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Dr. Gaál Attila igazgató elmondta,
Mednyánszky László ismertsége
ugyan nem mérhetõ össze Vincent
van Gogh-éval, vagy Salvador Dali-

éval, de remélik,
hogy a nagy magyar festõ képeire is sokan kíváncsiak lesznek.
A szervezõk
28 képet kaptak
kölcsön július
15-ig a Magyar
Nemzeti Galériától. Az alkotások
kiválasztásánál
az volt a fõ szempont, hogy a nézõ
végigkövethesse a mûvész egész életének fõbb állomásait. A kiállított
mûvek között nagyméretû tájképek,
csavargóképek és az
I. világháborút megörökítõ alkotások találhatók. Mednyánszky két leghíresebb
képe, a Szerbiában
és a Shylock is itt
van, ami azért szenzáció, mert ezektõl a
Nemzeti
Galéria
csak ritka alkalmakkor válik meg.
(folytatás az 5. oldalon)

Mézédes rendezvény volt
Hatalmas érdeklõdés mellett, zsúfolásig telt házban zajlott a III. Tavaszváró Méhésznap Szekszárdon.
Az érdeklõdõk az elõadások mellett
megnézhették, és meg is vásárolhatták a kiállító méhészek termékeit.
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
márványterme adott otthont február
17-én a Tolna megyei méhészek éves
szakmai programjának, amire sokan
voltak kíváncsikat mind a gazdák,
mind a fogyasztók körébõl. Ez nem
is meglepõ, hiszen megyénkben kö-

rülbelül 300-an foglalkoznak méhészettel. A szervezõk a lakosság felé
is nyitottak, mézkóstolóval és mézvásárral várták a látogatókat. De
nem csak a finomságok, hanem a
praktikus portékák – kaptárak, pörgetõk, védõruhák – is helyet kaptak a
standokon.
Amíg a márványtermet mézédes hangulat töltötte be, addig a színházterem
fogadta a szakmai elõadások érdeklõdõit, amelyeknek kezdetét a Mézkirálynõ és a Méz Lovagrendek bevonulása jelezte.
(folytatás a 2. oldalon)

A gyerek a legfontosabb
Szakmai konferencia a gyermekvédelemrõl
A Tolna Megyei Pedagógiai Intézet
9. alkalommal rendezte meg a Megyei Gyermekvédelmi Konferenciát Szekszárdon. Olyan szakemberek – pedagógusok, védõnõk, orvosok, gyermekvédelmi felelõsök –
kaptak meghívást az elõadásokra,
akik munkájukon keresztül tapasztalják meg a rendezvény fõ
üzenetét: a legfontosabb érték a
mai világban a gyermek.
A szervezõk részérõl Fetzer Györgyi gyógypedagógus szakértõ, terapeuta hangsúlyozta: A legfontosabb
dolog az életünkben annak biztosítása, hogy gyermekeink épségben,
egészségben, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben nõjenek fel. Ennek a
gondolatnak a jegyében a meghívott
elõadók több aktuális kérdést boncolgattak, mint például a gyermekbántalmazás, a hátrányos helyzetû, vagy
részképesség zavaros gyerekek nevelése, illetve a válás hatása a gyermek
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♦ KITÜNTETTÉK TOLNA MEGYE
LEGEREDMÉNYESEBB SPORTOLÓIT

♦ NO SEX!

Premier a német színházban
♦ RÁDIÓ, AMI TÁJÉKOZTAT ÉS SZÓRAKOZTAT

Randevú Strasszer Andreával

♦ MELEGEBB MÁRCIUSUNK LESZ

Tolna megyei idõjárás-elõrejelzés március második felére

Megyei Napló – I t t h o n , T o l n á b a n

lelkére. Utóbbi
téma nem véletlenül került terítékre, mert mint
elhangzott, statisztikai adatok
alapján a gyerekek 26%-a, vagyis majdnem
minden negyedik él egyszülõs
családban Magyarországon.
Nagy Zsóka
válási mediátor
azokat a problémákat tárta fel a
közönségnek,
amiket a család
legkisebb tagjai
szenvedhetnek
el egy-egy válás következtében. Nem
csak azt mondta el, hogyan váljunk
kíméletesen, hanem azt is, hogy miként tartsuk életben házasságunkat.
Manapság többféle tendencia figyelhetõ meg, sok a válás, de egyre
többen döntenek úgy is, hogy újabb
házasságra adják a fejüket. Divatos jelenség az utóbbi idõben szinglinek

lenni, ami a mediátor szerint magában
rejti azt a kockázatot, hogy az így vállalt gyerek egyedül nõ fel. Hiszen a
35–38 éves független nõkbe egy csapásra belehasít az érzés, hogy gyereket szeretnének, nem számolva a következményekkel, hogy magukra maradhatnak az aprósággal, akinek viszont
apa kellene.
(folytatás az 5. oldalon)

Fõszerepben az értékápolás
Tolna városa ünnepelt
Tolna már a középkorban mezõváros volt, majdnem szabad királyi városi rangot is kapott. Volt pecsét- és
címerhasználati joga is. A XVI. században közel 8 ezren lakták, ami elõkelõnek számított a korabeli települések körében. A Duna közelsége miatt
virágzott a hajózás és kereskedelem.
Jelentõs tehát a város múltja, amire a
lakosság emlékezhet ezen az ünnepen. 1989. március 1. óta a település
ismét városi rangot visel.

Saramó Sándor nyugdíjas
pedagógus kapta a Tolna
Városért kitüntetést az
idén elsõként megrendezett Tolna Város Napja
ünnepségen, március 3án. A rendezvény célja,
hogy évrõl évre felhívja a
figyelmet a település hagyományainak, kultúrájának ápolására, továbbá,
hogy erõsítse a lakosság
identitástudatát.

LAPUNK TOVÁBBI TARTALMÁBÓL
Jegyzõi értekezlet Tolna
megyében

X. ÉVFOLYAM 5. szám

illusztráció
(forrás: www.manoliget.hu

Új kezdeményezés indult a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. A fõvárosi gyûjteményekhez hasonlóan a megyeszékhelyen is egy-egy híres festõ képeivel szeretnének több látogatót becsalogatni. Március 8-tól Mednyánszky László képeit láthatja a
közönség. Az elõttünk álló négynapos ünnep idején tartalmas
program lehet a tárlatlátogatás.

Tamási, Tolna

TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA

Mednyánszky csalogat
a megyei múzeumba
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Megyei Napló

(folytatás a 3. oldalon)

VÁROSRÓL VÁROSRA

Bonyhád a „Völgység motorja” kíván lenni
Potápi Árpád a munkában látja a siker kulcsát
A tavaly õszi helyhatósági
választások óta jó pár hónap eltelt. Az újonnan felállt önkormányzatok azóta
felmérték a települések
helyzetét, mérlegelték lehetõségeiket, döntöttek az idei
költségvetésrõl, fejlesztéseikrõl, vagy adott esetben
a megszorító lépéseikrõl.
Most induló interjúsorozatunkban a
megye városainak polgármesterei
értékelik utólag a választási eredményt, a városvezetés eddigi tapasztalatait, szólnak a tervekrõl csakúgy,
mint a nehézségekrõl. Elsõ alkalommal a Völgység fõvárosában jártunk.
Bonyhádon a 2006. évi önkormányzati választásokon a Fidesz–KDNP
pártszövetség elsöprõ sikert aratott.

– Ennek oka az itt élõk összefogáMind a tíz egyéni körzetben
sában, a hagyománytiszteletükben és
jelöltjeik nyertek, és Potápi
a tenniakarásukban keresendõ. BonyÁrpádot is újraválasztották.
hád és környéke sokat haladt elõre az
Az így megszerzett bizalom
elmúlt években. (folytatás a 3. oldalon)
egyben óriási felelõsséget is
jelent a régi-új városvezetésnek.
A polgármestert a
város és a személyes sikereinek hátterérõl kérdeztük.
– A polgári oldal
már a rendszerváltozás óta folyamatosan, Ön pedig 1998.
óta szerepel sikeresen minden válaszA város új színfoltja a tavaly
táson. Mi ennek a siátadott belvárosi sétány
kernek a titka?

MEGYEI NAPLÓ

Rekordméretû volt
a tavalyi dunai árvíz
A Duna vízállásai tavaly nem sokkal
maradtak el az 1965-ben észlelt eddigi legnagyobbtól – hangzott el a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna Megyei Szervezetének februári tanácskozásán, amelyen értékelték a 2006.
évi védekezési munka tapasztalatait.
A dunai árhullám kialakulását a vízgyûjtõ területekrõl érkezõ vízhozamok
együttese váltotta ki. Megyénkben 180
km hosszú védvonalon folyt a védekezés, több száz ember részvételével.
Nagy segítséget nyújtottak a polgárvédelmi szervekkel együttmûködõ önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények és az érintett lakosok is.
A Balaton magas vízszintje miatt a
Sió csatorna alsó szakaszán is a dunai
árhullámhoz hasonló szintek alakultak ki. Ilyen vízmagasságra az árvíz-

kapu 1974-es üzembe helyezése óta
nem volt eset. A töltések azonban jól
vizsgáztak, így veszélyhelyzet nem
alakult ki. A védvonalak mentén rendkívüli beavatkozásra nem került sor, a
kisebb szivárgásokat, átázásokat megoldották. Egyedül Bátán volt szükség
komolyabb készültségre, ahol lakóépületeket is veszélyeztetett a dunai
ár. 2.5 km hosszban készült a településen védvonal, ami eredményesnek bizonyult. Közvetett károk is keletkeztek. Utak, épületek süllyedtek meg,
amelyek helyreállítása további jelentõs költségeket igényelt. Az ülésen elhangzott: a szinte minden évben elõforduló áradás miatt a hullámtérben
lévõ épületek sorsát át kell gondolni,
és törekedni kell a probléma hosszú
távú megoldására. Ezen felül uniós
elõírás lesz az árvízi
kockázat és intézkedési terv elkészítése.
Idén az elõrejelzések szerint várhatóan nem kell az
elõzõ évihez hasonló áradásra számítani, mivel a Duna
vízgyûjtõ területeirõl kevesebb az
egyszerre lezúduló
vízhozam, amit eddig tartós esõzés
sem növelt.
-rb-

Hírek röviden
• Március 15. a Sajtó Napja. Ebbõl az alkalomból a Tolna Megyei Önkormányzat
vezetése sajtófogadásra várja a megyei
média képviselõit március 14-én, 12 órára
a régi megyeháza dísztermébe. Díszvendége Borókai Gábor volt kormányszóvivõ,
a Heti Válasz fõszerkesztõje lesz, aki a mai
magyar média helyzetérõl tart elõadást.
• Automata aeroszolos mérõállomást
adtak át március 7-én, Gerjenben. A radiológiai elõrejelzõ rendszerek és a levegõt ellenõrzõ, megfigyelõ állomás telepítésérõl és mûködtetésérõl 2006 májusában egyezett meg a Belügyminisztérium
és az Osztrák Szövetségi Köztársaság
Földmûvelés- és Erdészeti, Környezeti és
Vízgazdálkodási Minisztériuma.
• A Tolna Megyei Vadászok Szövetségének Intézõbizottsága és a Tolna Megyei
Vadászkamara idén is megrendezi va-

dászbálját március 10-én. A helyszín a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskola Karának aulája, ahol a többfogásos,
vadételekben bõvelkedõ vacsora mellett a
Royal zenekar biztosítja a jó hangulatot.
• A Cigányság Világnapja alkalmából
„Roma emberek” a demokratikus közéletben címmel megyei konferenciát tartanak március 19-én, 9 órától Szekszárdon, a régi megyeházán. Az Országgyûlés kisebbségekkel kapcsolatos törekvéseirõl Balog Zoltán országgyûlési képviselõ tart elõadást, a romák társadalmi kirekesztésérõl és befogadásáról Oláh József, a Roma Diplomások Országos Szövetségének elnöke beszél. A Országos
Cigány Önkormányzat eddigi tevékenységérõl Sárközi Károly, az ÖCO tagja, az
oktatási esélyegyenlõségrõl dr. Say István, a Tolna Megyei ÁMK igazgatója számol be az érdeklõdõknek.

