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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Nem ritka jelenség Szekszárd utcáin a
póráz, illetve szájkosár nélkül, szaba-
don kószáló kutya, illetve – hiába tilt-
ják a jogszabályok – sok gazdi elõsze-
retettel sétáltatja kedvencét „kis- és
nagydolgok” elintézése érdekében
parkokban, sõt játszótereken, homo-
kozók környékén is. 

Mindez joggal háborítja fel a kis-
gyermekes szülõket, nagyszülõket,
egyáltalán a környezetünk, egészsé-
günk védelmét tiszteletben tartani
akarókat. 

Többen azt tanácsolták, ne foglal-
kozzunk ezzel a kérdéssel, mert csak
„követ dobunk a vízbe”, a kutyások és
nem kutyások között ugyanis sokak
szerint kibékíthetetlen ellentét feszül.
Ám, ha nem beszélünk róla, attól a
probléma még létezik. 

Ezért a város egyik sûrûn beépített
részén, a Wosinsky lakótelepen kér-
deztük meg néhány lakótól, hogy látják
a helyzetet õk. A környék emeletes
háztömbjeiben sok idõs ember lakik,
de rengeteg kisgyermekes család is él
itt, akik nap mint nap sok idõt töltenek
gyermekeikkel a hinta, csúszda és a ho-
mokozó körül, valamint a lombos fák
árnyékában zöldellõ füvön. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A homokozó nem kutyavécé
Az ebtartás szabályai az emberek és az állatok érdekeit is védik

Múlt vasárnap, pár perc-
cel tíz óra elõtt súlyos
tragédia történt a 6-os
fõ közlekedési úton a vö-
rös kereszt közelében. 
Az eddigi vizsgálatok
szerint egy férfi szándé-
kosan rohant bele Rena-
ult típusú személygépko-
csijával a Budapest felõl
érkezõ, menetrend sze-
rint közlekedõ Mercedes
autóbuszba. A 42 éves
szekszárdi férfi, s két
gyermeke – az ötéves
kislány és a tízesztendõs
kisfiú – szörnyethaltak. 
A szörnyû tragédia meg-
rázta az egész várost. A
rendõrség tájékoztatása
alapján röviden össze-
foglaljuk a történteket.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Hármas halál a hatoson
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A homokozó nem kutyavécé
Az ebtartás szabályai az emberek és az állatok érdekeit is védik

(Folytatás az 1. oldalról.)
Olykor asztalokkal, plédekkel is kite-

lepszenek, és együtt eszegetnek, ját-
szanak. Szomorúan, illetve felháborod-
va konstatálják, hogy – a kihelyezése
óta már meg is rongált – „Gyermekját-
szótér” és „Kutyát sétáltatni tilos” táb-
la ellenére a gyepen és a homokozóban
rendre feltûnnek kisebb-nagyobb
ebek, akiket a gazdáik ide hoznak el
dolgukat végezni. 

– Mi a véleménye errõl? – kérdeztük
Boda Irén óvónõt az egyik lépcsõház
elõtt. A hölgy az érem mindkét oldalát
ismeri, ugyanis amellett, hogy maga is
édesanya, munkája révén is gyerekekkel
foglalkozik, ugyanakkor egy aranyos kis
sétakerti keverék szeretõ gazdája. 

– Sajnos az a tapasztalatom, hogy a
kutyatulajdonosok közül sokan nem
tartják be az elemi szabályokat. Nekik
kellene ehhez a dologhoz felnõni, hogy
ne legyen ez az ellentét. Emberi és ne-
velési szempontból is jó, ha az ember-
nek kutyája van, nekem például egy
családi tragédiát segített átvészelni a
kiskutyám ragaszkodása. Menhelyrõl
hoztam õt, de ami szeretetet én adtam
neki, azt mind vissza is kaptam. Ter-
mészetesen tekintettel kell lenni azok-
ra az emberekre is, akik nem szeretik
a kutyát, esetleg félnek tõle. Mi jártunk
kutyaiskolába, az én kutyusom szereti
a gyereket, de én akkor is pórázon ve-
zetem. Hiszen a gyerekeknek meg kell
a kutyát ismerniük, megtanulniuk a
vele való bánásmódot, és ez csak akkor
lehetséges, ha a kutyás gazda is úgy áll
hozzá. Ami a higiéniát illeti: homoko-
zóban kutyakaki? Annak nem ott a 
helye! Gusztustalan, és betegségeket
okozhat.

– A játszótér a gyerekeké. Ön hova
viszi a kutyusát pisilni, kakilni? 

– A házakon kívülre, illetve a patak-
partra. Jó lenne, ha az ki is lenne jelöl-
ve kutyafuttatásra, hiszen ott senkit
nem zavarunk, el is lehet engedni a ku-
tyát, játszhat, szaladgálhat. Természete-
sen ott is felszedem a kutyaürüléket.
Nálam mindig van nejlonzacskó – mu-
tatja a táskájában –, s ha a kutyám oda-
piszkít valahova, azt eltakarítom. Én
sem szeretek a cigarettacsikkben gá-
zolni, mástól se várom el, hogy kutya-
piszokba lépjen. Ezt azonban sokan
nem így gondolják. Volt, hogy udvari-
asan felajánlottam valakinek, akinek
éppen itt kakilt a kutyája a fûben, hogy
szívesen adok zacskót, ha nincs nála, de
alpári módon kiabálni kezdett velem,
és kikérte magának.

Irén barátnõje, Nemes Gyöngyi,
szintén egy kis termetû, keverék ku-
tyust vezetve csatlakozott hozzánk. A
háromgyermekes, 38 éves anyuka ka-
bátja minden zsebébõl nejlonzacskók
kandikáltak ki.

– Minden ruhám zsebében tartok,
a párom már ugrat is érte, hogy ha
zsebkendõ nincs is nálam, kakiszacs-
kó biztos van – mondja nevetve. – Mi
mindig felszedjük a kutyapiszkot, sõt,
mi szoktuk összeszedni a játszótéren
a fiatalok után a szemetet is – teszi
hozzá.

Búcsúzóul mindketten azt kérik, ír-
jam le, hogy jó lenne a közterületeken
úgynevezett kutyavécé, ahol zacskót
találnának a gazdik az ürülék összesze-
déséhez, amit ebbe a speciális kukába
rögtön el is dobhatnának. 

Persze elsõsorban a kutyatulajdono-
sok felelõsségtudata és szándéka a fon-

tos, hiszen a megoldás – mint a két pél-
da is mutatja – most is mindenki szá-
mára adott. 

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról a 41/2010. (II.
26.) Korm.-rendelet rendelkezik, de
szabályozza e kérdést a szekszárdi ön-
kormányzat 23/2003. (XII. 3.) rendele-
te is. A teljesség igénye nélkül idézünk
néhány idevonatkozó elõírást: 

– Közterületen a tulajdonosnak biz-
tosítania kell, hogy kutyája sem más ál-
latot, sem embert harapásával ne ve-
szélyeztessen. 

– Az ebtulajdonos köteles az ebet
úgy tartani, hogy az mások nyugalmát
ne zavarja, testi épségét ne veszélyez-
tesse, anyagi kárt ne okozzon. 

– Ebet póráz nélkül futtatni csak az
arra kijelölt területen szabad. Harapós
természetû és nagy testû ebet szájko-
sár és póráz nélkül közterületre kivin-
ni tilos. 

– Élelmiszer- és vendéglátóüzemek-
be, üzletekbe, szórakozóhelyekre, ját-
szóterekre, egészségügyi intézmé-
nyekbe, bölcsõdékbe, óvodákba, isko-
lákba, strandokra ebeket – az üzemel-
tetõ által meghatározott feltételek mel-
lett –, a vakvezetõ kutya kivételével,
még pórázon sem szabad bevinni. 

– Az állatot közterületen felügyelõ
személynek az állat által okozott szeny-
nyezõdést haladéktalanul el kell távolí-
tania. 

– Szabálysértést követ el és 50 000
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtha-
tó, aki közterületre ebet póráz, illetõ-
leg nagy testû ebet póráz és szájkosár
nélkül kienged, a felügyelete alatt álló ál-
lat által közterületen okozott szennye-
zõdést nem távolítja el.                     -csi-

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendõrség, a mentõk, a tûzoltóság,

a katasztrófavédelem szakemberei
perceken belül a helyszínre érkeztek,
de az utasok életét már nem tudták
megmenteni, hiszen a busz alá került
személygépkocsi felismerhetetlenné
tört és kigyulladt. 

Az autóbusz vezetõje arra lett fi-
gyelmes, hogy a bal oldali forgalmi
sávban nagy sebességgel közeledik
egy személygépkocsi, s 15 méterrel az
autóbusztól, hirtelen áttért az õ sávjá-
ba, így elkerülhetetlenné vált a fron-
tális ütközés. A mindkét lábán
megsérült buszsofõr poroltójával azon-
nal elkezdte a kocsi oltását, amit szak-

emberek folytattak. A buszvezetõ lélek-
jelenlétének köszönhetõen a Szek-
szárdra közlekedõ busz tíz utasa közül
„csak” ketten szenvedtek súlyos, öten
pedig könnyebb sérülést. 

A tragédiát megelõzõen súlyos
családi problémákkal küzdött az érin-
tett pár, az asszony egy hónapja már el
is költözött közös otthonukból. A férfi
ezt nem tudta feldolgozni, s nagy gon-
dot okozott számára két közös gyer-
mekük elhelyezése is. A múlt vasárnapi
dráma a belvárosban kezdõdött. A 42
esztendõs férfi a Kölcsey lakótelepen,
a SPAR áruház parkolójában elütötte
volt élettársát, aki szerencsére köny-
nyebben sérült meg. Az apa nyomban

elhajtott a Renault-val, melyben élet-
társával két közös gyermeke is bent
ült. Percek alatt a 6-os út 136-os kilo-
méter-szelvényéhez, a tragédia szín-
helyéhez érkeztek, ahol feltehetõen
öngyilkossági szándékkal belerohant
a buszba. (A rövid idõbõl is a nagy
sebességre következtetnek a szakem-
berek.)

A két kisgyermek vonatkozásában
emberölés történt, az anya elgázolása
pedig emberölés kísérlete. A vizsgála-
tot lefolytatják, majd lezárják, mivel az
elkövetõ meghalt. Az édesanya 15 esz-
tendõs gyermekével – és sokakkal –
együtt gyászolja a két kicsit.

V. H. M.  

Mennybõl a porzsák
Nyílik az emeleti ablak, és két szor-
gos kéz laza
mozdulattal az
utcára rázza
egy porszívó
gyûjtõzsákjá-
nak tartalmát.
A pormacskák,
engedve a gra-
v i t á c i ó n a k ,
szürke rongycsomóként hulldogál-
nak a föld felé, és – mivel a macska
mindig talpra esik, ugyebár – bántó-
dás nélkül megérkeznek a járdára a
már ott éktelenkedõ kupac tetejére.
Máskor egy törött, „csokis” gyerek-
bili landol a szépen megnyírt bok-
rok tövében, még jó, hogy nem egy
járókelõt talál el. 

A pihenõpark padja körül bokáig
ér a szotyolahéj, akad sörösdoboz,
meg használt óvszer is, de jut csik-
kekbõl is – még gyerekhomokozók-
ba is. Elegáns hölgy tipeg tûsarkújá-
ban a sétatéri járdán, kezében füstö-
lög a fehér rudacska, majd beleszív
még egy utolsót, s aztán könnyed
mozdulattal a földre ejti és tovább-
megy. Repül az autó ablakából a hasz-
nált papír zsebkendõ meg a csokipa-
pír, a tavaszi szél gyakran széthagyott
mûanyag flakonokkal, reklámszaty-
rokkal cicázik.

S miközben az önkormányzat ko-
moly erõfeszítéseket tesz a minél
tisztább környezet elérése érdeké-
ben, egyre több a szelektív gyûjtõ-
sziget, rendszeres a szemétszállítás
és a lomtalanítás, ingyenesen lepa-
kolhatjuk feleslegessé vált holmija-
inkat a hulladékudvarban, évrõl év-
re nõ a színes virágokkal borított
közterületek száma, lelkes lakókö-
zösségek, munkahelyi és baráti tár-
saságok újabb és újabb akciókban
vesznek részt, hogy „Szépítsük
együtt Szekszárdot!”, mások semmi-
be veszik a legalapvetõbb normá-
kat, és elcsúfítják, beszennyezik ut-
cáinkat, parkjainkat. 

Vajon, aki az utcán a földre dobja
a zsebkendõjét, az a saját konyhájá-
ban bokáig jár a krumplihéjban? 

Miért nem becsüljük meg a kör-
nyezetünket, ahol élnünk kell, s ami-
nek megóvásáért oly sokan sokat
tesznek? Ez a szép kis város a miénk,
a gyerekeinké, unokáinké, és az õ gy-
ermekeiké... 

Vigyáznunk kellene rá. 
Cser Ildikó

A Szekszárdi Önkormányzat 23/2003. (XII. 3.) rendelete az állatok tartásáról megtalálható az önkormányzat honlapján:
http://szekszard.hu/szekszard/UserFiles/File/kozugyek/onkormanyzat/onkormrendeletek/2011/R03023m6.pdf

Hármas halál a hatoson
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Tornio városa idén májusban ünnepli a testvérvá-
rosi kapcsolat fennállásának 25. jubileumi évfor-
dulóját.

A Finn Nagykövetséggel és a Finnagora Intézet-
tel közösen szervezett programokra szeretettel
várjuk a város lakosságát és mindazon személye-
ket, akik az elmúlt 25 évben valamilyen formában
részesei voltak a két város közötti kapcsolatnak.

Örömmel várjuk továbbá a Szekszárdon és kör-
nyékén élõ finn szõlõsgazdákat, üzletembereket,
valamint családjaikat és barátaikat, hogy minél
szélesebb körben erõsíthessük a két város és nem-
zet közötti baráti kapcsolatokat.

A finn napok programját a Szekszárdi Vasár-
nap múlt heti számában közöltük, melynek egyik
leglátványosabb rendezvénye a május 17-én 19.00
órakor kezdõdõ 

GÁLAVACSORA
lesz, melyet Rolf Bungarten, 

a Hotel Tornio finn mesterszakácsa 
készít eredeti finn alapanyagokból. 

Az ünnepi vacsora helyszíne a Szekszárdi 
Diákétkeztetési Kft. étterme

(PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Szekszárd–Tornio testvérvárosi jubileumi ünnepsége

Finn napok Szekszárdon
2012. május 17–18.

A gálavacsora menüsora:

Hideg ételek
Sózott lazac mustármártással Pisztrángikrával töltött kosárkák

Zöldfűszeres sajttal töltött füstölt rénszarvashústekercs

Faszénen sütött nagymaréna-saláta Rozsos pogácsa

Meleg ételek
Rénszarvashúsgolyó füstölt rénszarvashúsmártással 

Rénszarvashúspörkölt vörösáfonyával

Desszert
Krémsajtos-tejszínes mocsárihamvasszeder-kocsonya 

mocsárihamvasszeder-öntettel  Csokoládébonbonok

A vacsorára a szekszárdi Tourinform irodában (Béla király tér 7.)
május 7-től válhatók jegyek 5000 forintos, május 11-től pedig

6000 forintos egységáron. 

A jegy ára tartalmaz egy üveg ásványvizet és 3 dl szekszárdi bort is.

Bővebb információ: Polgármesteri Hivatal Szekszárd, 

Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense 

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

Tourinform Iroda Szekszárd 

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

Fogyasztóbarát vállalkozás
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
pályázatot ír ki Fogyasztóbarát Vál-
lalkozás  tanúsítás elnyerésére azzal a
céllal, hogy a vállalkozások közül kiemel-
je és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a
jogkövetõ magatartáson túli esz-
közökkel a fogyasztók bizalmát és
elégedettségét növelõ és fenntartó
cégeket, valamint hogy a megfogalma-
zott kritériumok nyilvánosságra
hozatalán és az eredmények kihirde-
tésén keresztül növelje a fogyasztói
tudatosságot és a fogyasztói kultúrát,
valamint ösztönözze a vállalkozásokat a
fogyasztók bizalmát és elégedettségét
fokozó tevékenység végzésére, inno-
vatív ötletek és megoldások kidolgo-
zására, a fogyasztói kultúra és tájéko-
zottság növelésére. A pályázaton sike-
resnek minõsített vállalkozás jogosult-
ságot szerez a „Fogyasztóbarát” védjegy
viselésére. A pályázatban részt vehet
valamennyi kiskereskedelmi és ven-
déglátó tevékenységet végzõ vállalkozás,
amely megfelel a pályázati feltételeknek,
és ezeket a pályázati dokumentációban
igazolta. Benyújtási határidõ: 2012.
május 31. A pályázat benyújtása nem jár
díjfizetési kötelezettséggel. A részletes
feltételek a www.nfh.hu weboldalon
találhatók.
Érdeklõdni a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Fogyasztóvédelmi Felügye-
lõségén, illetve a Tolna Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamaránál lehet.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a
TV2 „Nagy vagy!” címmel futó
sportvetélkedője fekszik a szek-
szárdi iskoláknak, hiszen az első
öt kiírásból kétszer a Garay Já-
nos, egy alkalommal pedig a Di-
enes Valéria Általános Iskola csa-
pata diadalmaskodott. A követke-
zőkben utóbbiak sikerét adjuk
közre.

