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Dalban 
mondták el

SZEKSZÁRD Az Életet az Éveknek Orszá
gos Szövetség megyei szervezete tize
dik alkalommal rendezte meg dalos ta
lálkozóját. Huszonhárom klub képvi
seltette magát a pénteki eseményen, 
mintegy háromszáz nyugdíjas és idős
korú vett részt a szórakoztató m űso
ron. ► 3

Kedvező
termésátlagok
TOLNA MEGYE Jelenleg az őszi búzát, rep
cét, tavaszi árpát, zabot, magborsót 
aratják Tolnában. A megyei koordiná
ciós bizottsághoz érkezett adatok sze
rint a termésátlagok nagyon kedvező
ek, de vannak kevésbé jó átlagtermé
sű területek is. ► 3

Görög dráma az 
EU színpadán

STRASBOURG Válságnak nyoma sincs 
az Európai Parlament épülete előtt. 
De miért is éppen itt lenne nyoma, a 
strasbourgi székháznál, melynek tá
gas előterébe egymás után érkeznek a 
legújabb - a szalonokból éppen, hogy 
kigördült -  autócsodák... ► 1 4

Kárász Anna 
indul a vb-n
KAJAK-KENU Csütörtökön el rajtolt a kaja
kosok és kenusok második világbajno
ki válogatóversenye, amelynek Szol
nok ad otthont. Tegnap eldőlt, Kozák 
Danuta nem lesz ott a lombard fővá
rosban, miután másodszor is kikapott 
Kárász Annától. ► 1 5

Jó reggelt!

Sok dolog van, ami felháborít
ja az embert, vagy ne adj’ Isten 
az életkedvét is elveszi egy idő

re. A legvisszataszítóbbak egyike az 
áskálódás. Az ember alkot valamit, 
aztán még mielőtt elégedetten hátra
dőlve szusszanna egy kicsit, gyönyör
ködve a munkájában, már érzéke
li is, hogy megkezdődött ellene a fur- 
kálódás. És még véletlenül sem szem
től szemben, nyílt lapokkal játszva. 
Nem ám. Mindig csak a föld alatt, el
rejtve a tekintetek elől. A legelkese- 
rítőbb az, hogy nincs mit tenni elle
ne. A legcélravezetőbb talán az len
ne, ha megpróbálnánk tudomást 
sem venni róla. És legfeljebb csalá
di körben emlegetjük annak az átko
zott vakondnak a felmenőit, amelyik 
már megint szétbarmolta a kiskerte
met. M. I.

ÁCSOK 
TÁRCSÁK 
IpAI .

TOLNA MEGYE Az elmúlt napokban a forgalmas közutak munkatársai. Arra voltak kíváncsiak, mekkora az au- a termékek nem vagy csak kis mértékben tartalmaz
mellett árult zöldségeket és gyümölcsöket vizsgálták tóforgalomból adódó, egészségre káros anyagokkal tak nehézfémeket. Nemcsak az árut, az árusokat is el
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) való szennyeződés kockázata. Bebizonyosodott, hogy lenőrzik. ► 3

Búvárok keresték Domboriban a férfit

Elviselhetetlen hőség

FADD-DOMBORIA  legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben, a hétvégén a napi középhőmérséklet 
nem megy 28-30  fok alá, sőt a nagyobb városokban még ennél is melegebb lehet. A déli órákban 40 
fok fülé is kúszhat a hőmérő higanyszála. Ekkora hőséget csak a vízparton lehet kibírni, ám arra ügyel
ni kell, hogy 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon közvetlenül a tűző napon, és a fürdőzés alap
szabályait mindenki tartsa be. Még nem tudni milyen okból tűnt el pénteken délután fél négy körül 
Fadd-Domboriban egy 18 éves férfi. Lapzártánkkor még búvárok keresték -  tájékoztatott Molnár Ág
nes rendőrségi szóvivő. H. E.

