a frissítõ ponto-
kon “vételezhetõ” fröccs -, az azon-
ban biztos, az egyik legnagyobb kihí-
vást jelentõ hazai félmaratont rende-
zik meg Szekszárdon május 2-án.

A verseny útvonala során több ke-
mény emelkedõvel is meg kell küz-
deniük az egyéniben, illetve váltóban
rajthoz álló futóknak. A Munkácsy
utca csak bemelegítés a Kálvária
(kétszer), a Csacska-szurdik, vagy a

Porkoláb-völgy megmászása elõtt. Bi-
zony, a sík terephez szokott amatõ-
röknek alaposan fel kell kötniük a fu-
tóalsót.

A közelmúltban alakult szekszárdi
Kadarka Futóklub tagjai semmit sem
bíztak a véletlenre, és télen is tesztel-
ték a pályát és önmagukat. Ha úgy
hozta a sors, akár hóesésben is rótták
a kilométereket, mint azt a mellékelt
fotó is mutatja.

Info: www.sportelmeny.hu
www.borvidekfelmaraton.hu

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgál-
tató Kft. Szekszárdon a Tartsay u. 10.
szám alatti székházában 2010. április
16-án elindítja Ultrahang Diagnoszti-
ka magánrendelését. A szolgáltatás mû-
ködtetésével céljuk, hogy segítsék azo-
kat, akik a hosszú várólista miatt vagy
egyéb okból magánúton kívánják el-
végeztetni az ultrahang vizsgálatot -
mondta dr. Bende Marianna fõorvos-
nõ, belgyógyász, radiológus szakorvos,
a magánrendelés vizsgáló orvosa.

Az ERGONOM Munkavédelmi
Szolgáltató Kft. régóta tervezi egész-
ségügyi szolgáltatásait kiegészíteni
egy technikailag színvonalas, magas
szakmaiságot nyújtó ultrahang ma-
gánrendeléssel. A vizsgálatok egy, a
környéken egyedülállóan modern és
megbízható, kiváló képalkotású ké-
szüléken zajlanak, szakmailag pedig
dr. Bende Marianna fõorvosnõ több
évtizedes tapasztalata és felkészült-
sége a garancia arra, hogy az elkép-
zeléssel a páciensek is elégedettek
lesznek.

A vizsgálatokra való várakozás szin-
te kizárt, mivel elõzetes bejelentkezé-
sek alapján kerülnek elvégzésre, kelle-
mes körülmények között. A bejelent-
kezéseket meghatározott idõpontok-
ban telefonon szakasszisztens fogad-
ja. Azért fontos ezt kiemelni, mert a
szakasszisztens elõzetesen tájékoztat-
ja a pácienseket, arról miként érkez-
zenek a vizsgálatokra. A rendelésen
rendkívül sok féle diagnosztikát vé-
geznek – mondta a fõorvosnõ. Ilye-
nek a Hasi áttekintõ Ultrahang, Ízület
(váll, térd, boka) vizsgálat, Kismeden-
ce Ultrahang, Here, mellékhere Ultra-
hang, Pajzsmirigy Ultrahang, Lágy-
rész Ultrahang, Nyaki erek DOPPLER
vizsgálata, Nyálmirigy Ultrahang, Alsó
végtag DOPPLER vizsgálata, Hónalj-
árok Ultrahang. A vizsgálatokhoz be-
utaló nem szükséges és minden ered-
ményrõl részletes leletet kapnak a pá-
ciensek.

Elõzetes bejelentkezés: 06 (30) 620-
64-40 (hétfõ, kedd, szerda 16.00 és
20.00 óra között)

ULTRAHANG
magánrendelés Szekszárdon

ERGONOM MUNKAVÉDELMI
SZOLGÁLTATÓ KFT
ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10. fsz.
06(30) 620 64 40
www.ergonom.hu

Kézilabda
Húsvéti Kupa

Szekszárd Város Kézilabda Szervezõ
Bizottsága (7100 Szekszárd, Béla király
tér 8., tel.: 504-175, fax: 74/412-719) áp-
rilis 10-én 8 órától a városi sportcsar-
nokban ismét megrendezi a Húsvéti
Kézilabda Városi Kupát, hogy verseny-
zési lehetõséget biztosítson amatõr
csapatok részére.