Az ország több tucatnyi általános isko-
lájának csapata jelentkezett a tévés ve-
télkedõre, hogy különféle váltóverse-
nyeken mérje össze felkészültségét, és
szálljon harcba a dicsõségért és az egy-
millió forintos fõdíjért.

A Dienes-iskola gárdája szeptember
végén kezdte meg a feszített ritmusú
felkészülést a vetélkedõre – tudtuk
meg Scherer Tamás testnevelõ tanár-
tól, csapatvezetõtõl. A diákok és a csa-
pat felnõtt tagjai hetente négy foglalko-
zást tartottak a felkészítõ tanárok (Bús-
né Mikus Franciska, Stierné Jankovics
Mária, Rangáné Jámbor Ildikó, Póczá-
né Zsákovics Csilla, Pappné Somogy-
vári Klára) irányításával. A vizes felada-
tokat például a tanórák elõtt, reggel 6
órától gyakorolták a városi uszodában,
tanítás után pedig a tornatermi ver-
senyszámok kerültek sorra. A játékba
induló tízfõs csapat (egy-egy alsós fiú
és lány, két-két felsõs fiú és lány, vala-

mint két-két nõ és férfi) minden tagjá-
nak két helyettese is volt betegségre
vagy esetleges sérülésre felkészülve,
így közel harmincan gyakoroltak a
nagy megméretésre.

A selejtezõt október–novemberben,
az elõdöntõt és a finálét decemberben
rögzítette a kereskedelmi csatorna.

Scherer Tamás elmondta: a vetélkedõ
címének megfelelõen nagy csatában
jutottak el a végjátékig. A döntõre reg-
gel négykor indult a csapat busza, hi-
szen nyolc órakor már vizes feladato-
kat kellett teljesíteniük. A csapatveze-
tõ beszámolója szerint a Dienes gárdá-
ja a végig vezetõ barcsiak mögött a má-

sodik-harmadik helyen állt, mígnem az
utolsó, dupla pontokat adó váltóverse-
nyen megtörtént a „csoda”. A szekszár-
diak kiváló teljesítménnyel nyerték a
számot, míg a barcsiak az utolsó he-
lyen végeztek, s ezzel a Dienes csapa-
táé lett a végsõ gyõzelem. Nagy boldog-
ságukat akkor még nem „kürtölhették
világgá”, hiszen a vetélkedõt csak janu-
árban és februárban vetítették a televí-
zióban...

A Dienes-iskola Bíró Fanni, Ritt-
berger András, Pápai Gábor, Vitéz Fan-
ni, Propszt Amanda, Stella Éva, Bula-
tova Anna, Posta Endre és Márkus Ist-
ván alkotta csapatát úgynevezett
„celeb” vendégként a selejtezõben
Kozmann György világbajnok paksi
kenus, míg az elõdöntõben és a finá-
léban Vincze Gábor labdarúgó segítet-
te. Nekik is köszönhetõen a szekszár-
di iskola elnyerte a Hungerit Zrt. spor-
tos célokra felhasználható egymillió
forintos fõdíját, az Unicredit Bank 
labdarúgó-felszerelésekre költhetõ 
200 ezer forintját, továbbá wellness-
hétvégét, vitamincsomagokat és kü-
lönbözõ játékokat.

A diákok és tanáraik teljesítményé-
nek elismeréseként Horváth István
polgármester vacsorát adott a Dienes
csapata számára, melyen megköszön-
te a nagyszerû helytállást, és hogy
újabb dicsõséget szereztek Szekszárd
városa számára. -fl-

Nagy vagy, Dienes!
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Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalába „bekopogtató” so-
rozatunkban ezúttal a Gazdasági, Köz-
oktatási és Informatikai Igazgatóságot
mutatjuk be, amelyhez öt osztály tarto-
zik. Az igazgatóság vezetõje Pál József,
aki 2009. március 1. óta dolgozik a Pol-
gármesteri Hivatalban – de gyakorlati-
lag már 2002-tõl kapcsolatban áll az ön-
kormányzati rendszerrel. Kérésünkre
összefoglalta az öt osztály legfontosabb
feladatait. 

– Mióta és hány fõvel mûködik a
Gazdasági, Közoktatási és Infor-
matikai Igazgatóság? 

– Igazgatóságunk 2009. év elejétõl
mûködik, létszámát tekintve azóta fo-
lyamatosan bõvült. Az induló 20 fõrõl
napjainkra 40 fõre növekedett a dolgo-
zók száma.Ez  alapvetõen annak tudha-
tó be, hogy a közgyûlés 2010 decembe-
rében hozott egy döntést, melynek ér-
telmében, a KESZ (Költségvetési Elszá-
moló Szervezet) integrálódott közvetle-
nül az önkormányzat szervezeti felépí-
tésébe, azon belül is a polgármesteri hi-
vatalba, illetve az igazgatóságunkba. Ko-
rábban a KESZ látta el azon intézmé-
nyek gazdálkodásának irányítását és fel-
ügyeletét, melyek fenntartója Szekszárd
Megyei Jogú város Önkormányzata.

– Az igazgatóság tevékenységi kö-
rét tekintve elég összetett, hiszen a
gazdálkodástól az informatikáig
sok minden megtalálható benne. 

– A fontossági sorrend mellõzésével,
–  hiszen önmagában is mindegyik te-
rület nagyon fontos az önkormányzat
életében –, de a pénzügy, költségvetés,
számvitel, bérszámfejtés mindig is a kö-
zéppontban állt. 

– Gyakorlatilag az önök igazgató-
sága az a szervezeti egység, mely-
rõl mindenkinek az önkormányzat
adott évi gazdálkodása jut eszébe.

– Itt kell megemlíteni, hogy igazga-
tóságunk valóban évi szinten átlagosan
kb. 10 milliárd Ft, illetve azt meghaladó
nagyságrendû költségvetési fõösszeg
felett diszponál, de ebben az önkor-
mányzat valamennyi szervezeti egysé-
ge hatékonyan részt vesz, nem csak az
igazgatóságunk. Ez egy csapatmunka.

– Csapatmunka! Mit is jelent ez?
– Részt veszünk a bizottsági, és köz-

gyûlési elõterjesztések elõkészítésében
javaslattételi szinten, majd a közgyûlé-
si döntést követõen a végrehajtásában,
döntéshozói feladatkör nélkül. 

Mindezt röviden és vázlatosan a kö-
vetkezõképpen lehetne felsorolni:

1) Az éves költségvetési koncepció-
hoz érkezett javaslatok összefogása

2) Az elfogadott éves költségvetés

végrehajtása érdekében az elõirányzat-
ok figyelése, módosítása, átvezetése

3) Az önkormányzat pályázati pénz-
eszközeinek teljes körû összefogása

4) Jelzés az önkormányzat költség-
vetési elõirányzatának módosítására
vonatkozó feladatra

5) A gazdálkodás helyzetérõl szóló
(féléves és háromnegyed éves, stb.) be-
számoló elkészítésében való részvétel

6) Az adósságrendezéssel kapcsola-
tos eljárás elõkészítése

7) Kapcsolattartás a MÁK-kal és az Ál-
lami Számvevõszékkel, valamint az ön-
kormányzat könyvvizsgálójával

8) Az elfogadott éves költségvetés
végrehajtása során az intézményi támo-
gatások folyósításának kezelése, ellen-
õrzése

9) A közszolgálati jogviszonyban és
közfoglalkoztatás keretében foglalkoz-
tatottakkal kapcsolatos feladatok ellá-
tása, ideértve az állásfoglalásokat és a
konkrét ügyek intézését is

10) A havi zárásokat követõen egyez-
tetés a fõkönyvi adatok és az ágazati fe-
lelõsök között, ennek alapján havi in-
formációs jelentés elkészítése, a jogsza-
bályban elõírt információs jelentések
határidõben történõ továbbítása külsõ
szervek felé

11) Az éves költségvetési beszámoló
összeállítását megelõzõen a könyvvite-
li mérleg és a pénzforgalmi jelentés bi-
zonylati alátámasztására fõkönyvi kivo-
nat készítése

12) A MÁK munkaügyi információs
rendszerének mûködtetése, és még
hosszasan lehetne sorolni a feladatain-
kat.

– Milyen osztályok tartoznak a
Gazdasági, Közoktatási és Infor-
matikai Igazgatósághoz, s kik az
osztályok a vezetõi? 

– Elõször is a pénzügyi osztály,
amelynek  vezetõje: Tamási Anna. Az
osztály legfontosabb feladatai: ellátja
a költségvetés tervezésével, az elõi-
rányzat felhasználásával, az elõirány-
zatok módosításával kapcsolatos pénz-
ügyi, gazdálkodási feladatokat, és gon-
doskodik a város és a hivatal üzemel-
tetésének, fenntartásának, a mûködte-
tés, a beruházások megvalósítása, a va-
gyongazdálkodás a rövid és hosszú tá-
vú finanszírozásáról. Mivel az intézmé-
nyek, mint önállóan mûködõ költség-
vetési szervek gazdasági szervezettel
nem rendelkeznek, gazdálkodási fel-
adataikat a polgármesteri hivatal látja
el, közvetlenül a GKI szervezetén ke-
resztül. Az intézményekkel kötött
együttmûködési megállapodás kereté-
ben a pénzügyi osztály 12 dolgozója az
intézményekben dolgozik, munkakö-
ri leírása alapján az intézmények pénz-
ügyi gazdasági tevékenységének ellá-
tásáért felelõs.

A következõ a számviteli osztály,
melyet szintén Tamási Anna irányít. A
számviteli osztály munkája több pon-
ton szervesen kapcsolódik a pénzügyi
osztály munkájához, bizonyos fokig az
ott megkezdett munka folytatása.

A harmadik a Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sport Osztály, Majnay Gá-
bor vezetésével. Ez az osztály Közre-
mûködik a bizottságok és a közgyûlés
munkájának elõkészítésével, végrehaj-

tásával kapcsolatos szakfeladatok ellá-
tásában: elõkészíti az elõterjesztése-
ket, megszervezi a humán bizottsági
üléseket, bizottsági rendezvényeket,
végrehajtja a határozatokat. Közremû-
ködik a közoktatással, a közmûvelõdé-
si és mûvészeti tevékenységekkel, va-
lamint az ifjúsággal és sporttal kapcso-
latos helyi irányítási  és ellenõrzési fel-
adatok ellátásában. A közoktatási fel-
adatok szervezését és végrehajtását a
jóváhagyott minõségirányítási prog-
ram, illetve a feladatellátási terv alapján
végzi. Közremûködik a nevelési-okta-
tási intézményekkel kapcsolatos és eh-
hez kapcsolódó jegyzõi hatáskör gya-
korlásában.

Kapcsolatot tart kulturális és civil
szervezetekkel, mûvelõdõ közössé-
gekkel, ifjúsági szervezetekkel, sport-
egyesületekkel, szervezi a lakosság sza-
badidõs sportját. Szükség esetén köz-
remûködik a városi kulturális rendez-
vények lebonyolításában. 

Következõ egységünk az adóosz-
tály, amelynek vezetõje Kovács Lász-
lóné.

Az osztály feladata a költségvetési
egyensúly fenntartása érdekében az
önkormányzat adóbevételeinek bizto-
sítása, lehetõség szerinti növelése. A
hatósági és közigazgatási ügyintézés
során a szolgáltató jelleg erõsítése,
szem elõtt tartva a jogszerûség, haté-
konyság, célszerûség követelményét.
Tevékenységük részét képezik a hely-
színi bírságok, a közigazgatási bírsá-
gok, valamint a hulladékszállításidíj-
tartozások végrehajtása. A helyi adó-
kon kívül az önkormányzati adóható-
ság – a központi adók közül – a gép-
jármûadó, talajterhelési díj, termõföld
bérbeadás jövedelemadója adófajtákat
kezeli: kiveti az adó összegét, illetve
beszedi az adóbevételeket. 

Végül, de nem utolsósorban em-
lítem az informatikai osztályt, ame-
lyet Csikós András vezet. Ezen az osz-
tályon 3 fõ dolgozik, kiegészülve rend-
szeresen 1 fõ kisegítõvel. Feladatuk a
hivatal informatikai rendszerének üze-
meltetése, fejlesztése. Ez kibõvül a kép-
viselõi laptopok, az intézményi gazda-
sági gépek és a szálkai kirendeltség in-
formatikai rendszerének támogatásá-
val. Munkájuk része az üzemeltetés kap-
csán a hibák kiküszöbölése, a közgyûlé-
si szavazórendszer üzemeltetése, az ada-
tok archiválása, a segédanyag-ellátás
lebonyolítása, a közgyûlési, bizottsági
anyagok továbbítása, a rendelkezések
publikálása,a  közzététel támogatása, a
városi portállal kapcsolatos technikai
teendõk és a választások informatikai
biztosítása, valamint a napi segítség-
nyújtás. A hardverfejlesztéseket terv-
szerûen, 5 éves kifutással valósítjuk
meg. A szoftverek fejlesztése mindig a
szakterületek vezetõinek bevonásával
történik. Sas Erzsébet 

VÁROSHÁZI                  KOPOGTATÓ

A Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság

Pál József igazgatóságvezetõ
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Igényes mûsorral készültek a Helikoni Ünnepségekre
Tehetségesek, szépek, bátrak,
és nyilván szorgalmasak, kitar-
tóak. Néhány jelzõ, ami a látot-
tak alapján bízvást elmondható
a Garay János Gimnázium
azon diákjairól, akik benevez-
tek a 2012 évi Helikoni Ünnep-
ségekre. A középiskolások áp-
rilis 26–28. között tartandó
mûvészeti versenyére idén 68
garaysta indult neki nagy remé-
nyekkel, akik elõzõleg  – április
24-én este – bemutatták pro-
dukcióikat a fõként szülõkbõl,
nagyszülõkbõl, tanárokból ál-
ló közönségnek az iskola dísz-
termében. 

A megjelenteket Heilmann
Józsefné igazgató köszöntötte,
aki felhívta a figyelmet arra,
hogy az általában tanulmányi
teljesítményük alapján mért di-
ákok a tantárgyakon kívül esõ
területeken - zene, tánc, vers,
próza – is tudnak kiváló ered-
ményeket elérni. Ennek egyik
nagy hagyományú színtere a Helikoni
Ünnepségek Keszthelyen, ahol az or-
szágból összesereglõ fiatalok külön-
bözõ mûvészeti ágakban több napon
át ízelítõt adnak felkészültségükbõl .

A keddi – jó hangulatú – bemutató
során láthattunk tánckoreográfiát,

ének-gitár duót, verset, trombitajáté-
kot, népdalcsokrot, megzenésített ver-
set volt tánc, táncdal és tánczene, fu-
vola- és csellójáték, valamint a GJG
Színpad elõadásában szórakoztató és
ötletes stílusgyakorlatok is. A fiatalok
nevét terjedelmi okokból nem tudjuk

felsorolni, de egyenként és
együtt is nagyon szép teljesít-
ményt nyújtottak. Fegyelme-
zett, mégis felszabadult produk-
ciókat láthattunk-hallhattunk,
látszott, hogy sok gyakorlás és
alkotó munka elõzhette meg
ezt az estét. Elismerés illeti a fel-
készítõ pedagógusokat, elsõsor-
ban Báló Mariannát, Anducska
Adriennt, Döményné Ságodi
Ibolyát és a zeneiskolai tanáro-
kat, de mindenkit, aki hozzá-

járult a mûsorszámok sikeréhez. Kü-
lön említést érdemelnek a támogatók,
hiszen a részvétel költségei elérték az
egymillió forintot. Az igazgatónõ kö-
szönetét fejezte ki Horváth István pol-
gármesternek, a városi önkormány-
zatnak, Amrein Károlynak, a Gemenc
Volán Zrt. vezérigazgatójának (a bu-
szokért), a szülõi munkaközösség-
nek, valamint minden érintett szülõ-
nek, akik – a látottak alapján – méltán
büszkék lehetnek gyermekeikre.