Újpesten kezdi az 
idényt a Paksi FC
LABDARÚGÁS Tizenegy év után 
újra 12 csapattai rajtol szom
baton az OTP Bank Liga 
2015/16-os idénye.

A m ostani idényben előbb 
minden csapat oda-visszavá- 
gót játszik egym ással, majd 
a harm adik körben az előző 
bajnokság első hat helyezett
je szerepelhet hazai környe
zetben. A nyitóforduló egyik 
érdekes párharca a Paks új

pesti vendégjátéka, a lila-fe
hérek otthon ugyanis leg
utóbb 2010-ben tudták bajno
ki mérkőzésen legyőzni a Tol
na megyei csapatot, amely az
óta sorozatban ötször hozta el 
a három pontot a Szusza Sta
dionból.

A feljutó Vasas a DVTK ott
honába látogat, a Békéscsaba 
a Debrecent fogadja.

► 1 6

volna a fiatal Dánó Ibolyának, 
hogy tanár lesz, valószínűleg 
kinevette volna. Mint mond
ja, bármi lehetett volna, mert 
az édesapja minden lehetősé
get megadott neki a nagy sze
génység ellenére. Egyszer vi
szont azt mondta: „Kiskomám 
csomagolj, mész tanítani!” Ibo
lya nem gondolta volna, hogy 
ez egy életre szól. A nyelvtan 
mellett a másik kedvenc a di
áktűzoltóság lett, amit nagyjá
ból harminc esztendeje vezet. 
Rajta maradt, mint szamáron 
a fül, ám szemmel láthatólag 
szereti. Ibolya néni, felkészü
letlenül senkit nem enged el 
egyetlen versenyre sem. ► 4

A nyelvet ismerni 
kötelesség

BÖLCSKE H a  v a la k i a z t m on dta

Gáborné Dánó Ibolya
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SZERKESZTOSEGl E-mail: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu

OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig -  ügyeletes: Balázs László 74/ 511-510
TERJESZTÉS 8-16 óráig -  kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/ 510-510 
HIRDETÉS 8-16 óráig -  hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/ 511-534

MA HOLNAP

38 38 *
Szombaton pokoli hőség lesz, és magas UV sugár
zás. Vasárnap is meleg lesz, de az esti órákban egy 
hidegfront érkezik zivatarokkal ► 1 2

Boldog névnapot

T kívánunk
Frigyesés 

Kámea 
nevű olvasóinknak!
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A fővárosban jártak 
a sorstársak
SZEKSZÁRD-BUDAPEST Csopor- 
tos kirándulást szervezett a fő
városba a látássérültek egye
sülete. Mint azt Kovács Lász- 
lónétól, az egyesület elnöké
től megtudtuk, az egynapos 
buszos túra során Horváth Ist
ván országgyűlési képviselő 
meghívására és segítségével 
ingyenesen ellátogathattak a 
Parlamentbe, ahová a sorstár
sak már nagyon régóta szeret
tek volna eljutni. A nagyszerű
en sikerült program második 
részében a budai várba is ellá
togattak. V. M.

Ne közelítse meg, 
életveszélyes
SZEKSZÁRDA megyeszékhely 
önkormányzata Fadd-Dom - 
borinál (0 2 3 8  hrsz) 0,4kV-os 
földkábeleket, Bogyiszló- 
nál (113/93 hrsz) pedig 
22/0,4kV-os transzformátor 
állomást, valamint 22kV-os és 
0,4kV-os földkábeleket léte
sített. A villamos hálózatot az 
E.ON 2015. július 16.-án fe
szültség alá helyezte. Ettől az 
időponttól a létesítmény meg
közelítése, érintése tilos és 
életveszélyes. T. N.