Kerülték a biztonságot, fizettek
A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
február végén közúti akciót tartott a megyében, ahol a biztonsági öv és gyermekülés használatát ellenõrizték a városi
rendõrkapitányságok közremûködésével.
Mint az a jelentésbõl kiderült, összesen
269 személlyel szemben kellett intézkedni csak a biztonsági öv és gyermekülés
miatt. Ebbõl 150 gépjármûvezetõ volt,
115 fõ felnõtt utas, 14 gyermek, akiknél
nem használtak gyermekülést. Még mindig voltak olyanok, akik gyermeküket az
elsõ ülésen ölben szállították. Ezúttal nem
figyelmeztettek a rendõrök. Zömében
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helyszíni bírságok kiszabására került sor
2 000 és 10 000 Ft közötti összegekben.
Négy esetben szabálysértési feljelentést
tettek a szabálysértõ ellen, itt magasabb
pénzbírság várható. Az akció során 4 ittas
jármûvezetõt és 70 gyorshajtót is tetten
értek. 24 esetben egyéb közlekedési szabálysértés miatt kellett a hatóságnak eljárni. Az összesen 36 órás közúti ellenõrzésen 367 szabálysértõt szûrtek ki és
szankcionáltak.
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
zöldszáma 0680/200-178. A telefontanú
ingyenes száma 0680/555-111 -TMRFK-

„Szolgáltató” közigazgatási hivatal
Jegyzõi értekezlet Tolna megyében
Legfõbb cél a szolgáltatás
– hangzott el a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal tájékoztatóján, február 22-én,
ahol Tolna megye településeinek jegyzõi kaptak elsõ kézbõl információkat a
közös munkát érintõ változásokról. Fõként a munkamódszerek újulnak meg, ugyanakkor a hivatalnokok már nemcsak a saját megyéjükben levõ önkormányzatok feladataival foglalkoznak majd.
A közigazgatási hivatal a kormány
területi államigazgatási szerve. Koordinációs, ellenõrzési, informatikai,
képzési és továbbképzési feladatokat
lát el. A fenti szerepkörök mellett az

M/6 – határidõ:

2010.
Az M/6-os gyorsforgalmi út kétszer két sávban, állami garanciával, magántõke bevonásával épül
majd. A kormány február 28-án
döntött arról, hogy az autóútnak
2009. végére, legkésõbb 2010. elejére el kell készülnie. Ezek után
már semmi akadálya sincs, hogy
idén áprilisban meghirdessék a
közbeszerzési eljárást, és megkeressék a finanszírozót, aki elõteremti a szükséges anyagi feltételeket, és megbízza a kivitelezõt.
Dr. Wekler Ferenc, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke elmondta: a konceszszor kiválasztása novemberre történhet meg, ami nem azt jelenti,
hogy ekkor a gépek is elkezdhetnek dolgozni. Ez várhatóan 2008.
elején kezdõdik meg.
A tervek szerint a Dunaújváros–Szekszárd közötti szakasz 69,
a Szekszárd–Bóly közötti 49, a
Bóly–Pécs közötti pedig 30,5 kilométer hosszúságú lesz. A beruházás a Szekszárd–Bóly közötti
szakaszon 77%-os, Bóly–Pécs között pedig 99%-os elõkészítettségû. Az M/6-os Dunaújváros–Szekszárd közötti szakasza egy év múlva juthat el ugyanebbe a stádiumba, de az egyszerûbb építési feltételek miatt behozhatja a másik két
útépítést.
-kb-

önkormányzatok törvényességi ellenõrzése is hatáskörébe tartozik. Számos más hivatalhoz hasonlóan a közelmúltban ez is régiós átszervezésen ment keresztül, így
jött létre a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal, Pécsi székhellyel.
Hoffmanné Dr. Németh Ildikó hivatalvezetõ arról tájékoztatott, hogy az új forma új szemléletet
is hordoz magában. Célul tûzte ki a
polgárok kiszolgálásának magasabb
szintre emelését. Ennek érdekében
elsõsorban a munkamódszereket
változtatják meg azokon a területeken, amelyeket az emberek a leggyakrabban vesznek igénybe. A hivatal 206 dolgozója munkacsoportokba szervezõdik. Külön szakem-

berek foglalkoznak majd az alapfokú oktatás, a humán és a szociális
szolgáltatások, valamint a hatósági
ügyek szervezésével. A Tolna megyei hivatal eddigi dolgozóinak is
be kell illeszkedniük az új struktúrába. A speciális ismerettel rendelkezõ
kollégák mostantól somogyi és baranyai munkatársaikkal együtt a másik két megyében is segítik az önkormányzatok munkáját.
A szervezet az ellenõrzés területén
is változtatásokra készül. A 2007–
2010. közötti ciklusra átfogó ellenõrzési tervet készít, amiben az lesz a cél,
hogy az önkormányzatok teljeskörû
tevékenységét lépésekben is képesek
legyenek átvizsgálni. Hoffmanné Dr.
Németh Ildikó hozzátette: nem hibákat keresnek, hanem a munka színvonalát szeretnék emelni. Kiss Boglárka

Fokozott szükség van rájuk
Küldöttgyûlést tartottak a Tolna megyei polgárõrök
Szinte teljes létszámban megjelentek
a Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetségének tagjai a Dunaföldváron tartott éves küldöttgyûlésükön.
Mint az Széles János elnök beszámolójában elhangzott, 2006-ban is eredményesen mûködtek együtt a rendvédelmi szervekkel. A rendõrség mellett a Határõrség és a Vám- és Pénzügyõrség is számít a munkájukra. A
polgárõrök a településeken naponta
végzett járõri munkájuk mellett részt
vettek hatósági tanúk lefoglalásában,
illetve ellenõrzésében és közúti ellenõrzésekben is. Tavaly a rendõrséggel közös szolgálatban megyénkben öt körözött személy elfogásában
is segédkeztek. Az országot érintõ
megszorítások fokozottabb figyelmet
várnak el a polgárõrségtõl is, mivel
mindennapi megélhetés egyre több

gondot okoz a szerencsétlen sorsú
emberek körében. A polgárõr szervezetek technikai eszközeinek jelentõs
részét, így autókat, motorokat, kerékpárokat az együttmûködõ szervezetek, a rendõrség, az önkormányzatok
biztosítják. A szövetség nagy hangsúlyt helyez tagjai képzésére és a pályázatokra is. A Tolna Megyei Önkormányzat is elismeri a szövetség
munkáját, hiszen az anyagi támogatáson túl, a megye bûnmegelõzési
stratégiájának kidolgozásába is bevonta a polgárõröket, valamint díjat
alapított a megyei rendõr-fõkapitánysággal együttmûködve, az „Év Tolna
Megyei Polgárõre” címre. A küldöttgyûlésen elismerések átadására is sor
került: „Polgárõr Érdemkereszt”
Arany fokozatát Nagy Gáborné Dunaföldvár polgármestere, dr. Szilák
Mihály a tolnai és Horgos Zsolt a regölyi,
ezüst fokozatát Herman
Attila Imre a dunaszentgyörgyi, bronz fokozatát
Gárdi György, a kölesdi
polgárõr egyesület elnöke vehette át. A Határõrség emlékplakettet adományozott
Sipõcz
Györgynek, a tolnai
egyesület titkárának.
Egyed Sándor rendõr fõtörzs zászlós oklevelet
vehetett át a szövetség
elnökétõl.
-rb-

Mézédes rendezvény volt
(folytatás az 1. oldalról)

A méhészek az õket leginkább érintõ
aktuális témákról hallhattak elõadásokat.
A mézpiac jelenlegi helyzetével
kapcsolatban Boross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke kiemelte: az országban három
hónapja áll a mézfelvásárlás, amely
szerinte nemcsak az enyhe télnek
tudható be. Úgy gondolja, az Európai
Unión belül elszaporodó eredethamisítás is közrejátszhat. Például követhetetlen, hogy az akácmézet milyen
címke alatt, melyik országban hozzák forgalomba. Az országos szervezet elnöke a minõséggel
kapcsolatos folyamatos vitákat pozitívan fogadja.
Ezek mind elõsegítik a
megoldás megtalálását annak érdekében, hogy mindenki azt kapja, ami az üveg
címkéjén van.
Pedig jó minõségû mézet
enni nem csak az íze miatt
jobb! A mézben található
egyszerû szénhidrátokat a
szervezet könnyen felhasználja, ezek a bélnyálkahártyán keresztül azonnal felszívódnak. A méz táplálja a
szívet, növeli az izmok te-

herbíró képességét. Kiváló erõsítõszere a sportolóknak, az idõs embereknek, a fáradt szervezetnek. Jó hatással van a gyerekek fejlõdésére,
ajánlják a szoptató anyukáknak is. A
gyomorbántalmakra is javasolják,
különösen székrekedésre. Nyugtatóan hat az egész testre. Fogyasztását
azonban túlzásba vinni sem szabad,
mert a testsúlyt is növeli. A szakemberek szerint érdemes a cukrot mézzel helyettesíteni, mert ez utóbbi természetes anyag, némi vitamint és
szerves savakat is tartalmaz. Egy csésze finom mézes tea pedig az egyik
legjobb gyógyír a fájó torokra, bár

idén a megfázásra igazán okot adó,
kemény tél elmaradt.
A rendezvényen a méhészeket különösen érintõ enyhe idõjárás is téma
volt. A szakmai elõadást országos ismertségû meteorológus tartotta. Németh Lajos hangsúlyozta, az a globális felmelegedés, ami már 150 éve
tart, az elmúlt két évben rendkívüli
mértékben felgyorsult. Erõs túlzás
lenne viszont, ha az idei szokatlanul
enyhe telet ennek a folyamatnak tulajdonítanánk. Hideg ide, vagy oda, a
méhészek nem örültek a melegnek.
Ha ugyanis a hõmérséklet 10 °C fölé
emelkedik, a méhek megkezdik a fiasítást. Az utódok neveléséhez a kaptárban lévõ mézet
fogyasztják el, így feleszik a
gazda hasznát. Nagyobb
gond viszont, hogy a hirtelen jött melegben idejekorán röpülnek ki, újabb hõmérsékletcsökkenéskor viszont felborul az életritmusuk, és egy bakteriális fertõzés következtében akár az
egész méhcsalád is elpusztulhat. Idén eddig elkerülte
megyénket a fenyegetõ
fagy. Most már nem csak
méhészek remélik, ez már
így is marad!
-W–K-
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K Ö Z É L E T

3. oldal

Döntés helyett véleményezés
Megalakult a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács
28 fõvel az országban másodikként
a Dél-Dunántúlon is megalakult
február 19-én a regionális munkaügyi tanács. A területi változás
mellett a szervezet jogosítványai is
módosultak. A tagok február 19-én
Pécsett vették át megbízólevelüket.
A Pécsett megalakult szervezet
tagjai közé tartoznak az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsban képviselettel rendelkezõ munkaadói és
munkavállalói szövetségek, a régió kistérségei, megyei jogú városai, illetve a regionális fejlesztési
tanács által delegált személyek.
A korábbi megyei munkaügyi
tanácsok helyébe lépõ szervezetnek a jogosítványai is megváltoztak. A testületet korábban döntési
jog illette meg a Munkaerõ-piaci
Alap felhasználásával kapcsolatban,
illetve bizonyos támogatások esetében is. Most csupán véleményezheti
ezeket a területeket. Ugyanakkor
olyan szociális ügyekkel is foglalkoznak a jövõben, amik eddig nem képezték sem a tanács, sem a munkaügyi központ feladatát.
Az alakuló ülésen a tagok áttekintették a munkanélküliség helyzetét a DélDunántúlon. Ebbõl kiderült, hogy a régió egészét tekintve 13,3% az álláskeresõk aránya. A megyék közül Tolna
büszkélkedhet a legjobb mutatókkal,
itt 10,6%-os a munkanélküliség (So-

mogy megye 15,4%, Baranya megye
13,3%). A kistérségek közül a pécsi és
a Paks környéki területeken a legjobb
a helyzet (6,6%, és 7,6%). A csoportos
létszámleépítés is Tolna megyében
mutatja a legkedvezõbb adatokat.

erõ-piaci Alap 35,5 milliárd forintos
decentralizált keretébõl 5 milliárd forintot kap majd. Ehhez még jön közel
4 milliárd forintnyi európai uniós támogatás, így összesen 9 milliárd forintból gazdálkodnak az idén. Ebbõl
a szervezet jelentõs összeget fordít arra, hogy a tartósan munkanélkülieket versenyképes vállalkozásoknál
helyeze el. Az elõzõ évekhez hasonlóan komoly
hangsúlyt fektetnek a képzésekre, valamint folytatják
a hátrányos helyzetû kistelepüléseken élõk számára
munkalehetõséget biztosító
közmunka programot is.