Cser Ildikó

Krómer Réka és Barsi Orsolya

A Modern Mozgásmûvészeti Stúdió táncosai 
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Civilek hallatták a hangjukat  
A szekszárdi civil szervezetek képvise-
lõi tartottak kerekasztal-beszélgetést 
19-én a polgármesteri hivatal konferen-
ciatermében. Az évek alatt már hagyo-
mánnyá vált esemény idén is a Szekszár-
di Civil Kerekasztal és Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
vezésében valósult meg. Ezúttal – az elõ-
re kiírt napirendtõl némileg eltérve – a
konzultáció Ácsné Oláh Gabriella, a
Kerekasztal elnöke évértékelõ beszédé-
vel kezdõdött. Ismertette a civilek által
2011-ben lebonyolított nagyrendezvé-
nyeket, kiemelve az önkéntesek napját
és az állampolgári részvétel hetét. Az el-
nök elmondta, hogy a várossal kötött
együttmûködési és feladatellátási meg-
állapodásaik értelmében részt vehettek
több városi rendezvény megszervezé-

sében, valamint az események lebonyo-
lításában. Segítettek a népszámlálásban,
ott voltak a koszorúzásokon, és az ut-
cák elnevezésén is. A német kisebbségi
önkormányzattal már a múltban is sike-
rült jó kapcsolatot kialakítaniuk, ami-
nek köszönhetõen tavaly részt vehet-
tek önkormányzati üléseken, valamint
egy – mindkét fél számára elõnyös –
megegyezés született azzal kapcsolat-
ban, hogy a jövõben is segíteni fogják
egymás munkáját. Hangsúlyozta, hogy
minden, a várossal kapcsolatos kérdés-
ben szívesen bocsátkoznak érdemi vitá-
ba, és ha lehetõségük lesz, a jövõben is
hallatni fogják a hangjukat.

Az önkormányzat és a civil szerveze-
tek közötti együttmûködés tapasztala-
tairól Horváth István tartott tájékozta-

tót. A polgármester beszámolt a 2011-
ben elkezdett és befejezett városi beru-
házásokról és felújításokról. Elmond-
ta, hogy az önkormányzat nincs köny-
nyû helyzetben, ugyanis az állami tá-
mogatások jelentõs mértékben csök-
kentek az elmúlt években. A városnak
ennek ellenére is sikerült a tavalyi évet
több mint félmilliárd forint bevételi
többlettel zárni, aminek köszönhetõen
– az Állami Számvevõszék jelentése
alapján – Szekszárd az ország egyik leg-
kevésbé eladósodott városa. Horváth
István tájékoztatóját követõen érdemi
párbeszéd zajlott civil szervezetek ve-
zetõi és a fórum szervezõi között, me-
lyen az egyesületek képviselõi azonna-
li választ kaphattak a polgármestertõl
felmerülõ kérdéseikre. Bencze Péter

Újabb civil kezdeményezés indult Szek-
szárdon, amely a szórakozás és az  isme-
retterjesztés célját szolgálja. Az elsõ ösz-
szejövetelre a sorozat törzshelyén, a
Belvárosi Kávéházban került sor április
20-án. 

Az ötletgazdák dr. Ferencziné Ste-
fanik Ágnes és Keszthelyiné Vajda Má-
ria voltak, akik kivételes emberek érde-
kes életútját, tevékenységét, hivatását,
hobbiját szeretnék megismertetni az
érdeklõdõkkel. Az elsõ alkalommal az
elõadók, dr. Kis Ernõ és Árky László él-
ménybeszámolóját hallhatták, láthatták
az érdeklõdõk „Jártunk a Kilimandzsá-
rón” címmel. A diavetítéssel egybekö-
tött mesélés óriási élmény volt a vendé-
geknek, ugyanis a két utazó sok humor-
ral és fantasztikus képekkel gyönyör-
ködtette a jelenlévõket. 

Afrika legmagasabb hegycsúcsa, a
Kilimandzsáró (5895 m) talán legin-
kább Hemingway könyvébõl ismerõs
számunkra (A Kilimandzsáró hava). A
Tanzániában lévõ hegyet bazaltkõzet al-
kotja, ezért omlékony, megmászása ko-
moly erõpróba. Elsõként Teleki Sámu-
el érte el 5310 méteren a hóvonulatot.
Sajnos az idõjárás „gondoskodik” róla,

hogy az 1912 évben mért hó mennyi-
sége 2000-re már 80 százalékkal csök-
kent. A geológusok szerint 2015-re a fe-
hér takaró teljesen eltûnik a Kiliman-
dzsáróról. 

Tanzánia Afrika egyik ékköve. Nem-
zeti Parkok sokasága található itt – a leg-
híresebb a Serengeti Nemzeti Park,
amely kopár szavanna az ország északi
részén. A két utazó, elõadását a nemze-
ti park csodálatos állat- és növényvilágá-
nak bemutatásával kezdte, majd az ot-
tani lakosság életét ismertették szóban
és képekben egyaránt. Amint hallhat-
tuk, az ott élõ állatok már a természet
részének tekintik a jármûveket, hiszen
nap mint nap találkoznak velük. Zsirá-
fok, oroszlánok, majmok, indiai ludak,
barna kányák, gazellák, kafferbivalyok,
orrszarvúak, struccok – néhány állat a
parkból –, valamint a kolbászfa és
egyéb ritka növények látványa kápráz-
tatta el a nézõket. 

Az õslakosok, akik valamennyien az
idegenforgalomból élnek, õsi táncokat

adnak elõ népviseletben, õsi hangsze-
rekkel, és feltûnõen szépek a nõk és a
férfiak is. Magasak, nemes arcvonású-
ak. A munkájuk nagy része abból áll,
hogy segítségükre vannak a turisták-
nak, akiknek természetesen céljuk a Ki-
limandzsáróra való feljutás. 

A két elõadó elmesélte, hogy az út
során turistajelzésként szolgáló, kövek-
bõl álló szobrokat láttak, és menedék-
házak is segítik a pihenést. A táj kies,
szinte alig van növényzet, a hegy meg-
mászásában egyetlen „ellenség” van, a
magasság, mely egyre kevesebb leve-
gõhöz juttatta õket. Napi 2-3 liter folya-
dékot ittak az izzadás miatti folyadék-
vesztés pótlására. A csúcs felé közeled-
ve egyre többször tapasztalták, hogy éj-
szaka (akkor meneteltek), a csillagok
szinte kézzelfogható közelségben vol-
tak. S amikor váratlanul, szinte a semmi-
bõl „elõjött a Nap”, az felejthetetlen él-
mény volt, s minden fáradtságot feled-
tetett velük. A mesélés és a vetítés több
mint két órán át tartott, amit a hallga-
tóság szinte egy pillanatnak érzett. Lát-
ványban, ismeretekben, s kedves tör-
ténetekben gazdagon ért véget az elsõ
kávéházi délután. Sas Erzsébet   

Használtruha-
osztás

A Tolna Megyei Vöröskereszt  használt-
ruha-adományozást tart Szekszárdon,
a Dózsa György u. 1. szám alatt május
7-én, hétfõn, 8.30–9.30 óráig. A 2012.
évi tagdíj befizetésére is van lehetõ-
ség. Szeretettel várjuk tagjainkat, a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége tagjait.

Két évforduló jegyében született a
könyv, amelynek a múlt héten volt be-
mutatója a tavaly újjávarázsolt, de még
mindig zárva lévõ Óvármegyeháza erre
az alkalomra megnyitott Pollack kávéhá-
zában. A szekszárdi apátság alapításá-
nak 950-ik és a megyeháza elkészülté-
nek 175-ik évfordulójára Cserna Anna,
a Tolna Megyei Levéltár fõlevéltárosa el-
készítette a 175 éves Vármegyeházánk
címû impozáns kivitelû kötetet.

A könyvbemutató bevezetõjében 
dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés el-
nöke elmondta, hogy a 175 éves épület
felújítása a korábbi régiós szellem jóvol-
tából kötõdött a Pécs Európa Kultu-
rális Fõvárosa rendezvényeihez, a bõ
800 milliós rekonstrukció háromne-
gyedére onnan volt pénz, s az így meg-
újult épület múltját mutatja be a könyv.

A könyv a Szent István-kori vármegye
létrejöttétõl a közigazgatás középkori 
átalakulásán keresztül eljut a 18. száza-
dig, amikor már törvény is sürgette a
vármegyék székházának építését. A
mostani vármegyeháza az I. Béla király
alapította apátság, majd Mérey Mihály
és Trautson János apát idején készült
épületek helyén áll.

Szekszárd 1782-ben lett megyeszék-
hely, s a vármegye nemessége negyven
éven át bõvítgette új szárnyakkal a ko-
rábbi apátsági épületeket, majd 1828-
ban Csapó Dániel kezdeményezésére
született a döntés, hogy Csapó barátja,

Pollack Mihály tervei alapján épüljön új
vármegyeháza.

Cserna Anna elmondta, az adatgyûj-
tés során ismerte meg a tervrajzokat,
és munkája során sok izgalmas, érdekes
történetre bukkant, amelyekrõl a
könyvben ír.

A bemutató során Balogh András, a
Pazirik Informatikai Kft. ügyvezetõje a
vármegyeháza 3D-s képeit láttató húsz-
perces filmjüket mutatta meg, ez a
nagyközönség számára majd az épület-
ben kialakított múzeumban lesz látható.
Erre leghamarabb, remélhetõen az
épület átadásával kapcsolatban bonyo-
lódó adminisztrációs folyamat lezárása
után, az épület megnyitásakor, június-
ban, a múzeumok éjszakáján kerül sor.
Ami pedig a bemutatott könyvet illeti,
azt a levéltárban lehet megvenni. Sz. L.

Könyvben a múlt
75 éves a régi
vármegyeháza

Kávéházi délutánok
„Életek, utak, emberek”  

Közel száz minta a
társasköri

borversenyen
Az Újvárosi Katolikus Társaskör ezúttal
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egye-
sülettel közösen rendezte meg idei bor-
versenyét a Szent István Házban. A 93
beküldött minta jelezte: komoly érdek-
lõdés övezi az immár hatodik alkalom-
mal sorra kerülõ megméretést a zöm-
mel önellátásra berendezkedett kister-
melõk részérõl. A két bizottságban ér-
tékelõ zsûri elé 62 vörös fajta, 15 rozé-
és 16 fehérbor került. Huszonhárom
bor érdemesült aranyéremre, amibõl
20 vörös-, 2 rozé- és egy fehérbor volt.
A többi minta közül 26  kapott ezüst-
érmet, 14 bronzérmet, emellett 20 ok-
levél is gazdára talált. Az aranyéremhez
18,5 és 20 pont kellett, a zsûri – tekin-
tettel a Szekszárdi borvidéken jellemzõ
egyre nívósabb borkultúrára – igyeke-
zett a komolyabb borversenyeken jel-
lemzõ mércét alkalmazni az egyes min-
ták megítélésekor.

„Színanyagban és beltartalmi értékek-
ben is nagyon szép vörösborokat tettek
le a gazdák az asztalra, domináltak a tava-
lyi, nagyszerû évjáratok. A fehérborok-
nál is akadt több, figyelemre méltó min-
ta, amiket igyekeztünk elismerni, de
ezeknél akadt több, úgymond, savsze-
gény, vagy újbor állapotában kénnel
nem megfelelõ módon kezelt minta,
ezek a borok hamar elöregszenek, és ez-
zel elvesztik élvezeti értéküket. Nagyon
nem volt mindegy a szüret idõpontjának
megválasztása 2011-ben, több termelõ a
jelekbõl ítélve a cukorfok alapján szüre-
telt, várt és várt, miközben elégtek a sa-
vak” – értékelt Ferenc Vilmos, az egyik
zsûri elnöke, aki ezúttal túlnyomó több-
ségében fehérborokat minõsített.

Az idén is hirdettek kategóriagyõzte-
seket az újvárosi társasköri borverse-
nyen. A legjobb oportó Fehér Jánosé,
a legjobb kadarka a Hepp-pincéé, a leg-
jobb vörösbor (cabernet franc) az Ílyés
Kúriáé, a legjobb cuvée Balázsi Zoltáné,
a legjobb cabernet sauvignon az Ilyés
Kúriáé, a legjobb merlot Dávid Gyuláé
lett. A legeredményesebb termelõ cí-
met Ionescu Florin érdemelte ki 2011-
es boraival.

A legjobb fehérbor dr. Papp Zoltán
Kirányleánykája lett, a legjobb sillert a
2012-es újvárosi borversenyen Kovács
Károly készítette. B. Gy.
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Meghitt ünnepséget tartott a Tolna Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság és a Szek-
szárdi Városi Rendõrkapitányság a Tart-
say úti székházban múlt pénteken, a
rendõrség napja alkalmából. Az ünnep-
ségen a rendõri vezetõk mellett megje-
lent Tóth Ferenc országgyûlési képvise-
lõ, megyei kormánymegbízott, dr. Pus-
kás Imre, a megyei közgyûlés elnöke,
Ács Rezsõ, Szekszárd alpolgármestere,
valamint a társszervek vezetõi. 

A megyei önkormányzat és a megyei
fõkapitányság 1995-ben alapította az
„Év Rendõre” díjat, majd 2007-ben az
„Év Közalkalmazottja” és az „Év Polgár-
õre” elismerést. A kitüntetéseket április
20-án dr. Soczó László megyei fõkapi-
tány és dr. Puskás Imre ünnepi köszön-
tõi között adták át. Városunkban idén
három kiváló munkát végzõ rendõr ve-
hette át az „Év Rendõre” elismerõ díjat:
az oklevelet és a viselhetõ érmet. Most
õket mutatjuk be olvasóinknak.

TRUCZA SZABOLCS 
SZÁZADOS

Az igazgatásrendészeti osztály vezetõ-
jének munkáját felettesei szerint ma-
gas fokú igényesség és szakmai tudás
jellemzi. Beosztottjaival igen jó a kap-
csolata, bármikor számíthatnak a segít-
ségére, iránymutatására. Felelõsségér-
zete, hivatástudása és pontossága miatt
is tisztelik munkatársai a korrekt száza-
dost. Az ünnepség után beszélgettünk
a mindig jogszerûen intézkedõ, követ-
kezetes parancsnokkal. Magam is meg-
gyõzõdhettem, milyen kiváló kapcso-
latteremtõ készséggel rendelkezik. Ké-
résemre elmondta, hogy a társszervek-

kel – például a vadászkamarával, a
Nemzeti Közlekedési Hatósággal, ok-
mányirodákkal – is sikerült jó munka-
kapcsolatot kialakítani, ami fontos, hi-
szen számos „közös ügyük” adódik. 

Az érdekesebbekrõl faggatva kide-
rült, hogy a szabálysértési eljárások
jogszabályi változása, az ahhoz való al-
kalmazkodás, illetve azok elmagyará-
zása most az egyik legfontosabb fel-
adatuk. Mint mondta, maga az eljárás
is módosult. Mint ismeretes, a kirótt
bírság eddig adók módjára behajtha-
tó volt. Most a megbírságolt, ám nem
fizetõ polgárnak 30 napon, plusz há-
rom munkanapon belül jelentkeznie
kell közmunkára, ám ha nem teszi, bí-
rósági eljárás keretében az elzárás kö-
vetkezik. A fegyvertartási engedélyek-
rõl is faggattam a századost, aki tisztá-
zott egy sokak által nem ismert fontos
szabályt: az önvédelmi célú gáz- és ri-
asztófegyver tartására nem, viselésére
viszont kell az engedély. Azaz otthon
engedély nélkül tartható e fegyver, vi-
szont – például a közterületeken – vi-
selési engedély nélkül nem hordhatja
magánál a tulajdonos. 

CSORBA SZILÁRD 
ÕRNAGY

Már elõre elhatároztam, hogy a bûn-
ügyi osztály nyomozó alosztályának
helyettes vezetõjét a félelemrõl fagga-
tom. Ám a pedagógus, majd rendõr-
tiszti fõiskolai végzettségû férfiúról jel-
lemzésekor kiderült, hogy szakmailag
felkészült, magabiztos ember, aki jól
tûri az idegi és fizikai megterhelést:
„…intézkedéseit szakszerûség jellemzi.

A munkához való hozzáállása kiváló,
önként is gyakran vállal pluszfeladato-
kat…” Szintén jó a kapcsolatteremtõ
készsége, remek közösségi ember –
állt a méltatásában.

Beszélgetésünkkor nem is igazán
értette, miért teszem fel a kérdést,
hogy intézkedéskor, nyomozások al-
kalmával félt-e valaha. Mint mondta,
munkája során nem egy nehéz hely-
zet adódott, de a félelem soha nem ju-
tott eszébe, mindig a megoldás lebe-
gett elõtte. A betörésekrõl beszélget-
ve elmondta, hogy sajnos elég sok
ilyen bûncselekményt követnek el.
Szerencsére a legtöbb elkövetõt sike-
rül elkapniuk. Viszont figyelemre
méltó dolgot említett, amikor úgy fo-
galmazott, hogy gyakran, bár akaratu-
kon kívül a sértettek is „benne van-
nak” a betörésben. Na persze nem
összefogva a bûnözõkkel, hanem az-
zal, hogy nem fordítanak gondot laká-
saik, nyaralóik megfelelõ védelmére.
Egyetlen zárat pedig nem nagy
kunszt kinyitnia a betörõnek.  

