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Hét olyan honfitársunk tette le június 17-én az állampolgársági esküt
a városházán dr. Haag Éva alpolgármester elõtt, akik már egyszerûsí-
tett honosítási eljárás során kapták meg a magyar állampolgárságuk-
ról szóló okiratot Schmitt Pál köztársasági elnök aláírásával. Õk az el-
sõk, akik ezt Szekszárdon így tehették meg.

Az ünneplõket Parrag Ferencné vezetõ fõtanácsos, hatósági ügyin-
tézõ köszöntötte. Bevezetõjében elmondta: fülében cseng, milyen
boldogan és meghatódottan fogadták a jó hírt, amikor telefonon érte-
sítette a honosítási okiratok megérkezésérõl a régi-új magyar állam-
polgárokat. Amint ismeretes, az országgyûlés 2010. május 26-án fo-
gadta el a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását, amely
lehetõvé tette 2011. január 1-jétõl a határon túli magyarok egyszerûsí-
tett, kedvezményes honosítását. A törvény 2010. augusztus 20-án lé-
pett hatályba. A most megjelent, leendõ új magyar állampolgárok –
akik eddig is magyarnak tartották magukat – az elsõk között nyújtot-
ták be Szekszárdon honosítási kérelmüket, s az eljárás valóban sokkal
egyszerûbb és gyorsabb volt, mint korábban. (Folytatás a 3. oldalon.)

„Mindig is magyarok voltunk”
Állampolgári eskü – egyszerûsített eljárással

Rugólábú zsákolók a kosárpalánkoknál
Nyolcvankét csapat a 15. streetballbajnokságon

A Tripolszky testvérek, Mária (balról) és
Kata, dr. Haag Éva alpolgármesterrel

Szekszárd jubilált, ugyanis idén
immár 15. alkalommal rendezte
meg az OTP Junior Adidas
Streetball Challenget. A rendez-
vény koordinálását most elõ-
ször a városi sport- és szabad-
idõközpont vállalta, a szervezés
oroszlánrészét azonban to-
vábbra is a már összeszokott
szervezõbizottság végezte. A
népszerû sportprogramot,
amely több száz városlakót von-
zott a Szent István téri útszaka-
szon kijelölt pályákra, dr. Haag
Éva alpolgármester nyitotta
meg. Egyúttal átnyújtotta a vá-
ros ajándékát azoknak a szerve-
zõknek, akik 15. éve dolgoznak
azért, hogy a lehetõ legjobb kö-
rülmények között sportolhassa-
nak a kosárlabda szerelmesei. A
nézõket az élvezetes játék, a vir-
tuóz támadások, kidolgozott
összjátékok és kiváló dobások
mellett a Szekszárdi Mozgás-
mûvészeti Stúdió növendékei-
nek táncbemutatója is szóra-
koztatta (vezetõjük: Huszár
Krisztina). Külön élvezetet
nyújtott a dobó- és zsákolóver-
seny, ahol elismerésre méltó súly-
pontemelkedésû versenyzõk
lenyûgözõ produkcióinak szur-
kolhatott a publikum.

(Folytatás a 16. oldalon.) FO
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Pezseg a város
Benépesültek az
utcák a két hete
megtartott pün-
kösdi fesztivál
alatt. Már a sátrak
állítását várakozó
izgalom övezte, jó
érzés volt látni,
hogy valami ismét készül sokszor
igencsak álmosnak tûnõ város-
kánkban. És volt is mibõl válogatni,
aki akart, talált magának valami ér-
dekességet. Engem idén az az üveg-
fúvómester ragadott meg leginkább,
akit a kézmûvessoron láttam hosz-
szú lángcsóva mellett megjavítani
egy helybeli fiatalember által odavitt,
eltörött nyakú boroshébért. 
Múlt szombaton kosarasok lepték el
a gimnáziumtól a múzeumig kiala-
kított streetballpályákat. Szurkolhat-
tunk profiknak és lelkes amatõrök-
nek, egy rokonnak vagy épp a szom-
széd srácnak, közben szólt a zene, a
színpadon pedig helyi táncosok szó-
rakoztatták a publikumot. 
A kosarasok még javában zsákoltak,
mikor a múzeum elõtt már hangol-
ni kezdett a Szekszárdi Gitárkvartett
meg a kiváló vendégzenekarok, és
kezdetét vette a Borok és húrok címû
program, ahol a zenei csemegék mel-
lett finom szekszárdi rozékat és vörö-
seket is kortyolgathattunk helyi borá-
szok jóvoltából. Az egyik teaház gyü-
mölcsteákat kínált, s miközben szí-
nes dallamok lengték be a teret, jókat
lehetett beszélgetni is rég nem látott
barátokkal vagy újonnan szerzett is-
merõsökkel. A térzene után – amit
sokan szívesen hallgatnának gyak-
rabban is, hiszen oly sok zenekar
mûködik Szekszárdon –, a megyei
múzeum szervezésében gladiátorok
fegyverein és harci bemutatóján
szörnyülködhettünk. 
És most ismét pezseg a város. A szer-
vezõk már egy éve készülõdnek a
Szent László-napokra. Lovagok, dá-
mák, garabonciások népesítik be
az utcákat, lesz íjászat és szoborki-
állítás, bábszínház és solymászbe-
mutató, filmvetítés és kórusmuzsi-
ka. Rotyog a pörkölt, csúszik a ka-
darka, a vendéglõk, fagyizók tera-
szai megtelnek kvaterkázó társasá-
gokkal. A téli álom után nyári tem-
póra váltott a város. 
Bár az idõjárás hétvégére lehûlni
készül, fogadjuk meleg szeretettel
vendégeinket, és érezzük mi ma-
gunk is, hogy Szekszárd jó kis hely.