Ez az évforduló hívta életre a Tolna Város Napja elnevezésû ünnepet,
amit idén rendeztek meg elõször. A
kezdeményezõ, dr. Sümegi Zoltán
polgármester fontosnak érezte, hogy
legyen a településnek egy olyan nevezetes alkalma, amikor saját értékeit, polgárait ünnepli, és erõsíti az itt
élõk azonosságtudatát.
A napot zászlófelvonással és ünnepi képviselõ-testületi üléssel kezdték,
ahol átadták a Tolna Városért kitüntetõ díjat. Ezt a megtiszteltetést eddig

szavazatok összeszámlálása itt több idõt
vesz igénybe, késõbb (lapzártánk után)
dõlt el, hogy melyik szervezet és milyen
összetételben alakítja ki az Országos
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot.
A német kisebbség körében a 185
elektor közül 182-en szavaztak, érvénytelen voks nem volt. Náluk az
egyetlen lista elsõ 9 résztvevõje jutott
mandátumhoz: Dr. Józan-Jilling Mihály, Hoós Ernõ, Köhlerné Koch Ilona,
Stallenberger József, Propszt János,
Dr. Humné Szentesi Katalin, Hetzmann Albert, Krausz Jánosné, Glaub
János. A németek 176 szavazattal az
országos listán a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségére voksoltak.
A szerbek kis létszámuk miatt egyedül Medinán csak az országos listára
szavaztak. Az 5 elektor egységesen a
Szegedi szerbeket választotta meg -r–k-

F e l t e r j e s z t é s a s z o c i á l i s é s mu n k a ü g y i mi n i s z t e r n e k
Változott a támogatottak
köre is. Dr. Brebán Valéria, a
Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ megbízott fõigazgatójának tájékoztatása szerint az uniós normákhoz igazodva a magyar
foglalkoztatási törvény is a
tartósan munkanélkülieket és
a nehezen elhelyezhetõ embereket segíti. A megváltozott munkaképességû személyekre pedig kiemelt figyelmet kell fordítani.
2007-ben a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Munka-

A munkaügyi tanács a megalakulását követõen negyedévente a régió
más és más megyéjében ülésezik
majd.
Kilián Máté

Fõszerepben az értékápolás
(folytatás az 1. oldalról)

Voksoltak a kisebbségek
Március 4-én országos és területi kisebbségi választások voltak országszerte. Ez Tolna megyében a cigányokat, a
németeket és a szerbeket érintette. A cigány kisebbség körébõl a 281 szavazásra jogosult elektor közül 277-en szavaztak. Ezek közül a területi listán 8, az országoson 6 szavazat lett érvénytelen. A
Tolna Megyei Önkormányzat Cigány
Kisebbségi Önkormányzatát kilenc fõ
alkotja: Pongó Ignác (MCF), Farkas János (MCF), id. Bihari László (MCF),
Sárközi Károly (MCF), Kalányos János (LUNGO DROM), Katona Péter
Pál (LUNGO DROM), Dobroveczky
Józsefné (LUNGO DROM), Szancsik
Mária (LUNGO DROM) és Hevesi
György (LUNGO DROM). Az országos listán 146 szavazat érkezett a Lungo
Dromra és 125 a Magyarországi Cigányok Országos Fórumára. Mivel a

március 15-én kapták meg az arra érdemesek. Idén a képviselõ-testület Saramó Sándor nyugalmazott tanárnak
ítélte Farkas Pál szobrászmûvész kisplasztikáját, kiemelkedõ pedagógusi
tevékenységéért. A díjazott pedagógiai munkáját 1949-ben kezdte, a Tolnai
II. Sz. Általános Iskolában, miközben
matematika–fizika tanári diplomát
szerzett Pécsett, kiváló képesítéssel.
1956-tól 1974-ig az I. Sz. Általános
Iskolában tanárként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. Ezt követõen
került Mözsre, ahol a helyi iskolában

elõször tanár, majd 1975-tõl nyugdíjazásáig, 1991-ig igazgató volt.
Az ünnepség után helytörténeti
elõadásokat hallgathatott meg a közönség Tolna köztéri szobrairól, a selyemgyár történetérõl, valamint a
tolnai vízközlekedés és a haltárolás
rejtelmeirõl. Délután a mûvelõdési
központban kézmûves kirakodóvásárt rendeztek. Az ünnepi napot
hangverseny zárta a római katolikus
templomban Pirginé Somfai Zsuzsa,
a zeneiskola volt igazgatójának emlékére.
-kb-

Mint az ismeretes, a szociális törvény módosítása következtében az intézményi térítésemelés (pl. idõsek otthona, szociális
otthonok ellátási díja) 100–200%-kal emelkedett. A Tolna Megyei Közgyûlés szerint
ez az intézkedés igazságtalan és méltánytalan, valamint nem veszi figyelembe szolgáltatások színvonalát. A rendelkezés sérti az önkormányzatok alapjogát is, mivel
az azok által nyújtott közszolgáltatások díjait – a korábbiakkal ellentétben – nem a
helyi képviselõ-testületek határozhatják
meg szabadon, hanem azt törvény írja elõ
kötelezõen.

Emiatt a megyei önkormányzat Fidesz
frakciója a februári közgyûlésen módosító
javaslatot nyújtott be a helyi rendelettervezethez, amely az intézményi térítési díjak
mindössze 3–4%-os emelését tartalmazza.
A módosított rendelettervezetet elfogadták.
Egyidejûleg a szociális és munkaügyi miniszternek címezett felterjesztésrõl is döntés született a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló törvény felülvizsgálata érdekében. Ezt a hivatal februárban
továbbította Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszternek, amelyre a törvény szerint
30 napon belül kell válaszolnia.
-rb-

Ú j p r o f i l ú k e r e s k e d e l e m a me g y é b e n
Az Obi 19. képviseletének alapkövét rakták le február 21-én Szekszárdon a Tesco és
a Park Center szomszédságában. Horváth
István polgármester történelminek nevezte
a 6500 m2-es, 300 parkolóval ellátott
otthonteremtõ barkácsáruház megjelenését a városban. Véleménye szerint
ez a profil hiányzott Szekszárd és Tolna
megye életébõl is, hiszen szinte csak
élelmiszeripari és ruhaipari kereskedelmi
egységek találhatók a környéken. Jó hír
a városnak továbbá, hogy a vállalkozás
81 embert foglalkoztat majd, úgy, hogy
nem veszi el a munkát másoktól,
ahogy ez például egy élelmiszer-áruház esetében elõfordulhat. A munka-

helyteremtést szolgálja az is, hogy a kivitelezõ cég helyi vállalkozók bevonásával dolgozik. Az áruház várhatóan idén nyáron
nyitja meg kapuit a vásárlók elõtt.
-k-

Bonyhád „a Völgység motorja kíván” lenni
(folytatás az 1. oldalról)

Ehhez szükség volt egy olyan értékrend mentén felvázolt koncepcióra, ami összhangban volt a választók
elképzeléseivel. A polgári értékrend
alapján megfogalmazott rövid és
hosszú távú terveink eddig sikeresnek bizonyultak, aminek alapja a
helyben képzõdõ humán és gazdasági
erõforrások ésszerû hasznosítása
volt. Olyan várost építettünk és építünk, amelynek fejlesztésében mindenki a maga területén tehetségének
és szorgalmának megfelelõen hozzá
tehet egy kicsit, az élet bármely területén is tevékenykedjen. Helyi összefogás nélkül nem léphetnénk elõre.
– A sikerekhez mennyiben járult
hozzá az Ön személyisége, a közéletben vállalt aktív tevékenysége?
– Ha ebben számított az én személyiségem, annak örülök és igyekszem
ezt a jövõben is bizonyítani. A közéletben valóban aktívan részt veszek,
több civil szervezet munkáját is segítem. Az összefogás híve vagyok, ami
azt jelenti, hogy a döntések meghozatala elõtt mindenki véleményére számítok, aki az adott témában érintett,
nézeteitõl és szimpátiájától függetlenül. A hozzám forduló állampolgárok
nyitott ajtókat találnak, amennyire
idõm engedi, mindenkit meghallgatok, és igyekszem problémáikra megoldást találni kollégáim segítségével.
– Milyen elképzelésekkel vágtak
neki az újabb négy éves ciklusnak?
– A programunkat az elmúlt években elért eredményeinkre alapoztuk.
Most a legfontosabb, hogy a kórházunkat megmentsük, ennek érdekében kö-

zel 15 ezer aláírást gyûjtöttünk. A
Völgységben élõk aktív betegellátásáról gondoskodni kell. A város tradicionális arculatának megõrzésével olyan
fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani,
amelyek nemcsak a Bonyhádon, hanem a Völgységben élõk javát is szolgálják. Úgyis mondhatnám, hogy
Bonyhád a „Völgység motorja” kíván
lenni. Ehhez minden alapunk megvan,
csak jól kell a helyi erõforrásokkal

képzett munkaerõre tartanak igényt.
Ezt a folyamatot egy ipari park létesítésével kívánjuk továbberõsíteni. A
történelmi hangulatú belváros rekonstrukciós tervei elkészültek, a pályázati
lehetõségekre várunk. A regionális
hulladéktároló – hosszú évek elõkészítõ munkája után – a közeljövõben
megépül Cikó határában. Ezzel együtt
megkezdõdhet a város jelenlegi szeméttelepének rekultivációja, és a sze-

gazdálkodnunk. Kiemelt fontosságú a
munkahelyek teremtése. Az országban
talán egyedülálló módon tavaly munkahelyteremtõ-pályázatot írtunk ki a
helyi adók visszaforgatásával, amelyet
idén ismét meghirdetünk. Mára talán
sikerült úrrá lenni a Salamander 2003as kivonulása miatt kialakult krízishelyzeten. A Bonyhádra települõ cégek, vállalkozások egyre több szak-

lektív hulladékgyûjtés bevezetése. Az
uniós támogatások függvényében gondolkodunk a termálvíz hasznosítására
épülõ, komplex idegenforgalmigyógyászati és gazdasági fejlesztésben, hiszen csak akkor tudjuk az ebben
rejlõ lehetõségeket kihasználni, ha a
termálvízhez kapcsolódó egyéb szolgáltató ágakat is kiépítjük, fejlesztjük.
Sajnos úgy látom, hogy a következõ

két évben erre nem nyílik pályázati lehetõség, pedig hosszú távon és mindenre kiterjedõen meghatározná Bonyhád és környéke életét. Emellett a
szükséges ésszerûsítésekkel a városi
intézményrendszer korábbi színvonalon történõ mûködtetése is fontos feladatunk. A rendelkezésre álló eszközeinkkel támogatni kívánjuk az alternatív
energiatermelés megvalósítását.
– Ön egyben a térség országgyûlési képviselõje is. Polgármesteri teendõivel ezt hogyan tudja összeegyeztetni? Kikre támaszkodhat a munkája
során?
– Országgyûlési képviselõként a
bonyhádi választókerület 31 települését képviselem a Parlamentben. Szerencsére olyan emberekre támaszkodhatom, akik hasonló elkötelezettséggel és lelkiismeretességgel állnak
az ügyek intézéséhez. Ahogy azt
hangsúlyoztam, széleskörû összefogással tudom csak elképzelni egy város irányítását. Ebben együttmûködöm nemcsak a politikusokkal, hanem az intézményvezetõkkel, civil
szervezetek képviselõivel, a vállalkozókkal és a polgármesteri hivatalban
dolgozókkal is. A döntés meghozatala a politikusok felelõssége, de olyan
döntéseket kell hoznunk, amelyek
szakmai alapokon nyugszanak, és a
körzetben élõk érdekeit szolgálják.
Ezt a magatartást kellene országos
szinten, a kormánynak is képviselnie,
de sajnos, nem ezt tapasztaljuk.
– A Parlamentben mennyire tud
hangot adni a helyi problémáknak?
– Tolna megyét, körzetemet nem lehet az ország dolgaitól külön kezelni,