Kapcsolja be 
a biztonsági övét!
BONYHÁD Mivel a sérülési koc
kázat nagym értékben csök

kenthető azzal, ha a járm ű
ben utazók használják a biz
tonsági öveiket, a rendőr
ség felhívja a közlekedők fi
gyelmét, hogy lakott terüle
ten belül is kössék be m agu
kat a sofőrök és utasok egy
aránt. A tapasztalatok ugyan
is azt mutatják, a legtöbben 
nem csatolják be magukat, 
ha csak a városban közleked
nek. A passzív biztonsági esz
közök használatát a követ
kező napokban ellenőrizni is 
fogják a rendőrök a bonyhádi 
kapitányság illetékességi te 
rületén -  tájékoztatott Molnár 
Ágnes a Tolna Megyei Rend
őr-főkapitányság sajtórefe
rense. T. N.

A népi jogélet nyomait kutatták a faluban

----- f ' " ------

Névjegy
ur. Nagy Janka leoaora Hnu. fő
iskolai tanár, a PTE Illyés Gyula 
Kar általános és tudományos dé
kán-helyettese, a Társadalomtudo
mányi Intézet igazgatója. Az érett
ségit követően Szegeden, Buda
pesten, Pécsett és Debrecenben

járt egyetemre, végzettségei: jo
gász, magyar-népművelés és ma
gyar nyelv és irodalom szakos ta
nár, etnográfus. Kutatási területei: 
jogi néprajz jo g i kultúrtörténet, jog
hatékonysági vizsgálatok a szociá
lis területen, szociális közigazgatás 
történet, a szociális gondoskodás 
történeti formái, esélyegyenlőség a

joggyakorlatban.
A tudományos köz
leményeinek sza
ma 148; könyve 24 
jelent meg; könyvrészlet 40; tan
könyv 6; idegen nyelvű (külföldi és 
hazai) közleményeinek száma 13. 
Férje dr. Szabó Géza régész, két 
gyermekük van.

A  jogi néprajz kiváló m űvelő
jének, Tárkány Szűcs Ernő
nek nevét viselő, a Pécsi Tud o
m ányegyetem  Illyés Gyula K a
rán m űködő kutatócsoport egy 
elnyert pályázat keretében a 
jogi kultúrtörténet és a jogi 
néprajz digitális adattárának 
kialakításán dolgozik.

Venter Marianna
marianna.ventcr@mccliaworks.hu

A Bölcskén végzett legutóbbi te
repkutatásról a kutatócsoport ve
zetőjét Dr. habil. Nagy Janka Teo
dóra PhD főiskolai tanárt kérdez
tük. Akik a 2014-2017. között folyó 
kutatás eddigi eredményeiről sze
retnének többet tudni, azok rész
letesen olvashatnak róla a www. 
jogineprajz.hu honlapon.

-  A kutatócsoport tagjai és az 
Illyés Gyula Kar hallgatói a 2015. 
július 6-10. között Bölcskén vég
zett kutatás során jogi néphagyo
mányokat és népszokásokat gyűj
töttek. Egy ilyen rövid hír hallatán 
több kérdés is megfogalmazódhat 
az olvasóban. Jogi népszokások a 
digitális korban? Ez kissé furcsán 
hangozhat, némi magyarázat
ként: a néprajzos, jogász és szoci
ológus kutatók arra voltak kíván
csiak, hogyan őrződnek meg, illet
ve változnak, alakulnak, felejtőd- 
nek el a jogi néphagyományok. No 
és miért éppen Bölcskén került er
re sor? A legnagyobb magyar jo
gi néprajzi kutatás 1939-1948 kö
zött folyt, amikor a történeti Ma
gyarország 340 községéljen vizs
gálták a nép körében élő, jogi vo
natkozású szokásokat, hagyomá
nyokat. Sárközy Sándor, a duna- 
fóldvári királyi járásbíróság gya
kornoka ennek egyik résztvevője
ként gyűjtötte össze 1942-ben Tol
na megyében Dunaföldvár, Bölcs
ke és Madocsa régi szokásait, jogi 
néphagyományait -  tájékoztatott 
a kutatócsoport vezetőja