A tornára április 7-ig lehet nevezni,
a sorsolást a mérkõzések kezdete
elõtt tartják. A nevezési díj csapaton-
ként 6000 Ft.

További információ: Laczkó József
(20/9217069, 74/317-397) vagy Jauch
Józsefné (74/504-134).
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Április 6. (kedd) 14 óra
A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-

tes Központ Nyugdíjas Tagozata sze-
retettel vár minden érdeklõdõ nyug-
díjast a táncteremben, Sarkadi Ferenc
városi tûzoltóparancsnok elõadására:
„Tûz és víz – barát és ellenség”. A belé-
pés díjtalan.

Április 7. (szerda) 17 óra
Csala Sándor festõmûvész kiállítá-

sának megnyitója a Mûvész Presszó-
ban. Megnyitja: Baky Péter festõmû-
vész, a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza igazgatóhelyette-
se. Közremûködnek: a Liszt Ferenc
Zeneiskola növendékei, Görgei Anna-
mária, Gulyás Patrik, Nagy Ferenc Ist-
ván. Felkészítõ: Erõsné Szõr Márta.

A kiállítás megtekinthetõ 2010. jú-
nius 2-ig.

Április 8. (csütörtök) 9 órától
a Költészet Napja alkalmából

megyei versmondó verseny a
Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek”
Tolna Megyei szervezete rendezésé-
ben a táncteremben.

A rendezvényt megnyitja és köszön-
tõt mond: Horváth István, Szekszárd
polgármestere. 

36 versmondó mondja el legkedve-
sebb versét a decsi, gyönki, kajdacsi,
kölesdi, simontornyai, a szekszárdi Ba-
bits és Platán, a tamási és az újiregi
nyugdíjasklubok képviseletében. A
legsikeresebb versmondók meghívást
kapnak az országos döntõre. A szerve-
zõk minden érdeklõdõt szeretettel
várnak! 

Április 9. (péntek) 9 órától
Weöres Sándor Országos Gyer-

mekszínjátszó Találkozó megyei
fordulója a Német Színházban (Szek-
szárd MJV TÁMOP 3.2.3 pályázatá-
nak keretében)

Április 15. (csütörtök) 15 óra
40. Tolna megyei gyermekrajz-

kiállítás megnyitója a márványte-
remben.

Köszöntõt mond: dr. Pálos Miklós, a
megyei közgyûlés alelnöke. Közremû-

ködnek: a Garay János Általános Isko-
la és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolájá-
nak növendékei.

A tárlat május 10-ig hétköznapokon
10-18 óráig, szombaton, 10-14 óráig lá-
togatható.

Április 16. (péntek) 9 órától
Kaán Károly XVIII. Országos Ter-

mészet- és Környezetismereti Ver-
seny megyei fordulója

Április 17. (szombat) 8-12-ig 
Tavaszi Gyermekruha és Játékbör-

ze a Mozi elõterében. Használt gyer-
mekholmik, játékeszközök, babako-
csi, biztonsági ülések, etetõszék, kis-
bicikli stb… minden kinõtt de még
jó állapotban lévõ tárgyak cserebe-
réje!

Asztalfoglalás április 1-jétõl 15-ig
1000 Ft/asztal áron a Babits informá-
ciószolgálatnál.

Április 19. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben
Elõadó: V. Kápolnás Mária. Téma:

Beszélgetés a „Történetek Tolna Vár-
megyérõl” címû könyv kapcsán. A be-
lépés díjtalan.