– Sajnos, sokan csak a betörés után
szereltetik föl a vagyonvédelmi eszkö-
zöket, holott ha jóval korábban meg-
teszik, megelõzhették volna a bûncse-
lekményt – szögezte le Csorba Szilárd. 

DR. BUDA BERNADETT 
ÕRNAGY

Nem véletlenül „hagytam” a bemutató-
sor végére a kiemelt fõelõadót, akivel
már-már napi a kapcsolatunk, hiszen
sok más mellett õ a kommunikációs
referens is. Sokszor eltûnõdtem azon,
hogy tud eleget tenni a sok-sok felada-

tának a bájos és törékeny, kétgyerme-
kes fiatal rendõrhölgy, de bírja, annyi
bizonyos. Sõt, még a kitüntetés mellé
kapott hatalmas virágcsokrokat is el-
bírta. De félre a viccel! Az õrnagy sok
újságíróval tart napi kapcsolatot, emel-
lett bûnmegelõzési kiemelt fõelõadó. A
fiatalkori bûnözõvé válás megelõzése
érdekében folyamatosan együttmûkö-
dik a gyámhivatalokkal, jegyzõkkel,
pártfogói felügyelõi szolgálat munka-
társaival. Civil szervezetekkel is kap-
csolatban áll, az iskolákban elõadáso-
kat tart, de kiemelt figyelmet fordít az
idõs emberek biztonságérzetének nö-
velésére is. A korábban bûnügyi terü-
leten szerzett tapasztalatait, s jogi vég-
zettségét is felhasználja napi munkája
során. 

Elnézést a szubjektív sorokért! Az
tapasztalom, hogy született organizá-
tor. Szervezõkészsége hihetetlen szín-
vonalú. Számtalanszor láthattam mun-
ka közben, összeszedetten dolgozik,
írja a jelentést, amit nem hagy abba
egy-egy rövid telefonbeszélgetés ide-
jére sem. Mert tudja, hogy pár perc, s
indulnia kell egy közeli község iskolá-
jába. Már jó régen az is világossá vált
elõttem, hogy dr. Buda Bernadettnek
a nehéz helyzetek megoldása sem
okoz fejtörést. De ami – szerintem – a
legfontosabb tulajdonságainak egyi-
ke, az az egészséges nagyvonalúság,
amit sok-sok vezetõ irigyelhetne. 

Ja, és a szuper anyuka – ezt így
gyermekeitõl hallottam – remekül he-
gedül, s tagja a Gagliarda Kórusnak is.

Gratulálunk mindhárom kitünte-
tettnek!

V. Horváth Mária

Trucza Szabolcs Dr. Buda Bernadett Csorba Szilárd 

Ünnepség és elismerések a rendõrség napján
Bemutatjuk a szekszárdi kitüntetetteket
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Hiánypótló mû született: az Escher-
olvasókönyv. Az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár kiadásában Móser Zoltán
(Szekszárd, 1946–), Balogh Rudolf-díjas
fotómûvész, író szerkesztésében elké-
szült kötet a magyar fotótörténet kiemel-
kedõ alakjának, a szekszárdi születésû
Escher Károlynak (1890–1966) az élet-
mûvébe ad bepillantást. Emellett meg-
mutatja a fotók befogadási lehetõségei-
nek sokszínûségét. Hiszen Móser Zol-
tán bevezetõ esszéje után tizenhárom
Escher-fotóról tizenhat író, költõ fogal-
mazta meg gondolatait. Egy képrõl akár
hatan is írtak, homlokegyenest ellenke-
zõ megközelítésben. A szekszárdi
könyvbemutatón március 28-án a
könyvtár udvarán a szerkesztõ mellett a
könyv hat szerzõje, Szabó T. Anna, Gu-
tai István, Erdélyi Z. János, Vörös István,
Méhes Károly és Gacsályi József mond-
ta el, miként formálódtak gondolatai a
kézhez kapott Escher-fotóról. Albertini
Béla fotótörténész pedig az Escher-ku-
tatásról beszélt.

A könyv születésérõl, Escher Károly
jelentõségérõl a szekszárdi könyvbemu-
tató után kérdeztem Móser Zoltánt.

– Miként választotta ki az Escher-
olvasókönyvben szerepelõ tizenhá-
rom Escher-fotót?

– Mihályfi Ernõ 1966-ban írt Escher
Károlyról egy monográfiát (Mihályfi Er-
nõ, Vécsey György: Foto Escher Escher
Károly munkássága, Budapest, Corvina
Kiadó, 1966), de ebben születésének
csak a dátuma szerepel, a helye nem. El-
képesztõ. Drámai erõvel hatott rám, ami-
kor megtudtam, hogy Escher Szekszár-
don született. Errõl a városról egyetlen
szó sincs a könyvben, pedig itt élte éle-
tének elsõ kilenc évét. Mint tudjuk, a
gyermekkor elsõ 10 éve a legfontosabb,
a legmeghatározóbb. Kilenc évig itt élt,
és errõl semmit nem tudunk, Szekszárd
sem. Akkor bennem felébredt a lokál-
patriotizmus, pedig én csak itt szület-
tem, 18 évig Tolna megyében éltem, hát-
ha meg tudom oldani, hogy itt legyen
valami emlékhely. Tudtam, hogy készül
egy nagy kiállítás, amibõl végül egy kis
kiállítás lett, mert kiderült, hogy Escher-
nek közel negyvenezer negatívja van,
aminek a feldolgozása nagyon nehéz.

– Ezért érdekes, hogy miért éppen a
könyvben szereplõ képeket válasz-
totta…

– Mert ennyit ismertünk. Én nagyon
sok írót ismerek, és át kellett gondol-
nom, hogy vajon ki az, aki vállalja, hogy
ír róla. Néhány kivétellel majdnem min-
denki írt.

– Úgy kapták meg a képeket a szer-
zõk vagy õk választhattak?

–  Nem, én voltam a karmester. Én ta-
nítok is, tehát egyértelmû volt, hogy
olyan képeket választok, amelyek en-

nek során is használhatók. A vak muzsi-
kus a magyar fotótörténet egyik leghí-
resebb képe, hárman írtak errõl, a Bank-
igazgató fürdikrõl hatan. Kit mi fogott
meg, a cím, a kép, vagy az évszám... Na-
gyon fontos, hogy ezek benne legyenek
a könyvben.

– Escher eredetileg odaírta a képek
alá az évszámokat, a címeket?

– Igen, de hamar kiderült, hogy egy
csomónál változtattak rajta. Az én képe-
imnek nem adok címet, illetve most már
igen, mert rájöttem, hogy hihetetlenül
veszélyes, ha más ad címet. Összesen
hatvannégy Escher-kép állt rendelkezé-
semre, ezeket tudtam beszkennelni.

– A negatívokból, amelyek megvan-
nak, nem lehetett volna képeket na-
gyítani?

– Azokról senki nem tudott. A Szé-
chenyi-könyvtárban vannak, de senki
nem tudta, hogy ott vannak. Azoknak a
feldolgozása tíz év.

– Akkor nem lett volna kész ez a
könyv soha?

– Soha nem lett volna kész. Én ezt
nem akartam.

– Már, ha azt a sok negatívot mind
végignézte volna…

– Nem, nem, olyan nincs, negyven-
ezer sokkal nagyobb zavart okozott vol-
na. Százból könnyû öt képet kiválaszta-
ni, negyvenezerbõl nagyon-nagyon ne-
héz. Szóval válogatásnak ez a monográ-
fia jó volt. Akiket megkértem, hogy írja-
nak, azokat mind ismertem, így sejthet-
tem, hogy mi illik hozzájuk. Ha belenéz,
és elolvassa, hogy mit írt Méhes Karcsi,
mit Esterházy Péter, 180 fok az eltérés. Ez
azért jó, mert tanításhoz is fel tudom
használni. Azt mutatja, hogy nincs vég-
leges fotó, nincs végleges értelmezés.

– Ez minden mûvészeti ágnál el-
mondható…

– Nem, nem, mert a fotónál befolyá-

solja a cím az értelmezést. Mondjuk,
Szõnyi István festménye, az Õszi pad
mást mond Szõnyi Zsuzsának, aki azon
a padon ült, de az összes többi embernek
teljesen mindegy, írhatta volna azt is,
hogy az Õszi kert, de a fotónál nagyon
befolyásolja, és az évszám is. Itt van, ami
szóba került a beszélgetésben, de nem
tudtam elmondani, milyen drámai erõt
jelent, hogy az van a kép alá írva: Ausch-
witzból, vagy az, hogy a Gulágról jött 
vissza valaki. Micsoda felelõsség! Ez hihe-
tetlen. Másképpen félrevisz egy kép.

– Egy dokumentumfotónál ez tény-
leg más, mint egy festménynél…

– Én soha nem készítettem doku-
mentumképet, és mégis, a cím az hihe-
tetlen jelentõségû. Ha egy fa van a fo-
tón, és nem azt írom oda, hogy fa, ak-
kor segítem az értelmezést, vagy gáto-
lom. Másrészt meg én elsõsorban a ké-
pet nézem, és utána a címet, aztán az
évszámot, negyediknek pedig, hogy ki
fotózta. Nagyon bánt, nem is hiszi el,
hogy Escher Szekszárdon akkora jelen-
tõségû, mint Babits, a megbecsültsége
mégsem akkora. A magyar fotótörté-
netben meg a csúcson van, tehát Szé-
kely Aladár és Escher a két legkiválóbb
riportfotós. Én az akadémia tagja va-
gyok (a Magyar Mûvészeti Akadémia
Film- és Fotómûvészeti Tagozatának

tagja), és szoktam mondani a filmesek-
nek, akik nagyon büszkék: köszönjé-
tek meg, hogy voltak fotósok, mert kü-
lönben ti még mindig barlangrajzokat
készítenétek. Tehát a fotó a köztudat-
ban olyan századrangú. Csak próbál-
jon meg valaki egy jó képet, egy jó
portrét készíteni. Az nem azt jelenti,
hogy lefényképezek valakit. Ezt csak
az hiszi el, aki megpróbálta valaha. Én
öt évig nem tudtam portrét készíteni.
Szóval, azt hiszem, az az igaz, amit
mondtam, hogy itt kellene egy emlék-
szoba, ezt én le is játszottam, hogy az
Escher-kiállítás itt ér véget, és annak
az anyagnak itt kellene maradnia, de
nem a raktáron. Azt mondta valaki,
hogy ez hely kérdése. Nem, ez akarat
kérdése.

– Lesz végül is Escher-emlékszoba?
– Nem tudom. Baka Pistának van, Mé-

szölynek, Babitsnak van, akkor Escher is
bõven megérdemli, hogy legyen. Berak-
ják valami raktárba… Bocsánat, a helyisé-
get én nem tudom, de kéne. Két évvel ez-
elõtt volt a 120. évforduló, minden meg-
volt, pénz is, de jogilag nem tudták elin-
tézni, hogy hova kerüljön az emléktáb-
la. Ez nem az én idõm. Ezt Szekszárdon
nem elintézni...

A fotó az az emberekben úgy él, én fa-
lusi gyerek vagyok, hogy nem egy ko-
moly dolog. Nem szégyenlem, én itt szü-
lettem, ez van a lexikonban, de teveli va-
gyok. Ha már bennem ennyi föléledt,
ebbõl a pici tûzbõl valamit át kellene
venni, és komolyan gondolni Escher
Károlyra is… Magyarország egyik leghí-
resebb fotósa. Sok fotós van, de õ nem
egy lexikoni adat, hanem hatalmas élet-
mû, és nem biztos, hogy abból a monog-
ráfiából lesz valami. Ez a másik. Én ezt a
könyvet azért akartam, mert ebben biz-
tos voltam, hogy meg tudom csinálni, ki
tudom verni az emberekbõl, és két évig
így is késett. Ezt az évfordulóra szerettem
volna.

-- A negyvenezer negatív alapján lesz
egy monográfia?

– Nem, képtelenség, Albertini Béla jó-
val idõsebb nálam, nem tudja. Negyven-
ezerhez tíz év kell, a negatívból kell egy
pozitív kép is. Az negyvenmillió forint,
egy fillért nem adnak rá. Negatívból nem
lehet megmondani, hogy milyen a kép,
egy fotós is csak technikailag látja, és egy
negatívról nem lehet két egyforma ké-
pet nagyítani, és nem is õ nagyítja eze-
ket. Az számít eredeti képnek, amit a fo-
tós nagyít ki. Másrészt mindent digitali-
zálni akarnak, de hát mire a végére ér-
nek… Az van meg, aminek van negatív-
ja és pozitívja is.

A fontos az, amiért én ide jöttem,
hogy elmondjam Szekszárdnak, megér-
demlik Escher Károlyt. Becsüljék meg
ezt az életmûvet, és legyenek rá büsz-
kék! Kovács Etelka
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Escher Szekszárdon akkora jelentõségû, mint Babits
Nem lexikoni adat, hatalmas életmû

Escher Károly

Móser Zoltán

Escher Károly: Bankigazgató
fürdik
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Mese, nyelvi verseny, rajzpályázat
A PTE IGY Gyakorló Iskolájának rende-
zésében 11 szekszárdi és városkörnyé-
ki iskola alsó tagozatos diákjai verse-
nyeztek április 11–13-ig három kate-
góriában: mesemondás, játékos nyelvi
verseny, rajz. A mintegy 250 iskolás
nagy lelkesedéssel és a végeredményt
illetõen nagy sikerrel vett részt a meg-
mérettetésen. 

A rajzpályázat zsûrijének elnöke: Kis
Ildikó képzõmûvész volt, a mesemon-
dó verseny zsûri elnökei: Ivánné Bá-
nyai Ilona, Vadócz Eszter, Tancz Tünde,
dr.Töttõs Gábor. A mesemondó ver-
seny résztvevõi Illyés Gyula meséi kö-
zül válogathattak. 

EREDMÉNYEK:
RAJZPÁLYÁZAT
1. évfolyam, I. II. III. helyezettek: Hinek
Mira (Babits Mihály Általános Iskola),
Márton Tamara (Baka István Általános
Iskola), Brantigam Eszter (Garay János
Általános Iskola). 2. évfolyam,: I. II. III.
hely: Karakas Edina (I. Béla Gimnázium
Szedresi Bezerédj Ált. Isk.), Holczer Eni-
kõ (Várdomb-Alsónána Általános Isko-
la), Csicsa Bettina (Várdomb-Alsónána
Általános Iskola). 3. évfolyam, I. II. III.
hely: Szalai Fanni (PTE IGYK Gyakorló-
iskola), Magyar Gergõ (Babits-iskola),
Fejes Soma (Baka-iskola), Izsó Virág (Ba-
ka-iskola). Különdíj: Kalányos Nikoletta
(I. Béla Gimnázium Szedresi Ált. Iskola).
4. évfolyam nyertesei: I. II. III. hely:
Dorn Edvin (BONI Kakasd Bezerédj
Általános Iskola), Jakócs Anna (Babits-
iskola) Wirth Krisztina (Dienes Valéria
Általános Iskola és Grundschule).

MESEMONDÓ VERSENY
1. évfolyam, I. II. III. hely: Szombat Sá-
ra Virág (Dienes-iskola),Varga Fanni
(Dienes-iskola), Séta Eszter (Gyakorló-
iskola). 2. évfolyam, I. II. III. hely: Par-
rag Szabolcs (Garay-iskola), Szabó
Csenge (Babits-iskola), Csicsa Jázmin
(Várdomb-Alsónána Általános Iskola).
3. évfolyam, I. II. III. hely: Nagy Katalin
(Gyakorlóiskola), Misli Martin (Garay
János Általános Iskola), Renczes Rebe-
ka (Babits-iskola), Különdíj: Vörös Do-
minik (Gyakorlóiskola). 4. évfolyam, I.
II. III. helyezett: Orsós Krisztián (I. Bé-
la Gimn. Szedresi Bezerédj Ált. Isk ),
Auth Zseraldin (Baka-iskola), Balogh
Nóra (Gyakorlóiskola). Különdíj: Ba-
logh Valentina (I. Béla Gimnázium
Szedresi Bezerédj Ált. Isk). 

ANYANYELVI JÁTÉKOK VETÉLKEDÕ
Csapatverseny
1. évfolyam, I. II. III. hely: PTE IGYK
Gyakorlóiskola, Dienes Valéria Általá-
nos Iskola és Grundschule, BONI
Kakasd Bezerédj Általános Iskola. 2.
évfolyam, I. II. III. helyt: Dienes Valé-
ria Általános Iskola és Grundschule,
Babits Mihály Általános Iskola, I. Béla
Gimnázium Szedresi Bezerédj Ált. Isk.
3. évfolyam, I. II. III. hely: Babits Mi-
hály Általános Iskola, Dienes Valéria
Általános Iskola és Grundschule, BO-
NI Kakasd Bezerédj Általános Iskola.
4. évfolyam, I. II. III. hely: Babits Mi-
hály Általános Iskola, Dienes Valéria
Általános Iskola és Grundschule, PTE
IGYK Gyakorlóiskola. S. E.