Elmondta azt is, hogy a rendkí
vül érdekes anyag elsősorban a 
családok mindennapjait megha
tározó, írásban nem rögzített, de 
a nép körében még gyakorolt szo
kásrendet tartalmazta -  példá
ul párválasztás, házasságkötés, 
öröklés, örökbefogadás, atyai ha
talom de érintette a népi bün
tetési gyakorlatot is. ütvén évvel 
később, 1994-ben éppen Dr. Nagy 
Janka Teodóra gyűjtött Bölcskén 
büntetőjogi néphagyományokat 
és népszokásokat egy a falu múlt
ját a bölcskei diákok bevonásával

végzett kutatótáborban. Ennek 
eredményéről a dr. Szabó 
Géza szerkesztette, az idő
sebb bölcskeiek könyves
polcán ma is ott lévő kö
tetben, a Múlt- és jelen 
Bölcskén. Bölcskei ta
nulmányok 1. című 
kötetben olvashatnak 
az érdeklődők.

A Bölcskei Katolikus 
Egyházért Alapítvány, 
az IKSZT munkatár
sai és az önkormány
zati képviselők segít
ségével megvalósuló ku
tatás során 2015-

ben egy harmadik időmetszetben 
vizsgálták a jogi néphagyomá
nyok változásait Bölcskén. Arra 
keresték a választ, hogy ma, ami
kor már nem ritka ünnep egy tör
vény megszületése, hanem szinte 
minden nap megjelenik egy vagy 
több új jogszabály, léteznek-e még 
a kisközösségek tagjainak min
dennapi életét a célszerűség je
gyében szabályozó saját közössé
gi normák, szabályok.

- Köszönet mindazoknak, akik 
„beengedtek” bennünket az éle
tükbe és visszaemlékezéseikkel 
segítették a felelet megtalálását.

A kutatás nem zárult le, jövőre 
is folytatódik és eredmé

nyei két év múlva a Tár
kány Szűcs Ernő Jogi 

Kultúrtörténeti és 
Jogi Néprajzi Ku
tatócsoport Kis
k ö n y v tá rá n a k  
következő köte
tében olvasható
ak is lesznek, re
ményeink sze
rint mindenki
legnagyobb ér
deklődésére -  
hangsúlyozta 
Dr. Nagy Jan
ka Teodóra.

Hajléktalant 
bántalmazott 
egy társával
a vádlott
SZEKSZÁRD Súlyos testi sértés bűn
tette miatt emelt vádat a büntet
len előéletű, húszéves vádlott el
len a Szekszárdi Járási Ügyész
ség. A férfi egy társával együtt 
még 2013. január 3-án a délutáni 
órákban a Kiskorzó téren szóvál
tásba került egy hajléktalannal, 
akit korábbról ismert és harago
sának tartott. Miközben a sértett 
pizzát evett, az akkor még fiatal
korú vádlott hátba rúgta őt, ami
től a földre esett. A földön támasz
kodó sértettet még legalább egy
szer megrúgta, majd a vádlott tár
sa is bántalmazta ő t A bántalma
zás következtében a sértett orr
csonttörést, valamint zúzódásos 
és hámhorzsolásos sérüléseket 
szenvedett, amelyek 8 napon túl 
gyógyulnak. A Szekszárdi Járási 
Ügyészség a vádemelést 2014-ben 
elhalasztotta, de mivel a vádlott az 
agressziókezelési tréningen több
nyire nem vett részt, most vádat 
emeltek ellene. Az ügyészség kö
zérdekű munka kiszabását indít
ványozza -  tájékoztatott Himmel- 
né dr. Ökrös Magdolna ügyészsé
gi sajtószóvivő.