Április 19. (hétfõ) 18 óra
Léleképítõ-sorozat. Ismét Takaró

Mihály lesz a Léleképítõ vendége a
mûvelõdési ház színháztermében. A
neves irodalomtörténész a méltatla-
nul elfeledtetett Hercegh Ferenc, No-
bel-díjra javasolt író fejedelmünkrõl
tart – az eddigi gyakorlatnak megfele-
lõen – lebilincselõ elõadást. A belépés
díjtalan.

Április 20. (kedd) 19 óra
Beaumarchais: Figaro házassága-

avagy egy õrült nap története címû
vígjátéka a budapesti Bánfalvy Stúdió
elõadásában Fõszerepben: Rékasi
Károly

Jegy: I. hely 2500, II. hely: 2300
Ft/H-P 14.00-18.00 színházi jegypénz-
tár

Április 24-én, szombaton
Szekszárd Megyei Jogú Város

„Szólítsuk meg a jövõ generációját”
címû TÁMOP 3.2.3 pályázatában a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és

Mûvészetek Háza közremûködésével
a népdal és népzene szeretetére
nevelés, a hagyományos népi kultúra
átörökítése szándékával Térségi
Népzenei Találkozót szervez Tolna,
Somogy, Baranya és Bács-Kiskun
megyei mûvészeti iskolások és
szakkörön népzenét, népdalt tanuló
fiatalok (7-20 évesek) számára
népdaléneklés és népi hangszeres
bemutató kategóriában.

A bemutatókat neves szakmai zsûri
véleményezi. A rendezvény egész
napos, a bemutatók között népdal
tanítás, szabadtéri koncert.

Információ: Szanyóné Lóki
Gabriella 30/55-85-664

FIGYELEM!

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata megbízásából a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza május 1-jén Városi
Sportmajálist rendez a Prométheusz
parkban és környékén.

A programot kirakodóvásár színe-
síti,amelyre árusok jelentkezését
várják. Információ: 529-610, vagy
info@babitsmuvhaz.hu.

Mûvészetek Háza
Kárpitmûvészet. Kiállító mûvé-

szek: Hauser Beáta, Nyerges Éva,
Pasqualetti Eleonóra, Sipos Éva, Vásár-
helyi Kata, Zelenák Katalin.

A kiállítás megtekinthetõ április
30-ig, vasárnap és hétfõ kivételével
naponta 9-17-ig. Belépõjegy 400 Ft,
diák és nyugdíjas jegy 200 Ft. Cso-
portos látogatás esetén diákoknak in-
gyenes.

Április 12. (hétfõ) 12.30 óra
Ady Endre – rendhagyó iroda-

lomóra a költészet napján 
Közremûködik : Teatro Társulat
Szereplõk: Lénárt László, Spergel

Anna, Gyurin Zsolt, Rékai Nándor

Április 13. (kedd) 19.30 óra
„Szekszárdról indultunk” – Far-

kas Éva (brácsa), Farkas Judit (ének)
és Farkas Katalin (hegedû) bemutat-
kozó koncertje.

Közremûködik: Dobai Tamásné
(zongora), Fervágner Csaba (nagybõ-
gõ), Szekszárdi Kamarazenekar, mû-
vészeti vezetõ: Földesi Lajos.

Jegyek válthatók a Mûvészetek Há-
za pénztárában az intézmény nyitva
tartási ideje alatt elõvételben 1000 Ft-
ért, elõadás elõtt a helyszínen 1500 Ft.
„ZeneBarát” bérlettel 750 Ft-ért.

Információ: Mûvészetek Háza, Tel.:
74/511-247, szemuha@szemuha.
t-online.hu, www.babitsmuvhaz.hu

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Április 1-7-ig
15.30, 17.30: Alice Csodaország-

ban – színes szinkronizált amerikai
film

20.00: Éli könyve – színes felira-
tos amerikai akciófilm (16)
Április 8-11-ig

17.30: Mindenki megvan – színes
feliratos amerikai kalandfilm
Április 8-14-ig

20.00: Viharsziget – színes felira-
tos amerikai film (16)