nálunk is azok a problémák jelentkeznek, mint máshol. Többször felszólaltam, és kértem a kormány segítségét a
bonyhádi kórház, a Salamander bezárása, a nagymányoki és bátai becsapott rehabilitált dolgozók ügyében,
valamint több szakmai kérdésben is.
– A helyi ügyek képviseletén túl milyen szakterületeken vesz részt az Országgyûlés munkájában?
– Az önkormányzati ügyek mellett
fõleg nemzetpolitikai kérdésekkel
foglalkozom, tagja vagyok a Külügyi
és a határon túli magyarok Bizottságának.
– Végül egy személyes kérdés. Családja mennyire tolerálja állandó elfoglaltsággal járó munkáit?
– Az õ támogatásuk nélkül nem
tudnám feladataimat így ellátni.
Szükség van a családi biztonságra,
arra, hogy egy fárasztó nap után feltöltõdhessem gyermekeim, feleségem társaságában. Katus már gimnazista, Andris fiam pedig hamarosan
óvodába fog járni. A szülõi támogatásra tehát még sokáig szükségük
lesz. A munkámnak úgy van értelme,
ha látom, hogy kikért teszem. A városban élõk biztonsága mellett gondolnom kell mindig az otthonra, a
gyermekeimre. A feleségemet és
édesanyámat is köszönet illeti, mert
nagyon sok teendõ hárul rájuk a családban a rendszeres elfoglaltságaim
miatt. Azért igyekszem segíteni, például hétvégén a fõzésben, a házkörüli teendõkben. A szabadidõmet próbálom velük együtt eltölteni és közös
kirándulásokat, programokat szervezni. Így teljes az életem!
-rb-

MEGYEI NAPLÓ
Megyénk rejtett kincsei

No sex!

Madocsa és Bölcske
Megyénket járva néha érdemes kerülõket beiktatni. Ha legközelebb Paks
és Dunaföldvár között haladnának,
térjenek le a Madocsát és Bölcskét is
érintõ mellékútra. Elsõ állomásunk
Madocsa, amelynek nevét hajdan állt
kéttornyú bencés apátsága tette híressé. Ennek helyét és köveit használták
fel a református hitre áttért lakosok a
ma mûemléki védettségû barokk
templomuk felépítéséhez. A falu

egyéb látnivalói a különleges homlokzatú, illetve kerítésû házak. A kétezres
nagyközség hírnevét öregbíti a Hagyományõrzõ Néptánc Egyesület,
amely máig ápolója a táncban járatosok számára „szögény” illetve „selyöm” csárdásként ismert lépéseknek.
Szép természeti látnivaló a közeli
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százéves szlavón tölgyes is. Rendezvényei közül kiemelkedik a szeptemberi szüreti felvonulás, ahol a bírót és
a bírónét hímzett fehérkötényt viselõ
csõszlegények és „pliszérozott” szoknyás csõszleányok is kísérik.
Utunkat folytatva a közel 3 ezer lakosú Bölcskére érkezünk, amely egyik
fontos állomása volt már a római kori úthálózatnak is. A felszínre került
leletek megtekinthetõk a Paksi utcában lévõ Római Kori Kõtárban. A település egyéb helytörténeti és régészeti
emlékei Szécsi Attila magángyûjteményében láthatók. A
dunaparti Bölcske
országos jelentõségû
természeti érdekessége a Leányvári
völgyben a májusban nyíló 10 ha-os
tátorjános. A nagyközség tagja a Tolnai
borvidéknek,
ahol a kitûnõ nedûk
ízlelésén túl a háromszáznyolcvan
présházból álló pincefalut is megcsodálhatják az idelátogatók. A pincelátogatáson kívül horgászhatnak, kerékpározhatnak, vadászhatnak, s
megismerkedhetnek a helyi kézmûvesek alkotásaival is.
Bõvebb felvilágosítás a települések honlapjain található.
Ö.J.

Premier a német színházban
Németországi vendégmûvész állította a szekszárdi
Deutsche Bühne Ungarn
színpadára Lund-Niclas
Ramdor: No sex! címû musical-jét. Lutz Hillmann, a
bautzeni színház rendezõje
a február 20-i premiert a
következõ módon méltatta: nagy munka van a társulat mögött, de megérte. Az elõadás jól sikerült!
Hogy miért is No sex!? A történet
úgy kezdõdik, hogy két fiatal,
Freddy és Sanya külön-külön akart
lakást bérelni Berlinben,
ez azonban csak együtt
sikerült nekik. És hogy
kik is õk valójában?
Freddy egy önmagát keresõ, szexuális hovatartozásában bizonytalan
fiatalember, aki verseket
ír, és anyja elõl menekült az önálló életbe.
Sanya egy török lány,
akinek be nem áll a szája, és letelepedési engedélyre lenne szüksége. A
közös bennük az, hogy
mindketten úgy vállalják
az új otthont, hogy semmiféle közelebbi kap-

csolatba nem kerülnek egymással. De itt nincs vége
az egy fedél alatt élõk sorának. Beköltözik Hans, a soha nem borotválkozó életmûvész, akibe Freddy titkon szerelemes. Színre lép
még minden idõk legfiatalosabb anyukája, aki pillanatok alatt felkavarja a kedélyes édes hármas életét. Elcsábítja
Hanst, még mindig uralkodik a fián,
és irányítgatja Sanya életét.
A sok zenével, dallal színesített
vígjáték fõszereplõje szeret, de általában nem azt, akit kellene, megbán-

tódik és megbánt, zavar, kavar, mindezt oda és vissza, az eredmény pedig
egy nagyon is klasszikus vígjáték
számos fura helyzettel. A No sex! komoly kérdésekrõl beszél könnyedén
fiataloknak és felnõtteknek egyaránt.
Azért, hogy mindnyájan megtaláljuk
az igazi szerelemet.
A fõszerepekben Kispál Gergelyt
(Freddy), Alice Müllert (Sanya),
Frank Ildikót (anya) és Farkas Gergõt
(Hans) láthatjuk. A színészek egyetértettek abban, hogy az ének és a tánc
volt a legkomolyabb kihívás számukra a felkészülés során. Három hétig
csak énekpróbán vettek részt, majd
következett a prózai részek megformálása, ami
alatt kiderül, mindenki
talált magában valamit,
ami közös a vállalt szereppel.
A sok munka meghozta gyümölcsét. Az elsõ
és a második elõadást is
pótszékezni kellett, anynyian voltak kíváncsiak
arra, mirõl is szól a No
sex! A darabot Szekszárdon áprilisban láthatja a
közönség, március 16án ugyanis bautzeni vendégjátékon veszt részt a
társulat.
Kiss Boglárka

’48-as emlékhely újul meg
Tamásiban a március 15-i ünnepségre felújítják Borsitzky János 1848-as
honvéd hadnagy sírkertjét. A
Tamásiért Egyesület és a Tamási Helytörténeti Alapítvány
aktivistái átépítik a romos lábazatot kijavítják, s lefestik a
korrodált kovácsoltvas kerítést. Az egykori szabadságharcos katona sírhelyén emléktáblát is elhelyeznek.
A ’48-as honvéd, felvidéki
eredetû nemesi családban született 1828-ban. 20 évesen
már tagja volt a Tolna megyei
nemzetõrségnek. A szabadságharcban vállalt szerepérõl

fennmaradt dokumentumok szerint
harcolt a Drávamentére irányított

Tolna megyei 4. nemzetõr század õrmestereként. Egy késõbbi forrás, a
Tolna megyei 1848/49-es honvédegylet igazolt tagjainak
törzskönyve alapján a 15. huszárezrednél szolgált hadnagyként. Jogi tanulmányokat folytatott, s több településen is
jegyzõként dolgozott. Az 1894.
március 3-án a Szekszárd és Vidéke címû hetilap halálozási
rovatában az alábbi bejegyzést
közölték: Borsitzky János bírósági végrehajtó, 1848/49-es
honvéd-huszár hadnagy élete
67-ik évében Tamásiban f. hó
18-án elhunyt.
Ö.J.

Randevú egy pohár bor mellett – Sas Erzsébet rovata

Rádió, ami tájékoztat és szórakoztat
Vendégem a szekszárdi Fõispán étteremben a közelgõ Szabad sajtó napja alkalmából Strasszer Andrea, a
paksi Fortuna Rádió igazgatója. A
három médium – újság, rádió, televízió – közül a rádió az, amirõl a legkevesebbet beszélünk, s talán éppen a
természetessége miatt. Nem kell kézben tartani és olvasni, nem kell leülni és nézni, egyszerûen „belekúszik”
az életünkbe. Ott van, ha fõzünk, ha
vezetünk, ha dolgozunk …
– Csinos fiatal nõ egy médium
élén. Mondhatjuk, ez ma már egyre
általánosabb. Talán így is van ez jól,
hiszen egyre több nõt látunk vezetõ
pozícióban. Az empátia, az érzékenység, az osztott figyelem mind nõi tulajdonságok …
– Kisgyermek korom óta olyan pályára készültem, ahol kiélhetem a jó
értelemben vett exhibicionizmusomat. „Gyütt-ment” vagyok, ugyan
nem Pakson születtem – a szüleim az
atomerõmû építése kapcsán kerültek a
városba –, viszont három éves korom
óta élek itt, ezért paksinak érzem magam. Mióta az eszemet tudom, mindig szavaltam, énekeltem, s igazi vágyam volt, hogy színésznõ legyek. Az
elsõ sikertelen kísérlet után feladtam,
de mindig is tudtam, hogy olyasmivel
szeretnék foglalkozni, ami közel áll a
mûfajhoz. Sõt a mai napig várok
olyan feladatra, kihívásra, amellyel
még jobban kiteljesedhetek. Az elsõ
munkahelyem az atomerõmû látogató
központjában volt, s 23 éves koromban kerültem a rádióhoz, mint vezetõ.

– Azért ezt kevesen mondhatják el
magukról…
– Édesapám és két társa 1995-ben
megalapították a rádiót, és szó szerint
egyik pillanatról a másikra bedobtak
a mélyvízbe. Nehéz volt a kezdés, 30
munkatárssal dolgoztam együtt, akik
idõsebbek, tapasztaltabbak voltak nálam, viszont számítottam rájuk. Kértem és vártam a segítségüket, és így
sikerült a helytállás. Elõtte már azért
volt némi tapasztalatom, külsõsként
a helyi televízióban kipróbálhattam magam. A
végzettségem
alapján
azonban vállaltam a kihívást, ugyanis a Pécsi Tudományegyetemen mûvelõdésszervezõ szakon
diplomáztam, és jelenleg
is tanulok. PR-reklámszervezõ másoddiplomámat szerzem.
– A rádiók milyen szerepet játszanak ma a tájékoztatásban?
– A felállás a következõ: a televízió és az újságok többnyire közszolgálati szerepet töltenek be, a
rádió inkább szórakoztat.
– Mennyire igénylik a hallgatók a
tartalmas rádiómûsorokat, vagy csak
rohanunk és az a fontos, hogy valami
szóljon a háttérben?
– A rádiónak valóban nagy elõnye,
hogy bármit lehet mellette csinálni.
Ez a kereskedelmi rádiókra – így ránk
is – különösen igaz. Emellett azért nálunk sok a közszolgálati magazin.