Stolczenbach Kata Sugárka: Kacor király
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A Magyarországi Német Ifjúsági Kóru-
sok V. Országos Fesztiválját tartották
Városlõdön április 21-én. A fesztivált,
amelyen a szekszárdi kórus is részt vett,
3 évente rendezik meg.

Az országos minõsítõ verseny három-
tagú zsûrijének elnöke, dr. Birinyi József
nagyra értékelte a részt vevõ szekszárdi-
akat, akik méltán érdemlik ki a város ki-
emelt mûvészeti együttese címet – tájé-
koztatta lapunkat Naszladi Judit, a szek-
szárdi kórus vezetõje.

A részt vevõ kórusok az alábbi helyi-
ségekbõl érkeztek: Dorog, Úrkut,
Városlõd, Veszprém, Szekszárd, Bony-
hád, Nagymányok. A verseny három ka-
tegóriában indult: kamara, kórus – eb-
ben a kettõben csak népdalok szerepel-
tek –, valamint mûzenei alkotások kate-
gória. A szekszárdi együttest Keller An-
tal kísérte harmonikán. 

A kórusoknak 10-15 perces elõadás-
ban kellett megmutatniuk tudásukat. A
kórus kategóriában a mieink elhozták az
arany minõsítést, a kamara kategóriá-

ban pedig a „Szekszárdi hatos” – ahogy
nevezik magukat –, dicséretes ezüst mi-
nõsítést szerzett. Tagjai: Bátai Bíborka,
Tatai Zsuzsanna, Szabó Bianka, Sziegl

Eszter, Veszprémi Pálma, Viola Nóra.
Természetesen a kórus mind a 28 verse-
nyen részt vevõ tagja megérdemli a si-
kert, amit a zsûri az értékelésnél külön
hangsúlyozott. 

Az énekkarban 3–8. osztályos tanu-
lók énekelnek, s Naszladi Judit örömmel
mondta el, hogy  már egy fiút is sikerült
megnyerni a kórus tagjai közé.

A fellépések sikeréhez hozzájárultak a
támogatók: Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Humánbizott-
sága, a Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzat, valamint a Babits Mi-
hály Általános Iskola. A népviseletben
fellépõ kórust külön kiemelte a zsûri, az
autentikus ruhákat Csaláné Bohli Cecí-
lia készítette. Az énekesek gyönyörû,
napsütéses és sikeres napja hazafelé a
Veszprémi Érseki Palota megtekintésé-
vel zárult.  Sas Erzsébet 

Népviseletben énekeltek az arany minõsítésért 

Tegyük színesebbé a szürke hétköznapokat!
Kedves Városlakók!

Babits Erika kolléganõmmel készít-
tetünk egy pályázatot, melynek segít-
ségével színesebbé lehetne tenni kívül-
rõl-belülrõl az uszoda betonkerítését, 
a Séd-pataknál. Kérnénk azokat, akik 
szimpatizálnak az  üggyel, szavazzanak
naponta május 13-áig a www.lets-
colour.hu oldalon egy regisztráció után
a szekszárdi „Tegyük színesebbé a
szürke hétköznapokat!” pályázatra!

Felháborítónak érzem egyes em-
berek szemléletét, miszerint amit nem
látunk, az már nincs is. Ennek a gondo-
latnak a gyakorlati megvalósítása,
amikor egyes lakosok, gazdák kihord-
ják a szemetet a kertjük végébe, erdõbe,
ahelyett, hogy kukába tennék azt. Ez a
szemlélet némely fiatalok körében is
megfigyelhetõ. Tanári munkám során
egy kirándulás alkalmával felszedettem
egy fiatallal egy útjába kerülõ csokipa-
pírt, majd én is lehajoltam egy másikért.
Az egyik fiú megkérdezte, hogy miért
szedjük fel? Azt válaszoltam neki: „azért,
kedves Bence, mert ennek nem itt van
a helye, hanem egy kukában!” Õ erre:
„Tanárnõ! Hát, ne nézzen oda!” Erre én

nem vagyok képes. Igenis meglátom, el-
szomorít, és kidobom egy hozzám
legközelebb esõ kukába. 

Miért is írtam le ezt az elõbbi dialó-
gust? Azért, mert a szurdiktakarítási
munkáink beindultak. Olyan emberek
segítenek benne, akik valószínûleg egy
csikket sem dobnának el, és szedik azok
szemetét, akik szerint: „…az a szemét a
múlt héten még nem is volt ott…”, vagy
„…fogalmam sincs, ki rakhatta ezt itt le…”,
miközben jól látható, hogy az a kupac
már évek óta halmozódik.

A hétvégén két helyszínen is szor-
goskodtak a gazdák. A Sauli-völgyben
Balogh Sándor vezetésével 14 szõlõs-
gazda fogott össze, gallyazott és lapátolta
a szurdikba, útra hulló földet, 1 kilométer
hosszan. Kõvári László képviselõ maga is
részt vett fiával, érintettként a munkála-
tokban. 

A másik helyszínünk a Csötönyi-völgy-
Faluhely volt, ahol Csanádi Zsolt veze-
tésével 10-en dolgoztak. A legtöbb, mint-
egy 4 konténernyi illegális hulladék pár
négyzetméteren került elõ. Változatos tár-

gyak bukkantak fel, mint például:
teáskanna, tányérdarabok, mész, kor-
mány, hangszóró, síbakancs, Orion tévé,
akkumulátor, savasüveg savval, lökhárító,
dísztárcsa, vasdrót és töménytelen üveg-
szilánk.  

Bár sokat dolgoztunk, de még mindig
maradt mit eltakarítani, ehhez további
lelkes önkénteseket keresek.

Bodó Katalin
programkoordinátor

A Sauli-völgyben szõlõsgazdák takarították a szurdikot Négykonténernyi illegális
hulladékot gyûjtöttek össze

Csötönyi-völgyben

A kórus és kísérõik Városlõdön
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Környei Attila, a 17 éves gitárvirtuóz
Édesapjával olyan darabot választanak, „ami szép és ami tetszik”

Legutóbb Szekszárdon a sajtónapi
ünnepségen gyönyörködhettünk a
másodikos (Garay) gimnazista
Környei Attila gitárjátékában. Óri-
ási élményben részesítette társa-
ságunkat a fiatalember, akinek a
virtuozitása, átélőképessége min-
dannyiunkat lenyűgözött. Különö-
sen a latinos temperamentumú Vil-
la-Lobos Kubai tánc című darab. A
gitárduó, amit édesapjával, egy-
ben tanárával, Környei Miklós Pál-
lal adtak elő, a szó szoros értelem-
ben több volt egy korrekt kettős-
nél. Elképesztő eleganciával, ru-
tinnal adták-vették a poénokat,
pompás előadást varázsolva.

Mielõtt Attilát tavaszi „versenytur-
néjáról” faggattam volna, a különleges,
igen szép hangú hangszerérõl kérdez-
gettem. Mint mondta, büszke is a re-
mek gitárra, ami egy fiatal finn hang-
szerkészítõ keze munkáját dicséri, s
persze, ifjú tulajdonosa, pontosabban
szülei anyagi áldozatát. Az anyagiakat
különösképpen nem feszegetném,
csak rögzítem, hogy a versenyzés –
útiköltség, szállás, egyebek – bizony
nem tartozik az olcsóságok kategóriá-
jába.

A sajtónap után röviddel a tizedikes
zeneiskolás Attila édesapjával Vácra
utazott az országos gitárversenyre. 

– Két reneszánsz szerzõt jelöltek ki,
az õ darabjaik közül kellett úgymond
„kötelezõt” választani az elõdöntõre. A
több tételes darabok valamelyikébõl ti-
zenkét perces összeállítást kellett vin-
ni, valamint egy szabadon választottat
– magyarázta Attila, s azt is, hogy a ver-
senyek elõtt napi három-négy órát gya-
korol, de a „pengetés” ideje egyéb na-
pokon is meghaladja a két órát.  

A verseny – ahogyan általában is –
több korcsoportban zajlik. A szekszár-
di fiú volt a legfiatalabb a 16–22 eszten-
dõsek között. A döntõbe simán beju-
tott, ami egyetlen pillanatig sem volt
kétséges. 

– A versenyek elõtt mindig drukko-
lok, de csak annyira, amennyi doppin-
gol. Ezért szerencsés alkatnak is tar-
tom magamat – említette a jó arcú, di-
vatos frizurás Attila.

A döntõ – amiben egy igen nehéz
Bach-mû két tételével állt a színpadra –
nyilvánvalóan még izgalmasabb volt. A
zsûrit három neves gitármûvész alkot-
ta, mindannyian a Liszt Ferenc Zene-

mûvészeti Egyetem tanárai. Eötvös Jó-
zsef, a zsûri elnöke a versenyben nyúj-
tott teljesítmények értékelésekor leszö-
gezte, hogy második díjat azért nem
adtak ki, mert érzékeltetni akarták a
résztvevõk közti különbséget. 

Ide érve a beszélgetésben, kérésem-
re Attila elõvette dossziéjából azt az ok-
levelet, ami elsõ helyezését igazolja,
vagy inkább méltatja. (Édesapja, taná-
ra megjegyezte, hogy Attila fellépése-
kor dugig megtelt a hangversenyte-
rem.) Ezután a fiatalember újabb okle-
velet tett az asztalra: a különdíjat, amit
az Edu-Art nemzetközi zenei szervezet
ítélt oda neki, két koncertmeghívással
egyetemben. 

Hazajövetelük csak villámlátogatás
volt, mert egy-két nap múlva az auszt-
riai Rustba utaztak egy nemzetközi gi-
tárversenyre, ami szintén „fellépési
gyakorlatot” is jelentett Attilának, aho-
gyan az újabb, újvidéki – szintén kor-
csoportos – nemzetközi gitárverseny
is. Ja, innen a második helyezést hozta
el a versenyeken különösen a pontos-
ságra törekvõ Attila. Ekkor apa és fia
összekacsintott, de máris beavattak a
történetbe. Ko-
rábban Attilát egy
izgalmasnak ígér-
kezõ boszniai
mesterkurzusra
íratták be. Ám a
végén a tanítvány
kijelentette, amit
ott hallott, „apa
már mind el-
mondta”. Amúgy
érthetõen stílus-
ban és elképzelés-
ben mindig „egy
húron pendül-
nek”, s mindket-

ten úgy választják a darabokat, hogy az
szép és jó legyen, s tetsszen is nekik.  

Ja, és még pár mondat az újvidéki
versenyrõl. Magukkal vitték Környei
Miklós Pál egy másik tanítványát, a 12
esztendõs Miller Conran Emilt, aki At-
tila szerint „igen jópofa és nagyon mu-
zikális srác”. Conran korcsoportjában
szintén második helyezett lett.  

Attila elárulta, hogy amikor a szín-
padra lép, abszolút feloldódik, amikor
elkezd játszani, belülrõl hallja a zenét,
s olyankor csak „ketten” vannak: a da-
rab és õ maga… Megjegyeztem, hogy
ez a tavasz elég fárasztó lehetett.  

– Sokat gyakoroltam… De azt tapasz-
talom, hogy amikor fáradt vagyok, még
jobban játszom.

Néhány szót váltottunk az itthoni fo-
gadtatásról, anya örömérõl, s a föltálalt
kedvenc ételekrõl, a gratulációkról a
gimnáziumban és a zeneiskolában.
Meg arról is, hogy a most következõ kis
„fellélegzési idõt” Attila természetfotó-
zással tölti, hiszen maga a természet
adta élmények és azok egy-egy szép
mozzanatának visszatükrözõdése is
örömmel tölti el. V. Horváth Mária

Környei Attila

Szekszárdi zongoristák találkozója
A Garay Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolájának zongora tan-
szaka rendhagyó és egyben különle-
ges zenei csemegével örvendeztette
meg a szülõket és minden kedves ér-
deklõdõt 2012. április 18-án.

A tanszak szinte valamennyi növen-
déke négykezes, hatkezes, nyolckezes
és kamaramûvekkel lépett színpadra
a zeneiskola zsúfolásig megtelt nagy-
termében. 

A gyerekek eldönthették, hogy ki-
vel szeretnének kamarázni, így diák-
társaikat, szüleiket, testvéreiket, taná-
rukat, illetve más hangszeres növen-
dékeket választhattak zenei partne-
rükké.

A gondosan kivitelezett mûvek elõ-

adása, melyet sok együtt muzsikálás és
gyakorlás elõzött meg, meghozta gyü-
mölcsét, mert a két hangverseny nagy
sikert aratott a lelkes közönség
körében. Nagyon tetszett a gyerme-
keknek és szüleiknek is a rendezvény,
melynek nem titkolt szándéka volt a
közösségformálás és az összetartás. 

A bemutatkozás végeztével a sze-
replõk emléklapot kaptak és egy kis
vendéglátásban is részesültek.

A találkozó sikeres megrendezése
és lebonyolítása, valamint az áldoza-
tos felkészítõ tanári munka köszön-
hetõ: Fõglein Klára tanárnõnek,
Sztehló Imréné tanárnõnek, Lozsányi
Tamás tanár úrnak és Erõsné Máté
Éva tanszakvezetõnek.A rendezvény a közösségformálást is szolgálta

Miller Conran Emillel Újvidéken



A szoptatás a legjobb indítás az életben
Csákó Fruzsina: „Fontos az anyuka és a baba közti testi-lelki kapcsolat, az õsbizalom erõsítése”

A kisbabák korai fejlesztésével is
foglalkozó Balogh Krisztina egy
olyan háromgyermekes hölgynek
adta át a jelképes stafétabotot, aki-
nek önkéntes tevékenysége szin-
tén kapcsolódik a kicsinyekhez. Az
angoltanár Csákó Fruzsina baba-
mama klubvezető, szoptatási ta-
nácsadó és tudója a babahordozó
kendők áldásos használatának. 

– Ugye nem hagyott fel a tanítással? 
– Nem, dehogy. A Waldorf- és a Baka Ist-
ván általános iskolában tanítok angolt. A
feltett kérdés sokakban megfogalmazó-
dik, mert kihagytam kilenc évet. Ez idõ
alatt a három gyermekünkkel otthon
voltam. 

– Bemutatja õket? Bár a legkisebbet,
a négyéves, gyönyörûséges Kisan-
nát magam is láthatom, hiszen elkí-
sérte anyukáját erre a beszélgetésre.

– Zsombor fiúnk kilencéves, harma-
dik osztályos a Waldorf-iskolában,
ugyanide, elsõbe jár a hétesztendõs Kin-
csõ. Szeretnek iskolába járni és tanulni.
Kisanna még óvodás.

– A velük odahaza töltött majdnem
évtized életének – megfogalmazha-
tóan – milyen korszakát jelentette?

– Nagyon-nagyon szerettem otthon
lenni velük. Minden nap felfedezéssel
járt nekik és nekem is. Gyönyörû idõ-
szak volt. Hozzáteszem, én olyan típus
vagyok, aki mindig és mindenütt feltalál-
ja magát, hol önkéntelenül, hol pedig tu-
datosan. Elsõ gyermekünk megszületé-
sével – ahogyan bármelyik családban –,
adódtak apróbb gondok, némi bizony-
talansággal vegyítve. Az utóbbi például a
szoptatással volt kapcsolatban, ezért el-
indultam ezen az úton, keresgéltem, ku-
takodtam, s bújtam a szakirodalmat.
Eközben találtam rá a szoptatást segítõ
világszervezetre, a La Leche Ligára. 

– A ligának van valamilyen kapcso-
lata a WHO-val? 

– Közvetlenül nincs, ám mégis van,
ugyanis a világszervezet irányelveit kö-
vetve egyebek között azt javasolja, hogy
a gyermekeket legalább kétéves koru-
kig szoptassuk. Persze közben a védõ-
nõ, a gyermekorvos javaslata szerint és
a megfelelõ ütemben iktassuk be ét-
rendjükbe a gyümölcsöket, a fõzeléke-
ket és az egyéb étkeket. Egyéves korig vi-
szont mindenképpen az anyatej legyen
a baba fõ tápláléka.

– Mit tegyenek azok a kismamák,
akik egyáltalán nem tudnak szop-
tatni?

– A biológiai adottságokat és a beteg-
ségeket nézve a nõknek csupán egy-két
százaléka nem tud szoptatni. Viszont jó-
val többen vannak azok, akiknek nem

sikerül a szoptatás. Ha õk megkapnák a
megfelelõ segítséget, könnyebben meg-
oldódna a gondjuk. Annyira minden-
képpen, hogyha pótlással is, de képe-
sek lesznek szoptatni.