ART TEREM

Április 1-7-ig
17.00: AGORA – színes feliratos

spanyol film
19.00: Czukor Show – színes

magyar játékfilm (16)
Április 8-14-ig

17.00: Tapsvihar – színes feliratos
dán film 

19.00: Dot.com – színes feliratos
brazil vígjáték

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Kedves látogatóinknak áldott

szép húsvéti ünnepeket kí-

vánnak intézményünk vezetői

és dolgozói.
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KÖZLEMÉNY

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Április 27. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Április 27. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

Április 12. (hétfõ) 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

Április 12. (hétfõ) 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

Április 13. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Április 12. (hétfõ) 17-18 óráig
Április 26. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

HASZNÁLT RUHA. A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete használtruha ado-
mányozást tart április 12-én (hétfõ)
8 és 9 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt. Szeretettel várják tagjai-
kat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége tagjait, vala-
mint a nagycsaládosokat és minden
rászorulót.

EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS. A Tolna
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Te-
rületi Alapszervezete szeretettel
hívja és várja az érdeklõdõket Sza-
bó László egészségvédõ-segítõ
„Egészségrõl, betegségrõl – más-
képpen” címû elõadására. A ren-
dezvény idõpontja: április 13-án
(kedd) 14 óra. Helyszín: Dózsa Gy.
utca 1. 

ERDÉLYI BÁL. A szervezõk szeretet-
tel hívnak minden Erdély szimpati-
zánst az április 17-én 19 órakor kez-
dõdõ jubileumi, 20. Erdélyi bálra a
Szent László Középiskola éttermé-
be. Vendég a Sepsiszentgyörgyi Fe-
nyõcske néptáncegyüttes és zene-
kar. A báli hangulatról a Horizont
tánczenekar gondoskodik. A vacso-
rát is tartalmazó, 5000 Ft-os belépõ
elõvételben a 70/945-0792-es tele-
fonon rendelhetõ.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Wosinsky lakóte-
lepen, téglaépületben lévõ, gázfûté-
ses, I. emeleti, erkélyes, 2 szobás,
51 nm-es lakás eladó. Érdeklõdni:
06 30/558-9456

ELADÓ Szekszárd központjában 3.
emeleti, 2 szobás tömblakás azon-
nali beköltözéssel eladó. Külsõ hõ-
szigeteléssel felújítva, mérhetõ távfû-
téssel, vízórával. Iá: 8 millió Ft. Ér-
deklõdni: 0630/551-77-30, 06-
1/205-56-81.

Hogy ismét jó legyen fiatalnak lenni
A Fidelitas arra buzdít minden fiatalt,
hogy vegyen részt az április 11-i parla-
menti választáson, mégpedig a saját jö-
võje érdekében – mondta Ágh Péter, a
Fidelitas országos elnöke csütörtöki
szekszárdi sajtótájékoztatóján, amelyet
a Nemzeti Borozóban tartottak. A Fi-
desz társszervezetének elnöke úgy fo-
galmazott, hogy az elmúlt nyolc eszten-
dõben felnõtt egy „elfejeltett nemze-

dék”, amelynek szembe kell néznie az
eltelt idõszak megszorító intézkedései-
nek negatív hatásaival. Ágh Péter sze-
rint a Fidesz az a párt, amely kormány-
ra jutva megteremti a fiatalok számára
a reális esélyt, hogy megfelelõ képzés-
hez, munkához, lakáshoz, és a családala-
pítás lehetõségéhez jussanak. Ennek ér-
dekében a párt és társszervezetének
szövetségesi szerzõdésében a jövõ ki-

emelt feladatai között szerepel a szak-
képzési rendszer átalakítása, a kisisko-
lák megmentése – legalább az alsó tago-
zaté – , a lakástámogatási rendszer visz-
szaállítása, az orvosok, szakdolgozók
helyzetének stabilizálása, és a család-
ban eltartottak számához igazodó adó-
rendszer bevezetése. A cél az, mondta
Ágh Péter, hogy ismét jó legyen Ma-
gyarországon fiatalnak lenni. V. M.
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