– Milyen eszközökkel lehet elérni
nagyobb hallgatottságot?
– A legfontosabb feladataink egyike a tájékoztatás. A hírbázis minden
médiumban ugyanaz, csak a kereskedelmi rádió röviden, gyorsan, tömören fogalmazza meg azokat. Pár másodpercben elmondani a lényeget,
ugyanakkor naponta 15–20 eseményrõl tájékoztatni a hallgatót, ehhez kimondottan jó szakemberek kellenek.
Nálunk ez megvan, kiválóan képzett

újságírókból álló stábbal rendelkezünk. A legnagyobb hallgatottságot
akkor lehet elérni, ha folyamatosan
rendszerezetten dolgozunk.
A helyi rádióknak különösen nehéz
a szerepük abban a tekintetben, hogy
a hallgatók valamennyi korosztályához szólniuk kell. Megpróbáljuk kitapasztalni, hogy ki, mikor hallgat rádi-

ót. Az egyéniség is nagyon fontos,
mert egy-egy mûsort sok esetben éppen a mûsorvezetõ személye miatt
hallgatnak.
– A Fortuna Rádió lokális, helyi
hatósugarú. A megye másik két rádiója mellett mire törekedtek a fentiek
tükrében?
– Pakson kívül Bonyhádon és a
szomszéd megye beli Cecén szereztünk frekvenciát. Az Alisca és az
Antritt Rádió más helyeket fed le. Miután mindhárman kereskedelmi rádiók vagyunk, a helyi események közvetítése mellett hosszú távon két út
van elõttünk: vagy terjeszkedünk, vagy tematikusan változtatunk a
mûsorainkon. Ma még
békésen elférünk egymás mellett, sõt nagyon
jó a viszony közöttünk.
– A közszolgálatiság
mennyire van jelen a
Fortunánál?
– Miután a helyi híreket ebbõl a rádióból
ismerheti meg a hallgatóság, természetesen
mindenképpen meg kell hogy jelenjen. Nagyon vigyázunk az esélyegyenlõségre, az objektivitásra. Sorozataink, magazinmûsoraink igényesek, hallgatottak, csak néhány közülük: „Értékadó” – vallási magazin,
„Fortuna unikum” – helyi politikai
aktualitások, „Szomszédoló” – a vételkörzet településeinek bemutatása,

„Külügyi kalauz” – európai uniós hírek. „Háromszék” címen kézdivásárhelyi testvérrádiónkkal együtt
készítünk közös mûsorokat, az „Akt”
helyi közéleti eseményeket taglal, a
„Téradó” pedig egy zenei magazin.
– Mit jelent a függetlenség egy helyi rádió esetében?
Kevés az olyan médium, amelyik
nem elkötelezett egyik oldal felé sem.
Ezért kell lennie olyannak – s a kereskedelmi rádiók ilyenek –, amelyik
mindkét fél értékeit, érdekeit közvetíti a hallgatóság felé. Jómagam soha
nem engedem be a hírekbe a megosztó témákat. A helyi rádiók magánkézben vannak, ezért nincs is elvárás velük szemben. Mi szeretnénk minden
kormány alatt élni és dolgozni, ez manapság igaz minden média és gazdasági szakemberre és az átlag hallgatókra is. Borzasztóan nehéz, de törekedni kell a függetlenségre.
– Amikor nem a rádióban vagy, mire van idõd feleség és édesanyaként is?
– A férjem ügyvéd Pakson, a gyermekeim Eszter 7, Ábner 3 évesek.
Szabadidõnket ha csak lehet, a gyerekekkel töltjük, sokat kirándulunk.
Tavaly óta családi házban lakunk, és
miután a férjem a kiskorát falusi
környezetben töltötte, igyekszik a
gyermekeinket is az állatok és a természet szeretetére, az egészséges
életmódra tanítani. A magam részérõl biztos, hogy valamikor, valamilyen formában még mást is fogok
csinálni. De biztos az is, hogy a férjemmel mindketten, nagycsaládot
szeretnénk.
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Hagyománytár

Jeles Tolna megyei személyiségek

Két évszázada született
Magurai Augusz Antal báró (1. rész)
A Veszprém és Tolna vármegyékben egyaránt jól ismert Augusz família elõneve a Krassó vármegyei
Magura helységbõl származik.
Boldizsár nevû õsük kapronczai
várkapitányként a török elleni harcokban esett el. Fia, János hadparancsnoki érdemeiért, 1638-ban
III. Ferdinándtól a család õsi nemességének megerõsítését kapta.
Imre, a dédunoka már Tolnához
kötõdik, ahol II. Rákóczi Ferenc
híres brigadérosának, Béri Balogh
Ádám lányát, Júliát vette nõül. E
frigybõl származik Antal, aki fõszolgabíróként a magyar irodalom
iránti szeretetérõl vált ismertté.
Augusz Antal (1807–1878) legelsõ
életrajzát a kor színvonalasnak tartott
hetilapja, a Vasárnapi Újság közölte
1856. december 7-én születése évének
jelzésével. Késõbbi életrajzírói januárra datálják születését, így szerepel a
Magyarság 2007. évi évforduló adattárában is. A valóságban a szekszárdi római katolikus születési anyakönyvben
Kolosvári Joannes plébános bejegyzése mást mutat; Augusz Antonius és
Zsigmond Sofia gyermeke: Antonius
Emericus 1807. február 10-én született.
Augusz Antal gyermekkorában kiemelkedett nyelvtehetségével. A fõvárosban tanult, ahol 1826-ban törvénytudor végzettséget szerzett. Ezután a
megye szolgálatába került, kinevezett
aljegyzõként látott el feladatokat Dõry

Vince alispán mellett, aki ekkor Tolna
követe is volt a pozsonyi országgyûlésen. 1836-ban a megye közgyûlése
engedélyezte hosszabb távollétét, ekkor Bezerédj Lászlóval bejárták Németországot, Svájcot, Franciaországot, Angliát és Skóciát is. Színes leírásaiból tudjuk, hogy értékes, késõbb jól

hasznosítható tapasztalatokat szerzett
a szõlõmûvelésrõl és borkészítés fortélyairól. Útjuk során számos hangversenyre, opera elõadásra, képtárba,
múzeumba is eljutottak.
Még nem volt 30 éves, amikor a
megye fõjegyzõjévé választották.
1843 és 1848 között már a megye
legmagasabb választott tisztségviselõje, alispánja lett. Pályája kezdetén a
változtatni akaró politikusok táborát

erõsítette, felkészültsége, kiváló retorikai képessége a liberálisok vezéralakjává emelte. 1845-ben már a konzervatívok táborát erõsítve, a tisztújításon az ellenzéki mozgalmak leszerelésére a megye élére ültetett adminisztrátor-fõispán, Ürményi József
támogatottjaként õrizte meg az alispáni széket.
Bezerédj Istvánnal 1848. március
25-én a forradalmi események hatására megtörtént a történelmi kézfogás, azaz a liberálisok és konzervatívok kibékülése. Ezt követõen Augusz
Antalt az áprilisi elsõ bizottmányi
ülés alispáni funkciójában megerõsítette, majd végigdolgozta a forradalom utáni hónapokat. Az elsõ osztrák
megszálláskor (1849. február 9-én)
elõírt hódoló nyilatkozat megfogalmazását Perczel Béla másodalispánra
bízta, aki a magasztos béke gondolatára és nem az uralkodó iránti hódolat kifejezésére helyezte a hangsúlyt.
A Windischgraetz által retorzióval fenyegetve visszaküldött okirat helyett
az új, valóban hódoló nyilatkozat
már Augusz Antal dolgozta ki, és e
formában juttatták el az Udvarhoz.
Amikor a tavaszi hadjárat sikerei
hatására Tolna megyét is elhagyták a
császáriak, az önkormányzatiság
visszaállításával, a június 12-én megválasztott megyei tisztikarban már
nem találjuk Augusz Antal nevét.
(folytatjuk)
Dr. Dobos Gyula

Mednyánszky csalogat a megyei múzeumba
(folytatás az 1. oldalról)

A Szekszárdra hozott mûvek biztosítási
összértéke megközelíti a 100 millió forintot.
A múzeum dolgozói a szokásosnál különlegesebb biztonsági óvintézkedésekkel nem
készültek, csupán egy határvonal jelzni a nézõ számára, hogy mi a betartandó távolság a
képek elõtt. A termet azonban felújították,
hogy korszerû külsõvel fogadják a látogatókat. Az idõszaki kiállítással kapcsolatban
változás, hogy annak megtekintése belépõdíjas. Az igazgató tapasztalatai szerint a közönség nem értékeli az ingyenes, vagy nagyon olcsó kulturális programot, ezért döntöttek most a 600 Ft-os felnõtt és a 400 Ftos diák és nyugdíjas jegyek mellett.
-k-

Mednyánszky László (1852–1919) mérnöknek tanult, de hamarosan átjelentkezett a müncheni akadémiára. 1873-ban
Párizsban képezte magát, majd itáliai körútra indult. 1897-ben önálló kiállítása nyílt
Párizsban. A hetvenes években járt elõször Szolnokon, 1902-ben részt vett a
mûvésztelep alapításában. Állandó utazásainak csomópontja Párizs, Bécs, Budapest volt, és családi birtoka, Beczkó. Vonzotta a szegénység világa és a társadalom perifériájára kerültek társasága; modelljei voltak, támogatást nyújtott nekik,
közöttük élt és élt meg mély kapcsolatokat. A világháborúban hadifestõként teljesített szolgálatot. Intellektuális karaktere
naplóinak sorozatából is kirajzolódik.

A fazekasság maga a csoda!
Verseghy Ferenc, a Tolnán élõ fazekasmester érdeklõdése korán kialakult szakmája iránt. A családban az
értékõrzés fontos szerepet játszott, az
édesapja szépen rajzolt és festett,
szépnagyapja testvére, akit ugyancsak Verseghy Ferencnek hívtak, az
anyanyelvi hagyományõrzés kiemelkedõ személyisége volt.
A fazekasmester a bonyhádi gimnáziumban érettségizett. A szakmát
megtanulni 1969-ben
Kaposvárra ment,
ahol Tamás Lászlótól, a Sárköz utolsó
nagy mesterétõl, a
habán kerámia honi
megújítójától tanulta
a szakma fogásait. A
tanoncévek után Kaposváron maradt, ahol
elõször a helyi szövetkezetnek, majd a
Budapesti Népmûvészek Szövetkezetének volt a bedolgozója. Sárközi és a habán technikát alkalmazza a kezdetek óta.
A sárközi egy engóbos (agyagfestékes) technika, a habán pedig fedõmázas, ecsetes festésû eljárás.
Saját mûhelyben 1972. óta, önálló
alkotóként pedig 1984. óta folytatja a
mesterséget. 1973-ban elnyerte a
Népmûvészet Ifjú Mestere, 1974-ben
a Népi Iparmûvész címet. 1984-ben
Buzsákra költözött, de gyakran járt
haza Tolnára. 32 év után tért vissza

Tamási Tabló
Számos helytörténeti kiadvány után most
egy életrajzi lexikon jelent meg Tamásiban a városi könyvtár munkatársai és segítõik szerkesztésében. A könyvben szereplõ több mint 180 személy közös jellemzõje, hogy tamásiak. Ez nem feltétlenül születési, illetve lakóhelyet jelöl, hisz’
helyet kaptak azok is, akik a városban tanultak, dolgoztak egykoron, vagy tevékenységükkel öregbítették a hely hírnevét. A kötetben megtalálható országgyû-

Tolna-Mözsre, mert hazahúzta a szíve
és akarata, és azt remélte, tud is tenni
a szülõföldjéért. Az iskolában kézmûves szakkört indított és 4 éve tanít.
Eddig 9 tanulót nevelt ki a fazekasságnak. Sok száz zsûrizett alkotása
van. Kiállított már az ország legtöbb
városában, s határainkon túl Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban és az
egykori Szovjetunióban. Két éve
kezdte el a habán kerámiák két elfeledett, sárga és a világoskék alapszínét felújítani.
Véleménye szerint az a
népmûvész dolga, hogy
ne hagyja feledni a múltat. 2005 õszén a Somogy
Megyei Múzeum vásárolt néprajzi gyûjteménye
részére a mestertõl habán
alkotásokat, s az Országos Népi Iparmûvészeti
Múzeum gyûjteményébe is került munkáiból.
Többször végzett gyûjtést múzeumoknak, magángyûjteményeknek itthon és külföldön.
A tolnai mûhelyben ma is szebbnél szebb kerámiák születnek, ahol a
mester így vall munkájáról: „Imádom a fazekasságot, mert az maga a
csoda. Egy marék „földbõl” percek
alatt ott egy használati tárgy”.
A Szent István u. 51. szám alatt állandó kiállítása bejelentkezést követõen (tel. 74/445-637) látogatható. DuO

lési képviselõ, erdõmérnök, mesterszakács, tájfutó világbajnok, s önkéntes tûzoltóparancsnok is.
A február 24-i könyvbemutatón benépesült a könyvtár nagyterme, ahol a Tamási
Tabló keletkezésének kulisszatitkairól is szó
esett, sõt néhányan a várossal kapcsolatos
élményeiket is megoszthatták a közönséggel. A szerkesztõk már a folytatáson gondolkodnak, mivel az utóbbi idõben is érkeztek
javaslatok „érdemes tamásiakra”, akik a majdani második kötetben szerepelnének. -ö-