– Valahol azt olvastam, hogy a há-
zaspár néhány napos csecsemõt fo-
gadott örökbe, mire a mamájának
beindult a tejelválasztása. Ez lehet-
séges?

– Létezik ilyen, a mama-baba páros
abszolút összehangolódásának eredmé-
nyeképpen, sok esetben megfelelõ
gyógyszeres támogatással, valamint a
kis „szoptanit” készülék is segíthet. A
háború és a vele járó éhezés idején is
gyakori volt, hogy a korgó gyomrú kis-
gyermek az ölébe kucorodott, s idõvel
ismét lett teje a mamának.

– Szó volt már a fontos segítségrõl,
amit Fruzsinától, mint szoptatási
tanácsadótól lehet kérni. Hol érhe-
tik el?

– A választ a végén kezdem:
www.lll.hu honlapon megtalálhatják a
tanácsadókat. Van személyes segítség-
nyújtás, de javarészt telefonbeszélgeté-
sekrõl van szó. Gyakran hónapokig kap-
csolatban vagyunk egy-egy kismamával.

– Kibõl válhat szoptatási tanács-
adó? Aki már szoptatott? 

– Fontos a tapasztalat, de részt kell
venni azon a kétéves képzésen, amelyen
minden téren alaposan felkészítik az em-
bereket a feladatra. A tanfolyam szakmai
elbeszélgetéssel zárul. Amikor én elkezd-
tem ezt a szép munkát, az országban ta-
lán nyolcan lehettünk tanácsadók, most
már húsz körüli a létszámunk. Fõként az
elsõ idõben naponta legalább tízen kér-
ték a segítségemet, s egy-egy beszélgetés
meghaladta a fél órát… Azt tapasztalom,
hogy a várandósok a szülésre, annak a

körülményeire és a baba állapotára kon-
centrálnak, holott a szoptatáshoz is szük-
ség van némi ismeretre és néhány anyai
praktikára. Viszont a sikertelen próbál-
kozáskor megrémülnek, elbizonytala-
nodnak, de szerencsére a többség ilyen-
kor szakemberhez fordul, és általában
minden megoldódik.

– Szerencsére sok helyütt lehet ol-
vasni a szoptatás fontosságáról,
ezért csak az ön szerinti legfonto-
sabbakat sorolja fel.

– A szoptatással erõsödik a baba im-
munrendszere, kevesebb kicsi lesz al-
lergiás, s ami nagyon fontos: az anyuka
és kisgyermeke közti testi-lelki kapcso-
lat, vagyis az õsbizalom kialakulása, erõ-
södése. Egyébként mindig azt mondom
az anyukáknak, hogy a szoptatás, a ba-
bával való kapcsolat és még sok más úgy
alakuljon, ahogyan az nekik jó. Ebben
alapvetõen nem szabad másokra – hol
erre, hol meg amarra – hallgatni. Ha ezt
szem elõtt tartják, nem fog görcsölni a
kismama, hanem babájával együtt ki-
egyensúlyozott lesz. 

– Közben kicsit eltûnõdött.
– Igen. Azt akarom jól megfogalmaz-

ni, hogy az elsõ pár év szoros kapcsola-
ta után könnyebb a babának is a „levá-
lás”, s a szoptatott gyerekek az évek so-
rán magabiztossá, határozottá és ki-
egyensúlyozottá válnak, hiszen a közel-
séget, a melegséget picike korukban
már megkapták. Sajátjaim példáját em-
líthetem. Hét-nyolc évesen nagyon önál-
lóak, elmennek, elmentek táborokba és
nem sírtak anya, apa után, hanem jól
érezték magukat. Viszont otthon na-
gyon kiteljesedik a bizalmi légkör, ami-
ben édesapjuknak is nagyon fontos sze-
repe van.

– Említette a baba-mama klubot. 

– 2004-ben hoztam létre egy olyan
önsegítõ csoportot, ahova a várandós
mamáktól a kisbabásokon át a 2-3 éves
gyerkõcökkel is jártak anyukáik. A Po-
lipban kezdünk, majd az Esélyek Házá-
ban folytatta a remek közösség a foglal-
kozásokat. 

– Mi adta a klub ötletét?
– Sajnos felbomlottak a többgenerá-

ciós családok, a fiatal, gyermekes párok
önállóvá lettek, nincs közvetlen segítsé-
gük, pedig a tapasztalatok megosztásá-
ra igen nagy szükség van.

– Viszont a nagymama, vagy a dé-
di tanácsai nem biztos, hogy kor-
szerûek.

– Ez így van, hiszen egyikük a cumis-
üvegre esküszik, a másik teát fõzne a pi-
cinek, az anyuka pedig egészen mást
olvasott a fórumokon. Tehát az említett
csoport – mint mondtam –, a tapaszta-
latok, ismeretek megosztását, egyezteté-
sét is célozza, hiszen a sok információ is
zavart kelthet. A lényeg, hogy átbeszél-
jük a dolgokat, mellette mindig volt sze-
retet-vendégség – én is nagyon szívesen
sütök, fõzök – különbözõ krémeket, fel-
téteket vittünk, kellemes és hasznos ösz-
szejöveteleket tartottunk, amit szeret-
nék folytatni, mert most egy kis szünet
állt be.   

– Fruzsina, nem vállal túl sokat? 
– Néha így érzem, néha úgy. Több

évig szerveztem a Születés Hetét, jelen-
leg a Waldorf Négy Évszak Alapítvány
kurátoraként dolgozom, szintén önkén-
tesként.

– Térjünk át egy újabb fontos témá-
ra. Úgy tudom, városunkban Fru-
zsi vezette be a hordozókendõt. Ez
miben különbözik a kengurutól?

– Jól tudja, hogy kezdetekben foglal-
koztam a babahordozóval, segítettem a
beszerzésben is, ám ezt ma már „megte-
szi” az internet. Az általam is õszintén
ajánlott hordozókendõ egy széles, négy-
öt méter hosszú, finom keresztszövéses
lenvászon, ami igen strapabíró, hosszú
életû. Használata könnyen elsajátítható.
A lényeg, hogy teljesen idomul a babá-
hoz, akit pici korában anyukájával szem-
ben kell elhelyezni, késõbb a mama csí-
põjére kerül, szóval sokféleképpen bele
lehet pakolni a gyerkõcöt. Ezzel szem-
ben a kenguru vékonyabb, de merevebb
anyagból készül, s nem veszi fel a baba
alakját. 

– Ki következzen? 
– Nagyon örülnék, ha Sáthy István, a

Dynamic Triatlon Club fiataljainak edzõ-
je vállalná a beszélgetést, aki számára
nem csupán a fizikai, hanem a gyerekek
lelki és szellemi felkészítése is fontos.

V. Horváth Mária
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Az anyuka és legkisebb
gyermekük, Kisanna
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A zene varázsa érintette meg azokat az
óvodásokat, akik a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
dísztermében gyûltek össze március 
28-án. Nem csak három szekszárdi
óvodából, de még Kölesdrõl és Vár-
dombról is érkeztek kisgyerekek.
Ágotha Zoltán hegedûmûvész két
tanítványával: Vámosi Zsófiával (mély-
hegedû) és Fejõs Dániellel (cselló)
vezette be õket a vonós hangszerek
csodás világába.

A legkisebbtõl, azaz a hegedûtõl a leg-
nagyobbig, a tekintélyes méretû nagy-
bõgõig mind a négy vonós hangszerrel
megismerkedhettek a gyerekek. Ennek
során mindegyiknek megszámolták a
húrjait. Pont ugyanannyi, vagyis négy
van mindnek, a hangmagasságuk vi-
szont különbözõ. Minél nagyobb a
hangszer, annál mélyebben szól. A
hegedû akár pacsirtaként is megszólal-
hat, a nagybõgõ azonban úgy brum-
mog, mint egy mackó. De vajon a gor-
donka, más néven cselló, milyen állat
hangján szól? Ló? Talán. Ennek az állat-
nak fontos feladata van a húrok
megszólaltatásánál. Nem téved ugyanis,
aki azt gondolja, hogy egy szép pacinak

köszönhetjük a vonót, amellyel ki-
hangosíthatjuk a pengetéssel sokkal
halkabban szóló húrokat. Ha szétcsa-
varjuk a vonót, a szálai lobognak, mint
egy ló farka, de a húrokat csak akkor
szólaltatja meg, ha kifeszítjük. Úgy akár
ugrálhat is a húrokon, mint egy paripa.

Miközben a gyerekek ismerkedtek a
hangszerekkel, örömmel énekeltek el
közösen egy-egy kedves gyermekdalt,
mindig az éppen bemutatott hang-
szerrel kísérve. Szólóéneklésre is volt
lehetõsége, a sok lelkes jelentkezõ közül,
Lilinek, Bandinak és Blankának. Õk
aztán hegedûn kísérték is az Éliás,
Tóbiás kezdetû dalt Zoli bácsi segít-
ségével. Aztán jött egy kis menetelés:
Aki nem lép egyszerre…, és már nem is
volt elég egyetlen gyermekhangszer, a
rengeteg vállalkozó kedvû óvodás közül
Pali és Milán is „evezhetett” a húrokon
a vonóval, míg mind énekelték a dalt.
Ezzel ki is derült, hogy a hegedûk közül
is a gyerekhegedû a legkisebb. Hiszen
egy gyermek nem tanulhat hegedülni
felnõttméretû hangszeren.

Lassan jár a csiga-biga… – ezzel a dal-
lal érkezett a mélyhegedû, azaz brácsa.
Talán nem véletlen, hiszen ezen, a

hegedûnél picit nagyobb és mélyebb
hangszínû vonós hangszeren is elbújt
valahol egy csiga. Bandi megtalálta a csi-
gaházat! Aztán sorra fedezték fel a 
gyerekek, hogy a cselló és a kishegedû
nyakán is van csiga, a nagybõgõé pedig
igen magasra nõtt. Vajon milyen állat
bújhatott el ebben az óriás hangszerben,
amibõl azért szintén van kisebb, ha egy
gyerek szeretne megtanulni rajta ját-
szani. Mi más, mint egy mackó: „Brumm-
brumm Brúnó, mókás medve…” már
tovább is cammogott a gyerekekkel.

Aki eddig nem kerekedett volna jó-
kedvre, a végén egy táncos nóta biztos
jobb kedvre derítette: Még azt mond-
ják, nem illik a tánc a magyarnak… – a
három elõadó együtt játszotta el ezt a
vidám nótát vastaps kíséretében. Végül
Ágotha Zoltán meghívta a gyerekeket a
zeneiskolába, ahol közelebbrõl is megis-
merkedhetnek a hangszerekkel, és ha
valamelyik megtetszik, akár be is
iratkozhatnak.

Ez nem lázálom, hiszen Fejõs Dániel,
aki már egyetemista az építõmérnöki
karon, a foglalkozás után elmondta la-
punknak, hogy óvodáskorában kezdte
zenei tanulmányait. Ágotha Zoltán

megerõsítette, hogy ez valóban lehet-
séges. A japán Shinichi Suzuki kidolgo-
zott egy játékos módszert, amellyel
óvodásokat tanítanak hegedülni
hároméves kortól. Ezeknek a gyere-
keknek egy része hatévesen már kon-
certezik. Korábban nálunk is volt óvo-
dai zenetanítás, de úgy 8-10 éve ezt már
törvény tiltja.

Dániel az egyetemi tanulmányai mel-
lett továbbképzõsként folytatja a csel-
lózást. Ágotha Zoltán szerint fontos,
hogy legyen lehetõség folytatni, és
továbbzenélni hobbiként amatõr
zenekarokban. Aki zenei pályára sze-
retne menni, annak zenemûvészeti 
szakközépiskolába kell mennie. Sok 
gyereknek van azonban türelme ahhoz,
hogy 10 évig tanuljon zenét tovább-
képzõsként. Másoknak nincs, hiszen
jönnek a csábulások: nyelv, sport,
számítástechnika. Pedig két lábon ál-
lunk: a test és a lélek. Hiába építjük a
testet, kompjuterizáljuk az agyat, a 
gyerekek így lelkileg lesznek kevésbé
fogékonyak. Aki sok évet zenél, az már
válogatja, hogy mit hallgat, tud szelek-
tálni abban, hogy mi a jó zene. 

Kovács Etelka

A vonósok varázslatos világa óvodásoknak

Húszéves a Szekszárdi 
Családsegítõ Központ 

Ifjú íjászok lõttek az UFC-pályán
Régiós diákolimpia Szekszárdon

Szekszárd Megyei Jogú Városi Humán-
szolgáltató Központjának Gyermekjólé-
ti Központja konferenciát rendezett
április 20-án a PTE Illyés Gyula Karán.
Dr. Haag Éva alpolgármester köszön-
tõjében többek között hangsúlyozva:
„Vannak olyan hivatások, amelyek gya-
korlói akkor látják jól el feladataikat, ha
a lakosság nem vesz észre belõle semmit.
Az önök szakmája újabb és újabb kihívás
elé állítja a benne dolgozókat, ezért állan-
dó megújulásra, tanulásra van szüksé-
gük, hiszen emberségükön, hivatástu-
datukon múlik sok gyermek sorsa.” 

Ezután köszönetet mondott a köz-
pont vezetõjének, Papp Gyõzõnek, aki
a kezdetektõl fogva tölti be ezt a tisztsé-
get, és  két évtizedes áldozatos munkája
elismeréseként tárgyjutalmat adott át
neki. Papp Gyõzõ, megköszönve az elis-
merést, elmondta: a Családsegítõ Köz-
pont eredményeit nem egyedül érte el,
s köszönet illeti azokat, akik ebben a két
évtizedben segítették a munkájukat. 

A konferencia elsõ elõadója: Szabó Já-
nos, a 3 Sz elnöke, a szociálpolitika aktu-
ális kérdéseirõl tartott magas színvona-
lú elõadást, amelynek fõ témái az aláb-
biak voltak. „Miért nem mûködik a mai
rendszer? Milyen kihívások érik a jelen-
legi struktúrát? Hosszú távú célok!” Szólt
többek között az intézmények közötti
átjárhatóság szükségességérõl és az el-
lenõrizhetetlen vad magánosításról is.
Dr. Szöllõsi Gábor szociálpolitikus elõ-
adásának címe: „Hogyan látja a problé-

mát a szociális munkás? A problémák
konstruálása” volt. Dr. Muzsnai Márta
pszichológus tartotta a leggyakorlatia-
sabb elõadást „Tinédzserek és az agresz-
szió – egy nevelési tanácsadó tapasztala-
tai” címmel. Mindhárom elõadást kon-
zultáció követte. A délutánba hajló kon-
ferencia megható színfoltja volt, amikor
a Bonyhádi Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat szakmai vezetõjét, Fridrich-
né Rudnyánszky Erikát nyugdíjba vonu-
lása alkalmából köszöntötték. A díjat Sza-
bó Alíz, a Szekszárdi Gyermekjóléti Köz-
pont szakmai vezetõje adta át. 

Sas Erzsébet

Szerencsére az esõvel nem, legfeljebb a
tavaszi napsütéssel kellett megbirkózni-
uk a Dél-dunántúli Régiós Íjász Diákolim-
pia versenyzõinek április 21-én, szomba-
ton. A szekszárdi UFC-pályán megrende-
zett, délelõtt tíz és délután négy óra kö-
zött tartó verseny indulói igazán kelle-
mes idõben lõhettek a kihelyezett cél-
táblákra. A versenyt a Magyar Íjászszö-
vetség és a Tolnai Tájak Íjászegyesület kö-
zösen szervezte. Összesen mintegy
nyolcvanhét nevezõ érkezett – Tolna me-
gyén kívül, Szegedtõl Siófokig – hogy
megmérkõzzenek egymással a nap fo-
lyamán. Alexandra Manea, a dél-dunántú-
li régió vezetõjétõl megtudtuk, hogy –
feltehetõen a szombati munkanap miatt
– néhány induló távol maradt a hétvégi
versenytõl. Korosztályok tekintetében

igen nagy volt a szórás: az általános isko-
lás elsõsöktõl egészen a huszonegy éve-
sekig voltak indulók, így gyermek, serdü-
lõ, kadett és ifjúsági kategóriákban lõhet-
tek a versenyzõk. A szervezõk három ver-
senyszámot indítottak: reflex, történel-
mi és irányzék nélküli kategóriákban lõ-
hettek az íjászok. A szekszárdi verseny-
zõk remek eredményekkel büszkélked-
hettek a fárasztó nap végére. Aranyér-
met szereztek: Bakó Bence, Bükszegi
Norbert, Gál Norbert, Heidecker Viktó-
ria, Illés Bettina, Piros Roland, Rózsa Vi-
rág Laura, Szaka Norbert, Till János.
Ezüstérmesek lettek: ifj. Horváth Tibor,
Kovács Adél, Rizsányi Kata, Stantic Ta-
más, Stantic Marina, ifj. Szaka Gyula.
Bronzéremmel a nyakukban térhettek
haza: Borda Bálint, Dobolyi Ádám. B. P.Papp Gyõzõ köszönetet mond

az elismerésért
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Verba volant, exempla trachunt: A szavak elröp-
pennek, a példák azonban vonzanak. A latinos mû-
veltségû ember jobbára más összefüggésben is-
meri/idézi a mondat elsõ felét, ám ez a változat is
õsi, mély bölcsességet õriz. 