Késsel akart
pénzhez
jutni
IREGSZEMCSE Azzal a szándék
kal ment be az i regszemcséi do
hányboltba a hajléktalan férfi jú- 
nius 18-án a kora délutáni órák
ban, hogy onnan akár erőszak 
árán is pénzt szerezzen. Elő
ször egy üveg bort kért az eladó
tól, majd amikor fizetnie kellett 
volna, a nála lévő szatyorból kést 
vett elő, az eladónak szegezte, és 
felszólította, hogy adja át a bevé
telt. A boltba azonban újabb ve
vő érkezett, így a terhelt felkapta 
a bort, eltette a kést, és távozott a 
helyszínről.

Felfegyverkezve elköve
tett rablás bűntette miatt vádat 
emelt a Tamási Járási Ügyészség 
az 1954-ben született hajlékta
lan férfival szemben, aki jelen
leg előzetes letartóztatásban 
van. A felfegyverkezve elköve
tett rablás 5 évtől 10 évig terje
dő szabadságvesztéssel bünte
tendő. Az ügyészség végrehaj
tandó szabadságvesztést és köz
ügyek gyakorlásától eltiltás bün
tetés alkalmazását szorgalmaz
za az elkövetővel szemben.

Megegyezik az országos átlaggal a foglalkoztatási és a munkanélküliségi arány Tolna megyében

Magasabb lett a betöltetlen álláshelyek száma
TOLNA MEGYE A Nemzetközi Mun
kaügyi Szervezet (ILO) ajánlá
sai alapján végzett reprezenta
tív munkaerő-fel mérés adatai 
szerint a megyében 2015. I. ne
gyedévében a 15-74 év közötti 
népesség 58,3 százaléka, mint
egy 101.900 gazdaságilag aktív- 
személy volt jelen a munkaerőpi
acon. Közülük a foglalkoztatot
tak létszáma 1,5 százalékkal, a 
munkanélküliek állománya pe
dig 42 százalékkal bővült 2014. 
I. negyedévéhez képest a Köz
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) 
felmérése szerint.

A megyei 54,5 százalékos fog
lalkoztatási arány megegyezett 
az országos átlaggal, a 6,5 száza
lékos munkanélküliségi arány

pedig - bár a 2014. azonos idő
szakinál 1,7 százalékponttal 
magasabb volt -  az ország egé
szére és a két másik dél-dunán
túli megyére jellemzőnél kedve
zőbben alakult.

A Nemzeti Foglalkoztatá
si Szolgálat adatai szerint Tol
na megyében március végén 
11.300 álláskeresőt tartottak 
nyilván, létszámuk 3,1 száza
lékkal nőtt az egy évvel korábbi
hoz képest. Az álláskeresők 23 
százaléka legalább egy éve sze
repelt a regiszterben. A nyilván
tartott álláskeresők gazdasági
lag aktív népességhez viszonyí
tott 11,3 százalékos aránya a 
2014. márciusinál 0,5 százalék- 
ponttal alacsonyabb, az idei or- Nagy volt az érdeklődés az Edutop Szakközépiskola áprilisi, szekszárd állásbörzéjén is

szágos mutatónál azonban 0,9 
százalékponttal magasabb volt. 
A megyében regisztrált álláske
resők 14 százaléka pályakezdő, 
18 százaléka 25 éven aluli fia
tal volt. Március végén 1.182 be
töltetlen álláshelyet jelentettek 
be a munkaügyi központoknak, 
számuk 57 százalékkal megha
ladta az egy évvel korábbit. Egy 
üres álláshelyre a 2014. márciu
sinál 5-tel kevesebb, 10 álláske
reső jutott. Az álláskeresőket el
látó rendszerijén az álláskeresé
si járadékban részesülők száma 
34, a nyugdíj előtti álláskeresési 
segélyben részesülőké 19 száza
lékkal nőtt. Az egy évvel koráb
binál egytizedével többen kap
tak szociális ellátást. Venter M.
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