A gyerek a legfontosabb
(folytatás az 1. oldalról)

Nagy Zsóka három olyan
idõszakot emelt ki a házasság
alatt, amikor az gyakran válásba torkollhat. Az elsõ a
gyerekek 3-6 éves kora között van, a második a 7-8. év
körül, a harmadik pedig a kamaszkorra tehetõ. Mindhárom periódusban az okozza a
problémát, hogy a szülõk elveszítik
másodlagos szerepeiket. Elfelejtenek
szeretõnek, férjnek, feleségnek lenni,
csupán szülõként mûködnek 100%osan. Idõközben a szerelem is elmúlhat, amit szeretetté kellene átalakítani az együttmaradás érdekében.
A válási mediátortól megtudtuk azt
is, ha már kenyértörésre kerül a sor,
egyre többen a kulturált forma mellett
döntenek. Sok esetben elõfordul, hogy
a tanácsadás még megmentheti a kapcsolatot. A párok között lévõ kommunikációs hiba például úgynevezett párkezeléssel orvosolható. Ahol végleg
szétzilálódott a család, ott a feladat az,
hogy a gyerekek minél kisebb lelki sérülésekkel éljék át a folyamatot.
Azoknál a gyerekeknél, ahol a válás
a 3-6 éves kor közé esik, elõfordulhat,
hogy az iskolaérettségi tesztet nem
teljesítik társaikhoz hasonló színvonalon. Kimutathatóak részképesség-hiányok is, amik a valóságban nem is léteznek. Az iskolás korban elsõsorban
magatartási problémák jelentkezhetnek. A tapasztalat az, hogy általában

egy fejlõdési szintet visszalépnek az elvált szülök gyerekei. Az eddig jól teljesítõk ezek után csak álmodoznak, közönyössé válhatnak. A kamaszoknál a legsúlyosabb eset az, amikor
elmarad a lázadás. A gyerekek társai lesznek az egyedül maradt szülõnek, átveszik a hiányzó fél (apa vagy anya) szerepét a családban, vagy osztoznak a
fájdalomban. Úgy érzik õk is elvesztettek valakit, pedig ez nem így van, a
szülõ mindig szülõ marad számukra.
Nagy Zsóka azt tanácsolja a pároknak, hogy kezdettõl fogva kezdjék el
karban tartani a házasságukat. Figyelje-

nek egymásra, érjék el, hogy fontosak
legyenek a másik számára. Ha tehetik,
legalább fél évente utazzanak el egy
hosszú hétvégre kettesben. Fedezzék
fel magukban ismét a nõt, a férfit, feleséget, férjet és a szeretõt. Nagyon fontos
az is, hogy a párok kommunikáljanak
egymással, ne söpörjék a pamlag alá a
problémákat. A mediátor véleménye
szerint a szexualitás megromlása az elsõ jele annak, hogy gond van a kapcsolattal. Ezzel a problémával is szembe
kell nézni, meg kell hallgatni a másikat, el kell beszélgetni az igényekrõl.
Csak így juthatnak túl a krízisen. A
gyermekek érdekében – ha még lehet –
feltétlenül meg kell próbálni a megromlott házasságot helyrehozni.
KB

Új sorozatunk elsõ süteményreceptjét Fenyõ Gyuláné küldte be Tamásiból.
A grillázs vagy ahogy Tamási környékén hívják, a diótorta Tolna megye ünnepi, fõleg lakodalmi specialitása. Elkészítését Petõ Jánosnétõl tanulta, és mármár mesteri szintre fejlesztette. Az elmúlt 15 évben saját tapasztalatával, a bemutatókon, versenyeken másoktól ellesett fogásokkal is bõvítette ismereteit.
Kezdetben családja ünnepeire készítette el az édes csemegét, ma már esküvõkre, keresztelõkre, jeles eseményekre különleges formájú grillázsokat is vállal. Elkészítésétõl a kevésbé gyakorlott háziasszonyok se ijedjenek meg, hiszen
az egyszerû tésztaalapból kis ötletességgel
kevésbé bonyolult tortát is lehet alkotni.

Grillázs, vagy diótorta
Egy kisebb tortához 1 kg kristálycukrot felolvasztunk, majd ½ kg durvára darált diót
keverünk hozzá. (A könnyebb feldolgozás
miatt kevés ecet vagy citromlé is önthetõ
bele.) Majd vizes gyúrótáblán formáljuk és
vágjuk, ügyelve arra, hogy a massza meleg maradjon. A kiszabott darabokból dobos cukor (olvasztott cukor) segítségével és
némi kézügyességgel különbözõ formákat
állíthatunk össze.
Díszítés: 2 tojásfehérjét 30 dkg porcukorral habosra felverünk, majd vászonból,
papírból kialakított nyomózsákból kicsi
nyomócsõ segítségével feldíszítjük.
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Magyarország az Európai Unióban
Uniós útravaló

Nézetkülönbségek az 50 éves évfordulóra
kiadandó nyilatkozat kapcsán
Politikai megosztottság jellemzi az
Európai Uniót a Római Szerzõdés
50 éves évfordulójára kiadandó
nyilatkozat kapcsán. Míg az Európai Bizottság konkrét utalást tenne
az alkotmányra és ragaszkodik a
Barroso által kifundált öt ponthoz
is, a tagállamok kívánságlistája is
egyre hosszabb.
Az Európai Bizottság a múlt évben
vetette fel az úgynevezett berlini nyilatkozat ötletét, amelyet az EU tagállamai és intézményeinek vezetõi látnának el kézjegyükkel március 25én. Az Európai Bizottság terve
szerint nyilatkozat megtörné az alkotmány körül kialakult válságot. A
biztosok korábban úgy fogalmaztak,
hogy a szövegnek egyértelmû utalást
kell tennie az alkotmányra, és annak
tartalmaznia kell az EB elnök által
megfogalmazott öt pontot, amely a
szolidaritást, az elszámoltathatóságot, az európai polgárok biztonságát,
az európai értékek világszerte való
terjesztését és az éghajlatváltozás elleni harcot tartalmazza.
Az alkotmány említését azonban
London és Hága is ellenzi, amelyek
húzódzkodnak az alapszerzõdés felélesztésétõl. A britek a „bevásárló lisKérdései vannak Európával kapcsolatban?
Forduljon hozzánk! Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Információs Egység. Tolna Megyei Önkormányzat
épülete, Szekszárd, Szent István tér 11–13.

ta” helyett – amely szerintük az EU
ez évi és jövõ évi feladatait sorolná –
inkább a sikeres és történelmi jelentõségû keleti bõvítést említenék meg.
Franciaország ugyanakkor nem viszszatekintõ, hanem elõre nézõ nyilatkozattal egyezne ki. A cseh kormány
az EU liberális értékeit emelné ki,
amely a kereskedelmet, a bürokrácia
csökkentését, és a további bõvítést is
tartalmazná. Lengyelország pedig újra elõvenné a kereszténység és Isten
megemlítését. Németország ugyanakkor arra szeretné felhasználni a
nyilatkozatot, hogy kifejezze, az EUnak igenis van szociális dimenziója.
Berlin ezt azért tartja fontosnak, mert
az alkotmány francia elutasításának
okát a szakértõk a szociális dimenzió
hiányában látják.
A szociális Európa megemlítése
arról szólna, hogy „megszüntetjük
azokat a félelmeket, hogy az EU egy
olyan közösség, amelynek célja a
vállaltok életének megkönnyítése. A
szociális dimenzióról szóló nyilatkozat-részt ezután a tervek szerint hozzácsatolnák az alkotmányhoz, hogy
az elnyerje a szavazók tetszését.
A nyilatkozat várhatóan maximum
kétoldalas, egyszerû nyelvezetû dokumentum lesz. [http://www.eu2004.hu]
I. emelet 138. iroda. Tel.: 74/505-647, vagy
74/510-295; e-mail: eip@tolnamegye.hu

Uránbánya Bátaszéken?
Jóváhagyási szakaszban a mûszaki terv
Másfél hónappal ezelõtt Bognár Jenõt,
Bátaszék polgármesterét megkereste egy
ausztráliai cég és magyarországi képviselete, amelyik egy uránbánya megnyitásának lehetõségérõl tájékoztatta. A két fél
között azóta nem történtek tárgyalások.
A bánya ügye azonban jelenleg a mûszaki terv jóváhagyásának szakaszában jár. Ez
a dokumentum írja le, hogyan és milyen
eszközökkel kívánja vizsgálni a Bátaszék–
Véménd–Palotabozsok területet a Wild
Horse Energy kutató cég – tudtuk meg Kereki Ferenc pécsi bányakapitánytól.
Az engedélyezési eljárás márciusban

Indulnak a régiós
önkormányzati
pályázatok
Az önkormányzatok finanszírozása, kiváltképp a kistelepüléseken,
köztudottan forráshiányos. A fejlesztések megvalósítása kizárólag
állami támogatással, sikeres pályázatokkal lehetséges. Ezt szolgálják
a TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT pályázatok, amelyek most megyei
szintrõl a regionális fejlesztési tanácsokhoz kerültek. Az együttesen
csaknem 1,6 milliárd forint keretösszegû pályázatok a kisebb beruházások megvalósítását szolgálják.
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács február 28-i ülésén
fogadta el a pályázati programok
felhívását.
Benyújtási határidejük: 2007.
április 15. A tanács a befogadott
pályázatokról 2007. május 31-ig
dönt. A felhívások a www.deldunantul.com/palyazat honlapról letölthetõk le.

fejezõdik be, ezután kezdõdhetnek meg a
légi mérések, amelyek meghatározzák,
mennyi és milyen minõségû az uránérc a
térségben. Nyár elején kezdõdhetnek a
kutatófúrásokat, amelyek akár 8 évig is elhúzódhatnak.
Ha azonban a cég termelni is szeretne,
az önkormányzatot is meg kell keresnie a
bányatelek megállapítási eljárás és a környezetvédelmi engedélyezés kapcsán.
Bátaszék polgármestere úgy gondolja,
az uránérc bányászatának kérdése olyan
ügy, ami a lakosság beleegyezése nélkül
nem dölhet el.
-kb-