Az idei családias ünnepet sajátos megvilágítás-
ba helyezi az a közelgõ nagyszabású találkozó,
amelynek épp a szekszárdi édesanyák, nagyma-
mák lesznek a házigazdái. Május 19-én ugyanis vá-
rosunk rendezi a Szent Mónika közösségek orszá-
gos imanapját. A program rangját jelzi, hogy 
dr. Udvardy György püspök úr mutat be szentmi-
sét a résztvevõknek. Íme, egy évszázadok óta ra-
gyogó példakép: Szent Mónika. Ki volt õ valójá-
ban? Az észak-afrikai Tagastéban született 332-ben.
Az iszlám hódítás elõtt ez a régió a keresztény kul-
túra „melegágya” volt. Már a szülõi házban szívé-
be fogadta az evangéliumot, viszont késõbbi csa-
ládjában nem tudta igazán kibontakoztatni. Nagy
lelki fájdalmat hordozott: sem pogány származású
férjét, Patriciust, sem Augustinus/Ágoston nevû fi-
át nem tudta rávezetni az igaz hitre. Az évtizede-
kig kitartó imádság, a bánatokon és megbántáso-
kon áthatoló türelmes szeretet azonban végül el-

nyeri jutalmát: férje a halálos ágyán jut el a végsõ
felismerésre, fia kanyargós útvesztõk és tévutak
után találja meg az igazságot. Szerzetesi közössé-
get alapít, városát bölcs és kiváló püspökként irá-
nyítja, végül filozófiai és teológiai munkásságával
minden idõk egyik legnagyobb szellemóriásaként
az egész emberi gondolkodás irányát megszabja.
Lám: a hitvesi és anyai gondoskodás messze túlmu-
tat a méhen belüli fejlõdés és a kisgyermekkor szû-
kös keretein.

Iránytûjét vesztett, háborgó habokon hányódó
hajóhoz hasonló korban élünk. Ha valaha, mos-
tanság tényleg szükségünk lenne szilárd világító-
tornyokra. Ezt ismerte föl egy kis spanyol közös-
ség, amelyben az egyik anyuka arra keresett vá-
laszt: mit tehetnek õk annak érdekében, hogy gyer-
mekeik ne veszítsék el hitüket. Lelki vezetõjük,
Lorenzo atya támogatásával kidolgoztak egy rend-
kívül egyszerû „menetrendet”, mely a madridi bí-
boros-érsek 1987-ben kiadott támogató jóváhagyá-
sával azóta világszerte elterjedt. Hazánkban az el-

sõ közösség a Duna túloldalán, Kalocsán alakult
Róna Gábor szerzetes kezdeményezésére, az akko-
ri fõpásztor, Dankó László áldásával. Szekszárdról
és környékérõl is bekapcsolódott néhány egyéni
érdeklõdõ, amikor pedig két évvel ezelõtt szervez-
kedni kezdett a helyi csoport, heteken belül már-
is nyolcvanan csatlakoztak a „mozgalomhoz”. A ta-
gok vállalják, hogy otthonukban naponta elmon-
danak egy szép imádságot családjukért, gyermeke-
ikért, s heti egy alkalommal „az Úr színe elõtt” is
megteszik ugyanezt. 

Városunk katolikus templomaiban együtt is tel-
jesíthetik vállalásukat a vasárnapi misék elõtt. Ha-
vonta egy szentmisét kifejezetten nekik „címez” a
plébános atya, ezt követõen megoszthatják egy-
mással gondjaikat, örömeiket. A helyi csoportok
minden évben országos szinten találkoznak; idén
máris Szekszárdra zarándokolnak Szent Mónika
magyar követõi. 

Ne gondoljuk, hogy a férfiak ki vannak rekeszt-
ve e „feminista szektából”: az apák, a házastársak
párhuzamosan végezhetik a számukra összeállí-
tott imafûzért. A szervezõk õket is örömmel hív-
ják-várják. Kirsch János diakónus

E heti rejtvényünk megfejtését május 6-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az április 8.-ai rejtvény helyes megfejtése: Szabó Dezsõ: Sárközi vasárnap.
A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert: Authné Fábián Emma, Szekszárd, Kerámia u. 87.  
Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Evangélium

Bátaszéken többgenerációs családi
ház melléképületekkel, parkosított ud-
varral, kerttel eladó.
Érd.: 06 30/590-2404

ANYÁK (IMA)NAPJA

APRÓHIRDETÉS
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Teljesíthetõ távokkal a triatlon népszerûsítéséért
Tolna megyei aquatlonverseny

A húszéves Dynamic Triatlon Club
2012. április 21-én, 2009 óta harmad-
szor, Tolna megyei aquatlonversenyt
rendezett, amely NSI (Nemzeti Sport
Intézet) aquatlon megyei döntõ és
nyílt verseny volt. 
A verseny elsõdleges célja, ahogy Szél-
né Bajor Ágnes, a triatlonklub ügyveze-
tõ elnöke elmondta, a triatlon (úszás-
kerékpár-futás) sport népszerûsítése,
utánpótlás keresése volt egyik rokon-
sportága az aquatlon (úszás-futás) által.
A korcsoportok által teljesítendõ távo-
kat ezért olyan módon határozták
meg, hogy különösebb elõedzés nél-
kül is teljesíteni tudják a gyerekek.
Emellett az igazolt sportolók számára is
fontos volt ez a verseny, hiszen az Után-
pótlás aquatlon országos bajnokságon,
amit május 6-án rendeznek Százhalom-
battán, csak olyan versenyzõk indul-
hatnak, akik valamelyik megyei verse-
nyen részt vettek. Ezért megyén kívül-
rõl, így például Budapestrõl is indultak
néhányan a szekszárdi versenyen. Idén
azok is beneveztek ebbe a versenybe,
akik az olimpiai ötpróbát szerették vol-
na teljesíteni úszásban, hiszen lehetett
teljesíteni külön csak az úszást, vagy
csak a futást. Így érkeztek sportolók

Pécsrõl, Pécsváradról is. A Dynamic
célja az utánpótlás keresésén túl az
volt, hogy lehetõséget adjon Szekszárd
és Tolna megye felnõtt lakosságának
is a sportolásra, versenyezésre.
A Dynamic TC a huszadik születésnap-
ját négy verseny megrendezésével ün-
nepli meg. Ezek közül ez volt az elsõ. A
második és egyben legjelentõsebb a jú-
nius 2-ai Tolna megyei triatlon diák-

olimpia és Nyílt verseny, amellyel meg-
nyílik az új szekszárdi sportuszoda és
élményfürdõ. Ezután szeptember 8-án
Tolna megyei duatlon-diákolimpiát és
nyílt versenyt rendeznek, október
13-án pedig immár tizedik alkalommal
a Berta Tibor triatlon-emlékversenyt. 
A Tolna megyei aquatlonverseny ered-
ményei:
Újonc 1 lány: 1. Pápai Anna (2004)

Szekszárdi Vízmû SE 2. Föglein Liza
(2004) Szekszárdi Vízmû SE 3. Hor-
váth Luca (2003) Tolna, Újonc 1 fiú: 1.
Sebestyén Tamás (2003) Szekszárdi
Vízmû SE 2. Kapitány Zsombor (2003)
Dynamic TC 3. Horváth Álmos (2003),
Tolna Újonc 2 lány: 1. Hangya Adrienn
(2001) Anonym SE, Bonyhád, 2.
Tumpek Fanni (2001) Dynamic TC,
Újonc 2 fiú: 1. Simiakis Axel (2001)
Paksi TK Gyermek fiú: 1. Arató Balázs
(1999) Dynamic TC 2. Föglein Simon
(2000) Szekszárdi Vízmû SE 3. Kozák
Dániel (2000) Uniqa Team Újbuda SE,
Serdülõ fiú: 1. Oberling Krisztián
(1997) Anonym SE, Bonyhád 2. Csótár
Máté (1998) Dynamic TC, 3. Vólent Ba-
lázs (1998) Dynamic TC, Serdülõ lány:
1. Zákányi Eszter (1997) Dynamic TC,
Junior fiú: 1. Szél Bálint (1993) Dy-
namic TC, Felnõtt nõ: 1. Arató Csilla
(1992) Dynamic TC, Felnõtt férfi: 1.
Zákányi Tamás (1992) Dynamic TC, 2.
Posta Endre (1973) Dynamic TC, Se-
nior nõ: Simiakis Amália (1971) Paksi
TK, Senior férfi: 1. Simiakis Stellios
(1969) Paksi TK, 2. Zákányi József
(1959) Dynamic TC, 3. Schranz Róbert
dr. (1959), Dynamic TC.

K. E.

Megkezdődött a visszaszámlálás,
már csak egy hét van vissza május
6-ig, amikor is harmadik alkalom-
mal rajtol Szekszárd és környéke
tömegsportrendezvényeinek leg-
nagyobb szabású eseménye, a Bor-
vidék Félmaraton 3.0! 

A verseny mind szervezettségében,
mind a teljesítendõ táv és szint te-
kintetében a „nehéz súly” kate-
góriájába tartozik, csakúgy, mint
az indulók létszámát tekintve, hi-
szen az ország minden részérõl
és külföldrõl egyaránt regisztráló
elõnevezõk száma már most
meghaladja a 800 fõt, túlmutatva
ezzel a tavaly elrajtoló mezõnyön.

A szekszárdi szõlõ- és borvi-
dék szépsége, és ezzel együtt fu-
tónehézsége adott, azonban a
teljesítés variációinak száma bõ-
ségesen kínál lehetõséget a vá-
lasztásra. A 12 órakor induló fél-
maratoni táv teljesíthetõ egyéni
indulóként, illetve azok számá-
ra, akik barátaikkal, családtagja-
ikkal szeretnék megosztani a
legkevésbé sem hétköznapi fu-
tás élményét, párban és 3 fõs
csapat tagjaként is lehetõségük

van a 21,6 km-es utazás átélésére. A cél
elérése bár nem könnyû, de annak, aki
egyszer teljesítette, a bordó betûs „bor-
vidék” feliratot megpillantva már régen
nem a hosszú pincés hordósorok jut-
nak elõször eszébe.. S hogy akkor mi?
A célba érkezés öröme mindenki szá-
mára elhozza a választ!

Akinek a félmaratoni táv, egyelõre

még túl hosszúnak ígérkezik, 8 vagy 12
km-es táv is választható, a környezet és
az azzal együtt járó hangulat a rövidebb
távokon szintén a „rajt- és a befutócso-
mag részét képezi”.

Végül, de nem utolsó sorban, sõt..! A
11.30-kor elrajtoló 1 km-es, jótékonysá-
gi futás által közvetve, lehetõség nyílik
a Down-szindrómával élõk mindennap-

jainak könnyebbé tételére, az Angyal-
szív Alapítvány számára nyújtott támo-
gatáson keresztül. 

A kezdeményezés  a hosszabb távok
esetében is megteremti a futás és a jó-
tékonyság összekapcsolásának esé-
lyét. Azok az indulók, akik az említett
alapítvány számára felajánlják a Borvi-
dék Félmaratonon lefutott kilométe-

reiket, közvetlenül támogathat-
ják a Down-szindrómával élõ-
ket azáltal, hogy a futóesemény
szervezõi minden ilyen „külön-
leges” ezer méterért 5 Ft-ot ado-
mányoznak számukra! A fel-
ajánlások tehát az Angyalszív
Down Alapítványt, a Down-
szindrómás gyermekeket támo-
gatják!

A részletes versenykiírás, a ne-
vezés módja, és minden egyéb
hasznos információ a
http://borvidekfelmaraton.hu/
honlapon érhetõ el.

Festõi szõlõvidék, sport, kihí-
vás, teljesíthetõ gyõzelem, jóté-
konyság, barátok, semmihez
sem fogható hangulat, rengeteg
szurkoló! És mindannyian, akik
részesei lesznek a Borvidék Fél-
maraton 3.0-nak..!

Borvidék félmaraton - május 6.
Az ismerõs élmény új köntösben ...illetve futócipõben!
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MÁJUS 5. (SZOMBAT) 9.00–12.00
GaZsi Zsibvásár a Garay téren
Használt holmik „kéz alatti” zsibvására
minden hónap elsõ szombatján, a
Garay téren.
Használt, de még jó állapotú, ruházat,
nem elektromos háztartási eszközök,
könyvek, sportszerek, egyéb tárgyak
„filléres” adásvétele. Helyfoglalás kizá-
rólag elõzetes szerzõdéskötéssel fo-
lyamatosan, a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház információszolgálatán.
Egy db (max. 3 m x 1,5 m-es) árusító-
hely díja 1000 Ft.
Várjuk az árusításra jelentkezõket!
MÁJUS 10. (CSÜTÖRTÖK) 10.00 ÓRA
Kerekítõ – Mondókás móka
0-3 éves korig Cirógatós – lógázós –
höcögtetõs – dögönyözõs – mondó-
kás – éneklõs móka furulyaszóval.
Minden csütörtökön a Babitsban.

MÁJUS 15. (KEDD) 17.00 ÓRA
Tû – cérna – olló! – címmel varró –
kézmûves-foglalkozás a  Babits Mihály
Mûvelõdési Háza és Mûvészetek Há-
zában a Szekszárd Környéki Foltvarró

Egyesület tagjainak együttmûködésé-
vel
Várjuk szeretettel az érdeklõdõ és varr-
ni tudó lányokat, asszonyokat 
HAJTOGATOTT TÛPÁRNA
Acélosné Solymár Magdolna - Földe-
si Lászlóné Kati  foglalkozás vezetõk-
kel.
Belépõdíj 1000 Ft, mely az anyagkölt-
séget is tartalmazza. A tanfolyamhoz
elõzetes jelentkezés szükséges!
(74/529-610 Csabai Zsuzsanna) Csak
a jókedved és a varródobozod – tû,
cérna, olló, gyûszû – legyen nálad!

MÁJUS 23. (SZERDA) 15.00 ÓRA
Tolna Megyei Gyermekrajz-kiállítás
MEGNYITÓ a Vármegyeházában.
(Szekszárd, Béla király tér 1.)

TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ
PÁLYÁZAT

A hagyományos gyermeknapi, Tolna
megyei gyermekrajzpályázat és kiál-
lítás 42. alkalommal kerül megren-
dezésre. A pályázaton általános isko-
lás korú gyerekek vehetnek részt. A

pályázat témája és technikája és az
alkotások mérete szokás szerint kö-
tetlen.
Azonban idén a zsûri alternatív témát
is javasol a pályázóknak – Család, mint
közösség címmel. Kiemelt figyelem-
mel fogadja a család – ábrázolásokat,
mely a családot munka, szabadidõs
tevékenység, vagy népszokáshoz
kötõdõ cselekvés közben ábrázolja. 
A mûveket maximum 3 cm széles
paszpartuval ellátva kérjük, tanulón-
ként legfeljebb 2 alkotást várunk. A
nevezési díj alkotásonként 250 Ft.
A pályamunkákat iskolánként kérjük
személyesen leadni 2012. május
7–11. között reggel 8 és délután 16
óra között a Babits Mihály Mûvelõdési
Házban. (Szekszárd, Szent István tér
15–17.) Ekkor lehetséges a nevezési
díj fizetése is, melyrõl számlát adunk.
A díjazás életkor szerint történik.
A kiállítás megtekinthetõ: 2012. június
15-ig.

Információ: info@babitsmuvhaz.hu,
vagy a 74/529-610 /122-es mellék

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

Babits-programok 2012. május

KKuullttuurráálliiss  ppáállyyáázzaatt
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat pályázatot hirdet „Kultu-
rális pályázat” címmel a Szekszárd Me-
gyei Jogú Város területén mûködõ né-
met nemzetiségi kulturális tevékeny-
séget folytató, szekszárdi székhelyû
társadalmi szervezetek támogatására.
A pályázati kiírás és az adatlap letölthe-
tõ Szekszárd Megyei Jogú Város
(www.szekszard.hu) honlapjáról. 

AAnnyyáákk  nnaappjjaa  ÚÚjjvváárroossbbaann

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Vezetõsége május 6-án,
vasárnap 16 órakor ANYÁK NAPI ÜN-
NEPSÉGET TART a Szent István
Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.).
Mindenkit szeretettel várunk.