Paks velük gazdagabb
Nagyadózók fogadása a Prelátusban
„Paks város fejlõdését és gazdaságát segítõ 2006. évi tevékenységéért”. Ezt a szöveget olvashatta valamennyi olyan cég képviselõje
díszoklevelén, aki ott lehetett a
paksi nagyadózók idei fogadásán.
22 társas és 8 egyéni vállalkozásnak küldtek meghívót a
2007. március 2-i ünnepségre. Hajdú János polgármester elmondta: a város mûködése szempontjából nagyon fontos vállalkozások képviselõi részére a település ezen az
összejövetelen fejezi ki
köszönetét. Mintegy három milliárd forinttal lenne szegényebb Paks a
nagyadózók nélkül (közülük idén is kiemelkedõ jelentõségû a PA Zrt., amely
mintegy 2,5 Mrd-os öszszeget utal át a városnak –
a szerzõ).
A városvezetõ kiemelkedõ tavalyi
beruházásként említette a körforgót,
a mûvészeti iskola felújítását valamint az idõsek otthonának bõvítését.
Részletesen beszélt a 2007–13. közötti idõszak terveirõl is. Még az idén
szeretnék megvalósítani az erõmûvet
a várossal összekötõ kerékpárút régirégi tervét. Ugyanilyen rövid távon
számolhatnak az ittélõk az Erzsébet
Szálló korszerûsítésével is, mivel a

korábban tervezett két ütem helyett
az atomerõmû várhatóan egyben valósítja meg az épületegyüttes felújítását és az új szárnyak felépítését,
valamint folytatódik az út- és partfalrehabilitációs program is.
A polgármesteri hivatal minden
évkezdéskor tájékoztatni fogja az

aktuális év terveirõl a helyi vállalkozásokat, hogy azok felkészülhessenek a munkákra. Felújításra szorul
például a Kossuth Lajos utca – Temetõ utca – Szentháromság tér közötti terület is. A 2013-ig terjedõ
idõszak kiemelt beruházásai között
szerepel még a mûvelõdési központ
korszerûsítése, a régi városi rendelõ
épületének egészségügyi gondozóházzá alakítása, valamint a Deák-

ház és a Pákolitz Könyvtár rekonstrukciója. Hajdú János hozzátette: remélhetõleg csak átmeneti jelleggel,
de idén nem lesz módja egyik vállalkozásnak sem arra, hogy rendelkezzen adója öt százalékának felhasználásáról. Errõl a változásról már korábban egyeztettek az érintettekkel.
Horváth Miklós, a PA
Zrt.-t képviselõ karbantartási igazgató a 2006-os
esztendõ legfontosabb feladatának a sérült fûtõelemek eltávolítását nevezte.
Hangsúlyozta emellett a 4.
blokkon megvalósított teljesítménynövelés jelentõségét is, ami által a város
erõmûtõl származó bevétele is nagyobb lesz. Összességében elmondta, hogy az
atomerõmû jó évet zárt,
2007. pedig, ha lehet, még
feszesebb lesz. A teljesítménynövelési program az
1. blokkon folytatódik:
idén elérik a 104%-os szintet, míg a
mintegy 2000 MW-os teljesítmény
2009-ben valósul meg. A karbantartási igazgató hangot adott annak is,
hogy a paksi atomerõmû további mûködésével kapcsolatos tervek biztatóak. Ez jó hír az erõmûnek és a városnak egyaránt, hiszen a biztonság kiemelt fontossága mögött az erõmû
nagy figyelmet fordít a gazdaságosságra is.
Vöröss Endre

Kész, tûz, PÁLYÁZAT!
A Magyar Pályázatkészítõ Iroda
munkatársai a közelmúltban a Tolna
Megyei Önkormányzattal együtt
szervezett fórumon tájékoztatták a
megye vállalkozóit az uniós pályázati lehetõségekrõl.
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv
keretén belül országosan 39 ezer pályázat készült 1500 milliárd forint támogatási igénnyel, amelybõl 700 milliárd forintot ítéltek meg és eddig 300
milliárd forintot fizettek ki. Mint az
elhangzott, az NFT I-re a kiírások
esetlegessége, a kiszámíthatatlanság,
az elbírálás és a kifizetés közötti
hosszú átfutási idõ volt a jellemzõ.
A Gazdasági Operatív Program kö-

vetkezõ 7 évében 674 milliárd forint
pályázható meg a vállalkozások
komplex fejlesztésére, modern üzleti
környezet teremtésére és a versenyképességet segítõ innovációs és technikai fejlesztésekre. A prioritások között szerepel munkalehetõség-teremtõ beruházások támogatása a hátrányos helyzetû kistérségekben.
A mikro- és kisvállalkozások április 23-ig nyújthatnak be pályázatot
eszközbeszerzésre, amelynek támogatási mértéke 1–5 millió forint.
Komplex technológiai fejlesztésére 5
és 50 millió forint között április 30-ig
pályázhatnak a kis- és középvállalkozások. A nagyobb mértékû (50 és 500

millió forint közötti) elképzelésekre
május 21-ig lehet beadni az igényt. A
támogatás mértéke 30%, de a hátrányos helyzetû térségekbõl érkezõ pályázatok esetében ez az arány 40%-ra
nõ. Bõvebb információ a www.mapi.hu oldalon található.
-rbHátrányos helyzetû kistérségek
és települések Tolna megyében
Kistérség
Tamás
Dombóvár
Bonyhád
Paks
Szekszárd

Település
összes település
összes település
Bátaapáti, Mórágy,
Mõcsény
Bikács, Sárszentlõrinc
Báta, Murga

Reform, vagy deform?
Mikola István: az egészségügy nem üzlet
Ingatlanspekulációk állhatnak az egészségügyi intézmények bezárásai mögött, fõleg a fõváros értékes telkein álló kórházi
épületek esetében – mondta Mikola István, az Országgyûlés Egészségügyi
Bizottságának alelnöke szekszárdi fórumán. Hozzátette, ami most az egészségügyben zajlik, az minden szakmaiságot nélkülözõ rombolás.
– Mi alapján állítja, hogy rombolás zajlik az egészségügyben?
– Amit a kormány reform néven az
egészségügyben is elkezdett, az az
emberek újabb megsarcolása, hiszen
egyrészt a vizitdíjból tervezett bevételek a mentességek miatt nem fognak teljesülni, másrészt ez nem eredményezi automatikusan a hálapénz
megszûnését. A vizitdíj beszedése
miatt óriási sorok alakulnak ki nap
mint nap az intézményekben, és a háziorvosoknál, mindez az adminisztrációt növeli a gyógyító munka rovására. Ennek a betegek isszák a levét.
A szakmaiság hiányát bizonyítja az

is, hogy az ágyszámokról
egy titkos, lovasberényi találkozón döntöttek a kormánypárti politikusok, ami
nonszensz. Politikai alkuk
áldozatává tette a kormány
az egészségügyet. Nem lehet körzõvel és vonalzóval
ágyakat szétosztani. Így
születhet olyan jogszabály,
ami nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, csak pusztán a száraz
számok és a térkép alapján határozza
meg az ellátási területeket és az ágyszámokat. Hol van ebben a humánum, az emberek képviselete? Nem
tudni azt sem, mi lesz azokkal, akiket
a bezárásra és leépítésre kerülõ intézményekben láttak el eddig.
– Ebben a helyzetben mit tehetnek az érintett intézmények és fenntartóik?
– Tiltakozásuknak adnak hangot,
amely jobb esetben a kormányhoz is
eljut. Nem szabad hagyni, hogy helyrehozhatatlan károkat okozzon az
egészségügyben egy sértõdött és miniszteri székbe ültetett orvos. Társadalmi ellenállásnak és összefogásnak kell
kialakulnia a kórházak megmentéséért.

A helyi önkormányzatoknak is meg
kell védeni intézményeiket, például
úgy, hogy a bezárásra ítélt kórházak területén változtatási tilalmat rendelnek
el, így húzva ki a talajt az ingatlanspekulációk alól. Nehéz küzdelmek ezek,
de ilyen és hasonló intézkedésekkel
lehet csak a jelenleg kiszámíthatatlan
helyzetet megakadályozni.
– Ha ilyen nagy a baj az egészségügyben, akkor lehet-e más irányba
indulni, mint amit a kormány tesz?
– Lehet és kellene is, mert az
egészségügy nem üzlet. A kiadásokat
2006. és 2009. között 250 milliárd
forinttal akarja csökkenteni a kormány. Ez nem más, mint pénzkivonás. Ettõl egyáltalán nem lesz hatékonyabb az ellátás. A fiskális szemlélet helyett a humánumra és a szakmai
véleményekre építõ átalakításokra
lenne szükség. Miniszterségem idején a népegészségügyi programra
alapoztuk terveinket, ami már sajnos
a múlté. Jelenleg a profitot szerezni
akaró tõkések várnak bebocsátásra az
egészségügyi ellátórendszerbe, és a
kormány már nyitja hozzá a kapukat.
– A verseny nem eredményezné a
magasabb színvonalú ellátást?

– A több nyereségérdekelt biztosító
behozatalával néhány tõkés csoport
kezébe összpontosulna az a korlátlan
gazdasági és politikai hatalom,
amelynek kiépítése az adófizetõk
pénzén történne. Az egészségbiztosításban lévõ 1500 milliárd forint kétharmadának kezelését ugyanis magán biztosítók végeznék. Ezek valóban versengenének fõleg a kevésbé
beteg és fiatalabb korosztályokért, de
mi lenne az idõs, beteg és szegény
emberekkel? A hazai jövedelmi viszonyok mellett nem lehet amerikai
típusú öngondoskodó rendszert létrehozni. Ez oda vezet, hogy aki meg
tudja fizetni, annak biztosított lesz a
magas szintû ellátás, aki pedig nem,
az kimarad ebbõl. Emiatt tovább nõnek majd a társadalmi különbségek,
és jó néhányan végérvényesen a leszakadó rétegek közé kerülnek. Ez
Magyarország érdeke? Ami most történik, az a társadalmi szolidaritás és a
közösségek elleni nyílt harc, az önzõ
magatartásformák erõsítésével. A Fidesz a közeljövõben összegzi az elmúlt hónapok tapasztalatait, és hirdeti meg programját, ami alternatíva lehet az ország számára.
-rb-
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SZÁLLUNK AZ ÖNÖK IGÉNYEI ELÉ!
II. Agro Air Kft.: Három évtizede a mezõgazdaság szolgálatában
A II. Agro Air Kft. fõ profilja a
professzionális légi mezõgazdasági
szolgáltatás: mûtrágyaszórás és
permetezés a levegõbõl, taposási
kár nélkül, gyorsan, ráadásul a tavalyelõtti árakon. A cég tevékenységi körérõl, elsõdleges tulajdonságairól és kihívásairól
Kemény Sándor ügyvezetõ tájékoztatott.
A kft. szolgáltatásainak
95%-a mezõgazdasági
jellegû, mûtrágya és növényvédõ szerek célterületre juttatása a levegõbõl. Mindezek mellett végeznek légi fotózáshoz is
repüléseket, amelyeknek
célja többféle lehet: városfényképezés, vállalati
reklámanyag készítése,
közlekedési nyomvonalkijelölés. Helikopter-vezetõi oktatószolgálattal is
rendelkeznek. Nem elhanyagolható a (biológiai és kémiai)
szúnyogirtás sem, amelyben alvállalkozóként rendszeresen szerepet
vállal a cég.
A földi hatóanyag-kijuttatással
szemben elõnye a légi mûködésnek,
hogy gyorsabb, és ezáltal a károkozók elleni hatékonyabb védekezést
tesz lehetõvé. Nincs taposási kár,
épen marad a gabona, és versenyképes az ár a kemikáliák kijuttatási területére nézve.
A csapat majdnem három évtizede
végzi ugyanazt a tevékenységet. A
termelõszövetkezetek átalakulását
követõen a munkatársak továbbra is
ennél a foglalatosságnál maradtak.
Eleinte Hiller gyártmányú, üzembiztos, megbízható alkatrész-ellátású és
esztétikus külsejû helikopterekkel
repültek, amelyeket azonban ma már
nem használnak. Búcsút vettek az

amerikai technikától és résztulajdonostól, és jelenleg három Kamov
KA–26 típusú helikopterrel végzik a
munkát. Ennek a típusnak ugyan
magasabb az üzemeltetési költsége,
de alacsonyabbak a beszerzési és az
alkatrész-ráfordítások.