KKrriimmiinnáálliiss  ggyyeerrmmeekkeekk

Kriminális gyermekek – gyermekkori
pszichés zavarok címmel Kitanics
Márk klinikai szakpszichológus tart
elõadást a Kristály Lélekvédõ Egyesü-
let elõadás-sorozatában a szekszárdi ze-
neiskola nagytermében, május 10-én
17 órakor. Az elõadás ingyenes, utána
lehetõség nyílik kérdezni az elõadótól.

AA  DDBBUU  mműűssoorraa

MAGYAR NYELVÛ SZINKRONFOR-
DÍTÁSSAL NÉZHETI A NÉMET SZÍN-
HÁZ ELÕADÁSAIT!
Május 3. 14.00 Ulrich Hub: An der
Arche um acht / Nyolckor a bárkán,
zenés gyermekelõadás, Csepel
Két pingvin az Antarktiszon nagyon
meglepõdik, mikor egy fehér galamb
érkezik hozzájuk és meghívót kézbesít
számukra Noé bárkájára. De mi legyen
a harmadik társukkal? 

IInntteerrnneettttaannffoollyyaamm

4x5 órás internettanfolyam a könyvtár-
ban. Kezdés május 7-én (hétfõn) 9–13
óráig. Részvételi díj: 5000 Ft. Jelentke-
zés: tolnalib@igyuk.hu. Tel.: 528-100

Álláshirdetés 
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza pályázatot hirdet
RENDSZERGAZDA - INFORMATIKUS
álláshely betöltésére  
Feltételek: Minimum középfokú sza-
kirányú végzettség. Elõnyt jelent:
legalább kétéves szakmai tapasztalat,
grafikus területen szerzett tapasztalat.
Fizetés közalkalmazotti bértábla szerint.
Jelentkezni lehet e-mailben, fényképes
szakmai önéletrajz beküldésével. 
A végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát csatolni kell! Beküldési cím:
Matókné Kapási Júlia igazgató, Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza  (7100 Szekszárd Szent István tér 10.) 

matokne.jula@babitsmuvhaz.hu.
A pályázat benyújtásának határideje
2012. május 4. Az állás elfoglalásának
várható ideje: 2012. május 10.

I. TURNUS 

2012. június 18–22.
Dráma és szerepjáték Csizmazia Fe-
rencné Mónika vezetésével
Mentõállomás látogatása 
Kirándulás: Báta – Fekete Gólya Mú-
zeum látogatása
Zenevarázs-nap Kovács Gábor ze-
nésszel, hangszerkészítés, gyermek-
koncert, interaktív zenei foglalkozta-
tás
Kézmûves-foglalkozások népmûvé-
szekkel és népi iparmûvészekkel,
csuhébaba készítése Say Istvánné
Katival, agyagozás Rács Róberttel
Filmvetítés
Petrits Mézeskalácsmúzeum látoga-
tása foglalkozással
Játékfoglalkozás

II. TURNUS
2012. június 25–29. 

Dráma és szerepjáték Csizmazia 
Ferencné Mónika vezetésével
Tûzoltóállomás látogatása
Kirándulás: Pörböly Ökoturisztikai

Centrum látogatása
– vadmegfigyelés
– erdei vasutazás

Zenevarázs-nap Kovács Gábor ze-
nésszel, hangszerkészítés, gyermek-

koncert, interaktív zenei foglalkozta-
tás
Kézmûves-foglalkozások népmûvé-
szekkel és népi iparmûvészekkel

– foltvarrás Acélosné Solymár Magdol-
nával

– fafaragás Beréti Istvánnal
Filmvetítés
Kirándulás a Szurdik Völgyi Tanösvé-
nyen, Szekszárdon
Játékfoglalkozás

III. TURNUS
2012. július 2–6. 

Dráma és szerepjáték Csötönyi Lász-
ló vezetésével
Látogatás a Magyar Vöröskereszthez
Kirándulás: Decs, Babamúzeum lá-
togatása elõadó: Farkasné Pál Bözsi
Zenevarázs-nap Kovács Gábor ze-
nésszel, hangszerkészítés, gyermek-
koncert, interaktív zenei foglalkozta-
tás
Kézmûves-foglalkozások népmûvé-
szekkel és népi iparmûvészekkel

– gyöngyfûzés Decsi Kiss Máriával
– bõrözés Könyvné Szabó Évával

Filmvetítés
Petrits Mézeskalács Múzeum látoga-
tása foglalkozással
Játékfoglalkozás

IV. TURNUS
2012. július 30. – augusztus 3. 

Dráma- és szerepjáték Csötönyi 
László vezetésével
Tûzoltóállomás látogatása 
Kirándulás: Fadd, Meseház látoga-
tása
Zenevarázs-nap Kovács Gábor ze-
nésszel, hangszerkészítés, gyermek-
koncert, interaktív zenei foglalkozta-
tás
Kézmûves-foglalkozások népmûvé-
szekkel és népi iparmûvészekkel

– sárközibaba-készítés Minorits
Jánosné Judittal

– origami hajtogatás Jilling Máriával
Filmvetítés
Kirándulás a Szurdik-völgyi Tanös-
vényen, Szekszárdon
Játékfoglalkozás

A táborok részvételi költsége: 
10 000 Ft, mely a meleg ebédet is tar-
talmazza.
Napi foglalkoztatás: 08.00–16.30 óráig

Jelentkezési határidõ 2012. május 15.

Befizetés május 2–15-ig a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza információjánál.

NYÁRI KALANDOZÁSOK 
Foglalkoztató táborok általános iskolás gyermekeknek a Babitsban!



Végre megértük, hogy esõvel, fel-feltá-
madó széllel fenyegetõ idõ nem tud
tönkretenni egy futóversenyt Szek-
szárdon. A VI.Gróf Domaine Zichy
futófesztivál ebbõl a szempontból is
kiállta az idõ próbáját. Nem kellett ag-
gódnia a fõszervezõ Scherer Tamás-
nak, s az általa jegyzett Sportélmény
Alapítványnak, az õt segítõ versenybí-
rói, szervezõi stábnak: dombóváriak,
paksiak, dunaújvárosiak, fõvárosiak
nélkül is fut a szekér. A profik verse-
nyének elmaradása miatt sem tüntet-
tek az emberek...

Mert egyre többen azok éltetik, akik-
nek szervezõdött ez a verseny. A szek-
szárdi és a környékbeli diákifjúságnak,
a sportklubon belül, illetve kívül levõ
amatõr kocogóknak, futóknak, a vete-
ránoknak.

Népes mezõnyök az I-IV. korcso-
portokban az egy kilométeres illetve a
dupla távokon. Óriási hajrák a gyere-
kek között: ki nyer majd a végén? Di-
enes, Baka, Babits, Garay, Gyakorló –
volt olvasható gyakorta a sûrû rajtlistá-
kon a sok száz benevezett között. No,
és a városkörnyékiek a sárközi telepü-
lések, illetve a völgységiek általános is-
kolás alsó és felsõtagozatos tanulói is

felsorakoztak a rajtnál. Ismert, a futó-
versenyt szívügyüknek tekintõ testne-
velõ arcok tûnnek fel: például a sok
hétvégéjét a diáksportnak szentelõ
Enyedi Attila a Bakából, aki amellett,
hogy sok gyerekkel érkezik minden

ilyen jellegû rendezvényre, a rendezés-
ben is mindig aktívan részt vesz. 
Ahogy meglátom Deák Istvánt, máris
tudom, hogy õcsényiek nélkül nincs
Zichy. Meg olyan sportos életvitelû kö-
zépiskolai testnevelõk, mint Posta End-
re vagy Klem Zsolt, akik bizonyos
sportágakban még kalapemelgetést ki-
váltó teljesítményekre is képesek, bi-
zony most is koptatták a belvárosi asz-
faltot a családi, vagy éppen a baráti vál-
tóban, és természetesen – példát mu-
tatva a tanítványoknak – az öt kilomé-
teres egyéniben is.

Persze, hogy ezen a felkészültséget
igénylõ távon a jelenlegi és közelmúlt-
beli menõk, a bajai triatlonos Várbíró
Attila és ifjabb Czencz Péter, egykori
triatlonos-duatlonos élversenyzõ dik-
tálja a tempót. A komoly agrárgazdál-
kodásba kezdett, ezáltal már keveseb-
bet edzõ Czencz fiú zuhogó esõben is
képes még öt kilométeren 17 percen
belüli eredményre, de az aktív verseny-
társat nem tudta már megfogni. (Igaz,
csak hat másodperc volt a különbség
közte és Várbíró között a befutónál.)
Nem sokkal maradt el mögöttük az új
szekszárdi felfedezett, Orsós Zoltán. Az
értelmi fogyatékkal élõ fiatalember, aki
a napokban a Szekszárd AC-hez igazolt,
Németh Gyula edzõ útmutatásai sze-
rint készül a versenyekre.

A hölgyeknél, a közelmúlt egyik leg-
ismertebb, országos szinten is jegyzett
szekszárdi nõi versenyzõje, Ranga Vi-
ki futott elsõként, a tõle megszokott
könnyedséggel, stílusos mozgással. A
triatlonból, illetve a kerékpársportból
ismert Arató Csilla, illetve Arató Gabri-
ella szûk, illetve bõ fél perccel követte
a gyõztest, majd újabb fél perccel ké-
sõbb ismét a Szekszárd AC meghatáro-
zó nõi kvartettjének egyik fontos em-
bere, Füzi Virág érkezett.

De az esõ ellenére kitartó nézõk és
az éppen nem versenyzõk lélekemelõ
tapssal biztatták és éltették a 70 évesen
is 26,58 perces idõeredményre képes
veterán futót, dr. Soós Lászlót, aki elõt-
te nem sokkal a váltóban kifutotta ma-
gát, és... Az egykori „gyivis” intézmény-
vezetõ ott volt a zárófutásnál is, amikor
262-en a közelgõ londoni olimpiára
emlékezve teljesítettek 2012 métert.
De nem kis ováció fogadta a nõi me-
zõnyt záró, jellegzetes sárga mezes,
nem csekély súlyfölösleggel is futó ma-
josi illetõségû hölgyet, aki a mezõnytõl
leszakadva, önmagát legyõzve 37 perc
alatt „letudta”a rá váró 5 km-t...

Tiszteletkörök Martinek 
Janikával

A mezõnyben ott volt az idei szek-
szárdi futófesztivál díszvendége, az új-
kori magyar öttusázás legendás triójá-
nak (Fábián–Mizsér–Martinek) leg-
eredményesebb tagja, az 1988-as szöu-
li olimpia kétszeres olimpiai bajnoka,
Martinek János, sokak Janikája. A már
kicsit pocakosodó legendával – aki az
akkor viselt melegítõjében érkezett, és
hozta magával mutatóban az olimpiai
aranyat, s a késõbbi bronzot is –, fel le-
hetett eleveníteni az akkori, magyar
idõ szerint hajnalban megtartott ver-
senyt. Amikor ott, Dél-Koreában a ví-
vás, az úszás, a lövészet és a lovaglás
után Janika elkezdett futni… Ahogy ez-
zel megnyerte az egyéni olimpiai baj-
noki címet, s ahogy ezzel a Mizsér–Fá-
bián–Martinek trió csapatban is haza-
hozta az öttusa aranyat…

Scherer Tamás fõszervezõ nagyot
álmodott, azt szerette volna, ha a vé-
gén jön az a bizonyos katarzis… Ha
annyian összejövünk még, illetve ma-
radunk az általa megálmodott „záró
képre” (egész pontosan 926-an),
hogy ezt beszorozva 2012-vel, kijön a
Szekszárd–London közötti 1870 km.
Erre a katarzisra, a közel ezres szám-
ra még mifelénk nem jött el – ponto-
sabban még nem érett meg – az idõ.
De ha csak abból indulunk ki, hogy a
627 nevezettel így is rekordot produ-
kált az idén hatodik alkalommal meg-
rendezett „Zichy” –  amely hangulatá-
ban a rossz idõ ellenére is minden ed-
diginél jobb volt –, nincs ok semmifé-
le fanyalgásra, mert minden adott a
további terebélyesedéshez. 

S a jelekbõl ítélve az úgynevezett
hazai középtávfutó elit, a hazai profik
meghívása nélkül is!

Az, hogy szinte ajándékesõ hullott
a távokat teljesítõkre, a zömében lel-
kes amatõrökre – nem csak egy szép
póló járt a szimpla részvételért, a ne-
vezési díj befizetéséért –, az bizony a
profikon megspórolt pénzdíjaknak
köszönhetõ. 

B. Gy.
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VI. Gróf Domaine Zichy szekszárdi utcai futófesztivál
Létszámában és hangulatában is az eddigi legjobb volt…

A közkedvelt erõpróba több generációt megmozgatott
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

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

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

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

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

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

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

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

Felhívás katolikus testvéreinkhez
Most elõször fordulok a nagy nyilvános-
ság elõtt a katolikus testvérekhez anya-
gi ügyben.

Szeretnénk arra kérni a katolikus
testvéreket, amennyiben tehetik, tegye-
nek eleget keresztény katolikus kötele-
zettségüknek és egyházközségünket –

amely a templom fenntartásáról is gon-
doskodik –, az egyházközségi hozzájá-
rulás befizetésével, támogassák. Akik
eddig még soha nem fizettek hozzájá-
rulást, azok ezáltal felvételt nyernek
egyházközségünk névsorába, és ezen-
túl, ha bármiféle igazolásra, engedélyre

lesz szükségük, ezt igényelhetik térítés-
mentesen a plébánián. 

A befizetést megtehetik átutalással a
következõ számlaszámra: Római Katoli-
kus Egyházközség 11746005-20025768.  

Érdeklõdni, ill. csekket kérni lehet a
plébánián délelõttönként 9–12-ig ill. a
74/ 510-892 és  06/30/68- 66- 685-ös te-
lefonszámon,  információ: www.pleba-
niaszekszard.hu) 

Az egyházközségi hozzájárulás mér-
téke már évek óta a nettó jövedelem (bér
vagy nyugdíj) 0,5%, azaz fél százaléka,
személyenként, segítségképpen mellé-
kelek egy táblázatot. (Vannak kisebb
egyházak, amelyek ennek hússzorosát,
a jövedelem 10 százalékát kérik a tagja-
iktól.) 

Bízunk testvéreink nagylelkûségük-
ben és köszönjük mindazoknak, akik
eddig is jövedelmük 0,5 százalékával,
vagy annál is nagyobb mértékben tá-
mogatták közösségünket. Kérem, hogy
ezt a továbbiakban is tegyék meg, amit
elõre is köszönünk. A jó Isten fizesse
meg nagylelkûségüket.

Amennyiben többen vannak a család-
ban, lehet részletre is fizetni, ha szüksé-
ges, kérjenek még csekket a plébániáról. 

Köszönjük, amennyiben a tavalyi év-
ben a megrepedt kupola javára is ada-

koztak. A tervek rendelkezésünkre áll-
nak, most a kivitelezéshez kérjük segít-
ségüket, hogy megállítsuk a kupola
mozgását. A fenti számlaszámra lehet
befizetni az erre szánt adományt is, ez
esetben a közleménybe A KUPOLA  JA-
VÁRA megjegyzést kérjük írni. Ezzel tá-
mogathatják veszélyelhárító munkála-
tainkat. 

Egyházközségi képviselõ-testületünk
nevében megköszönve támogatásukat,
maradok tisztelettel:

Bacsmai László
plébános   

Jövedelem és/vagy nyugdíj Egyházközségi hozzájárulás

Havi Évi Évi
61 000 Ft 732 000 Ft 3 700 Ft
66 000 Ft 792 000 Ft 4 000 Ft
71 000 Ft 852 000 Ft 4 300 Ft
76 000 Ft 912 000 Ft 4 600 Ft
81 000 Ft 972 000 Ft 4 900 Ft
86 000 Ft 1 032 000 Ft 5 200 Ft
91 000 Ft 1 092 000 Ft 5 500 Ft
96 000 Ft 1 152 000 Ft 5 800 Ft

101 000 Ft 1 212 000 Ft 6 100 Ft
111 000 Ft 1 332 000 Ft 6 700 Ft
121 000 Ft 1 552 000 Ft 7 300 Ft
131 000 Ft 1 572 000 Ft 7 900 Ft
141 000 Ft 1 692 000 Ft 8 500 Ft
151 000 Ft 1 812 000 Ft 9 100 Ft
161 000 Ft 1 932 000 Ft 9 700 Ft
171 000 Ft 2 052 000 Ft 10 300 Ft
181 000 Ft 2 172 000 Ft 10 900 Ft
191 000 Ft 2 292 000 Ft 11 500 Ft
201 000 Ft 2 412 000 Ft 12 100 Ft

A megrepedt 
kupola

felújításra
vár 
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