A cég gépei Tolnán kívül BácsKiskun, Somogy és Fejér megyében
is repülnek. A közelmúlt helikopterbalesetei nyomán a II. Agro Air Kft.
gépeit is átvizsgálták a gyártó szakemberei, egyedi és konstrukciós,
technológiai és egyéb, illetve rejtett
hibákat sem találtak. A vállalat a mûszaki elõírások legmesszebbmenõ
betartása mellett a megrendelõ igényeit tartja elsõsorban szem elõtt.
Átlagos idõjárási körülmények között a hóolvadást követõen szállnak
ismét föl, a téli generáljavítások és
ellenõrzések után. Az idei év azonban, úgy tûnik, jelentõsen felforgatja
a megszokott rendet, szükségessé téve ezáltal a korábbi légi hatóanyagkijuttatást.
Adódóan a tevékenység jellemzõibõl, károkozás gyakorta elõfordul.
Köszönhetõen a II. Agro Air Kft. üz-

Hiábavaló dolog
VÍZSZINTES: 1. Janus Pannonius gondolatát
idézzük. 12. Nyílástávolság. 13. A hangsor elsõ
hangja. 14. Olasz folyó. 15. Rendjel. 17. Zenemûvek elõtti rövidítés. 18. Épületszárny. 20. Tojás németül. 21. Folyó Dél-Amerikában. 24.
Több nyelvben a fényképezõgép neve. 26. Ukrán
hegedûmûvész (Leonyid). 27. Orosz férfinév. 28.
Hullámfodor. 29. Említeni kezd! 31. FIS. 32. Közeli folyó. 33. Török tiszti rang. 34. Az óda két
vége. 35. Énekes. 36. Testforma. 37. Bírói viselet.
38. Korunk félelmetes vírusa. 39. Angol paraszt a
hûbériség korában. 41. ….Pacino, amerikai színész. 42. Orosz ûrállomás volt. 43. A tallium
vegyjele. 44. A Zöld-Sziget lakói. 46. Kemény
anyagba vés. 47. Nehéz fém. 50. Lemezjátszó.
FÜGGÕLEGES: 1. Központi égitest. 2. Védõbeszéd. 3. Perui gépkocsik jelzése. 4. …et

contra, mellette és ellene. 5. Iráni folyó
(ATREK). 6. … scaenici, színházi játékok
voltak az ókorban. 7. Gamma Ray Observatory, ûrszonda. 8. YA. 9. Hajpánt része! 10.
Török gépkocsik jelzése. 11. Ficsúr régies
szóhasználattal. 16. Hosszúra nõtt. 18. A gondolat folytatása. 19. Tartozása van. 21. Az út
nyomait viselõ. 22. Nagyobb méhcsoport. 23.
Andalogni kezd! 25. Az argon vegyjele. 26.
Illatos konyhakerti növény. 28. Meglehet. 29.
Egyenget. 30. Csõtészta. 32. Divatcikk. 33.
Jószág alá vetett szalma. 35. Nobel-díjas biokémikus (Henrik). 36. Az egyik vércsoport.
37. Állóvíz. 38. Alapvetõ. 40. Nõi név. 41.
Termést betakarít. 44. Az ír köztársasági hadsereg. 45. Rejtjelkulcs. 48. Omszk folyója.
49. Mulatni kezd! 50. Gazdasági társaság. 51.
Santa.., Argentin tartomány.

letpolitikájának, ilyen esetekben az
elõidézett kárt fedezõ pénzt a cég
közvetlen kármentesítés, illetve kifizetés formájában lerótta.
A szakmában komoly (földi) konkurencia van jelen, de a kft. azon kevesek közé tartozik (ha ugyan nem
az egyetlen), amely a
2005-ös árszinten ajánlja a legmagasabb szintû
légi védekezést. Ez elsõsorban a búza és a repce
károkozói ellen való
permetezést jelenti, illetve az egyéb õszi termény, az árpa gomba- és
rovarölõs permetezését.
Saját berendezésükkel
keverik és töltik a vegyszert a helikopterbe. A
megrendelõnek kell biztosítania a vizet, a vegyszert és a közremûködõket a betöltéshez. Ezenkívül fontos a megfelelõ
felszállóhely alacsony
növényzettel (pl. fû), biztosítva legalább egy irányba az akadálymentes
kirepülést, viszonylag közel a kezelendõ táblákhoz.
(x)
Szállunk rendelkezésükre!
II. Agro Air Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.
Tel.: 74/512-267, Fax. 74/512-268
E-mail: agroair@easymail.hu
Ügyvezetõ
Kemény Sándor 70/313-5632
Könyvelõ
Csurkovics Éva 70/319-6075
Szerelõk
Pálinkás László 70/313-5633
Tóth Ferenc 70/313-5634
Kurucz Zoltán 70/313-5635
Pilóták
Orbán Attila 70/313-5636
Gál László 70/313-5637

Kitüntették
a legeredményesebb
sportolókat
„Állandóság és változatosság jellemzi a
sportot”– mondta dr. Puskás Imre, a megye közgyûlésének elnöke február 27-én
azon az ünnepségen, ahol Tolna megye
2006. évi legeredményesebb sportolóit
és azok edzõit díjazták. Az állandóság a
jó eredményekben, a lelkiismeretes edzõi
munkában, az áldozatkészségben és a
sportolás feltételeiben mutatkozik. Változás a generációkat, az eredmények javulását és a körülményeket jellemzi, amelyek a további munka ösztönzõi is egyben – tette hozzá az elnök.
A Tolna Megyei Sportszövetségek
Szövetsége által megrendezett díjátadáson 59-en vettek át elismeréseket a régi
megyeházán. A nemzetközi versenyeken
elért elsõ hat helyezett sportoló közül 18at díjaztak oklevéllel és emléktárggyal,
emellett elismerésben részesült az a 40
versenyzõ is, akik sportágukban bizonyultak legjobbnak.
-szs-

Helyesbítés
Elõzõ számunkban a bautzeni delegáció szekszárdi látogatásáról szóló cikkünkben elírás történt. Horst Gallert a
bautzeni járás volt, és Michael Harig
pedig a jelenlegi elnöke. Az elírásért elnézést kérünk.

–

Költözés
Költözni jó, bár vannak árnyoldalai
is. Például, hogy a költözés elõtt már
három nappal az ember kémlelni kezdi az eget, vajon esik-e majd vagy
sem, mert ha igen, akkor az egyszínû
ülõgarnitúra egészen biztosan pötytyös lesz, amolyan retró szerûen, a
pöttyös meg egészen biztosan egyszínû, amolyan trendy szerûen, ami
mindkét esetben egyfajta kockázatos
végeredményt vetít elõ az elkövetkezendõ idõszak mindennapjainak
komfortérzetében.
Árnyoldal az is, hogy az ember
idõrõl idõre kényszeresen fel-felemelgeti jobb keze egyik ujját – na
nem a középsõt, ujjbeggyel maga felé, mert az mégiscsak illetlenség, hanem a mutatót, megnyálazva és ujjbeggyel szélirányban –, elvégre sosem lehet tudni, merrõl fúj a szél, és
fúj-e egyáltalán. Mert ha fúj, akkor
aztán visz mindent, ágyon felejtett lepedõt, asztalon felejtett abroszt, fotelban felejtett anyóst, igaz, ez utóbbit csak akkor, ha igazán orkánerejû,
bár akkora erõsségû szelet még nem
jegyeztek fel Magyarországon.
Szintén az árnyoldalak közé sorolandó, hogy költözés elõtt az idõjárás-elõrejelzések biometeorológiai
összefüggéseit is meg kell hallgatni,
hiszen ettõl függ, milyen lesz a hangulat, a családé, a szomszédoké, a
szállítóké és a sajátja. Hátha idegesítõ hidegfront lesz vagy álmosító melegfront, esetleg kettõs fronthatás,
vagy nem lesz fronthatás.

Beküldendõ a vízszintes 1. és a függ 18. számú sorok megfejtése
Beküldési határidõ: 2007. március 16.
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Maga a költözés
már szinte semmi ezekhez az elõkészületekhez képest. Jönnek, visznek
és hopsz, máris új helyen találja magát az ember. Sorra kinyitogatja az
elõzõleg nagy gonddal összecsomagolt dobozokat, zsákokat, és a látszólagos kupiból elõbb-utóbb szépen helyére tesz mindent, lepedõt az
ágyra, abroszt az asztalra, anyóst a
fotelba, míg olyan képet nem ölt az
egész új lakás, mint amilyen az elõzõ volt.
Nem is marad más hátra, minthogy
elgondolkozzon azon, mi a nyavalyának idegesítette magát menet közben
annyit. Mire volt ez a sok elõkészület,
az elõnyök és az árnyoldalak nyomasztóan aprólékos számba vétele,
majd arra a következtetésre jut, hogy
legközelebb egészen másképp csinál
majd mindent. Semmi értelme, hogy
azért emelgesse az ujját, hogy megtudja, vajon merrõl fúj a szél, és fúj-e
egyáltalán, mert ha esik, úgyis esik,
ha fúj, úgyis fúj, és a legvégén úgyis
neki, saját magának kell majd a helyére tennie mindent.
Bár ebben az ujjemelgetésben
azért van valami. Talán ez az egyetlen, aminek az idõjárás kiszámíthatatlan változásai közepette is akad
néha valami értelme. Igaz, ha az ember úgy dönt, felemeli az ujját, akkor
csinálja elegánsan. De ekkor a középsõt emelje, ujjbeggyel maga felé.
Hátha mások is kedvet kapnak a költözéshez.
-bajnok-

MIRE SZÁMÍTHATUNK AZ ÉGIEKTÕL?
Tolna megyei idõjárás-elõrejelzés március második felére
A hõmérséklet növekedése jellemzõen felgyorsul, az átlagos középhõmérséklet a 6 °Cról a hónap utolsó napjára eléri a 10 °C-ot,
amely a tenyészidõszak kezdetét jelenti.
A jellemzõ reggeli minimumok átlaga általában még hûvös 5–6 °C, a napi maximumok
átlaga azonban a hónap végére meghaladják a 15 °C-ot. Hideg márciusokban elõfordult még ebben az idõszakban –5 °C-os fagy is, a
meleg években pedig 20–26 °C-ot
is mértek már.
Idén meleg
napok jellem-

zik várhatóan a hónap közepét, majd 20-a
körül kissé hûvösebb csapadékos napok
jönnek. Az ezt követõ meleg napok hatására a hónap középhõmérséklete valószínûen
melegebb lesz. Március átlagosan az év
legszárazabb hónapja, 2007-ben nedvesebb lesz a megszokottnál.
A kedvezõ idõjárású napokon folytassuk, illetve fejezzük be a fás növények
metszését! Sürgõsen végezzük el a lemosó növényvédelmi permetezéseket! Az
õszi kalászosok fejtrágyázását, valamint a
tavaszi vetések talajelõkészítését, simítózását végezhetjük a pirkadt talajokon.
Kõvári László

2007. március 21-én 13.30-kor
Gyermek bérlet III. elõadása (Pinokkió és
Pumukli bérlet) ÖRDÖGTÁNC – a Bartina
Néptánc Egyesület gyermekcsoportjainak
mûsora. Jegy 600 Ft

2007. március 13-án 19 órakor
COTTON CLUB SINGERS koncert

2007. március 26-án 19 órakor
Garay Bérlet II. ea. CSIKY GERGELY–FÉLIX GYÖRGYI–BRADÁNYI IVÁN: A NAGYMAMA – zenés vígjáték 3 felvonásban,
közremûködik a Szemirámisz Kamarazenekar. Jegyár 2000 Ft

2007. március 19-én 19.30-kor
Filharmónia–Raiffeisen Felnõtt Zenekari
bérlet IV. hangversenye Pannon Filharmonikusok – Pécs. Belépõjegy 1000 Ft
2007. március 24-én 8–12-ig
Baba- és gyermekruha börze a Panoráma Mozi elõterében. Elõzetes asztalfoglalás: 74/ 529-610, 1000 Ft/asztal

Mûvészetek Háza
Kovács Ferenc (Siklós) festõmûvész
gyûjteményes kiállítása – megtekinthetõ
március 17-ig
2007. március 22-én, 17 órakor
Kántor József képzõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: április14-ig

2007. március 23-án, 19.30 órakor
GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS
EGYÜTTES
minõsítõ hangversenye.
Belépõdíj 1200 Ft
zenebarát bérlettel 600 Ft

Panoráma Mozi mûsora
NAGYTEREM
(hétfõi napokon nincs vetítés)

MTolnaEGmegye
YEIközéleti
NAPlapja
LÓ

MEGYEI NAPLÓ

P R O G R A M O K

2007. március 8–11, 13–14
SOS szerelem – 20 óra
2007. március 15–18, 20–21
Malac a pácban – 16, 18 óra
ART TEREM
2007. március 8–14.
SOS szerelem – 16, 18 óra
Fûrész 3. (korh: 18) – 20 óra
2007. március 15-21.
Zene és szöveg – 16, 20 óra
Cigányok ideje (korh: 16) – 18 óra

2007. március 22–28.
Szellemlovas (korh:16) – 16, 20 óra
Renaissance (korh: 16) – 18 óra

Csoportos látogatók figyelmébe ajánljuk!
2007. március 19–23-ig 14 órakor
az Art teremben
2007. március 20-án 18 órakor
a Nagyteremben
HORTY, A KORMÁNYZÓ
– magyar dokumentumfilm
Csoportos belépõ ára 400 Ft/fõ
Érdeklõdni: 529-619-es telefonszámon.
Pénztár nyitva elõadások elõtt 1 órával