Cser Ildikó

Nyári szünet
Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy
lapunk nyári szünet elõtti utolsó
száma július 3-án jelenik meg. A
következõ megjelenés: augusztus 7.

Tolnába látogatott a vietnami nagykövet
Tippek a kétoldali kereskedés újbóli beindítására

Elsõk között Tolnába látogatott a nem
régen beiktatott új, vietnami nagykö-
vet, Ngo Duy Ngo. A magyar vidékkel
való ismerkedés mellett nem titkoltan
azzal a szándékkal, hogy életet lehel-
jen a rendszerváltozást megelõzõ év-
tizedekben valóban virágzó magyar-
vietnami kapcsolatokba, ami azóta
enyhén szólva megrekedt.

Tolna természetesen nyitottan
fogadta a dél-kelet ázsiai közeledést,
dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés el-
nöke a térség adottságait bemutatva
tippet is adott a háromtagú vietnami
küldöttségnek, hogy hol, miben lehet-
ne elindítani a kétoldali gazdasági kap-
csolatokat. Építve arra, hogy legalább
3000 Magyarországon tanult vietna-
minak szerepet lehetne adni az árufor-
galom elindításában, de legfõképpen
a nyelvi nehézségek áthidalásában. 

A nagykövet úr, aki június 17-én a
megyei önkormányzati hivatalban a
sajtó munkatársaival is találkozott,
fantáziát lát a magyar élelmiszerek im-
portjában, annak nagyarányú növelé-
sében, mint ahogy a gyógyszeripari
termékek, gyógyászati segédeszközök
terén már újra meg is mozdult valami
a kormánydelegációk közelmúltbeli
tárgyalásai után. Ngo Duy Ngo az itte-
ni borászati felhozatal hallatán rögtön
megemlítette: „Nagyon is elférne a
francia és a chilei borok egyeduralmá-

nak megtörése, a választékbõvítés gya-
nánt a magyar borok megjelenése.”
Megjegyzendõ: ennél jobb helyen ezt
nem is mondhatta volna...

Lapunknak arra a kérdésre, hogy õk
mit tudnának jó eséllyel a magyar, illetve
a kelet-európai piacra behozni, magas
rangú vendégeink a ruházati termékei-
ket – ezen belül kiemelve a cipõket –
említették, és meglátásuk szerint az õ
egzotikus gyümölcseiknek, fagyasztott
tengeri halaiknak is lenne piaca Magyar-
országon, valamint a mi közvetítésünk-
kel a közép-kelet-európai térségben is.

Persze szó esett a magyar szellemi
kapacitás, jelenlegi tudás exportjáról

is, sok iparágat, területet átfogóan.
Mint megtudtuk, a vietnamiak is atom-
erõmû-építést fontolgatnak, s nem
utazgatnának ebbõl a célból Moszkvá-
ba, az orosz típusú erõmûvek építésé-
nek, mûködésének tanulmányozásra,
amikor itt, nálunk Pakson létezik egy
komoly mûködési tapasztalatokkal, re-
ferenciákkal bíró erõmû. Szekszárdról
át is ment a delegáció azon melegében
a hivatalos nagyköveti látogatás folyta-
tásaként, Paksra, az erõmûbe.

Szóval, de még inkább tettel, várjuk a
további, már konkrétumokkal is szolgáló
fejleményeket a legújabb kori magyar–vi-
etnami együttmûködésben. B. Gy.

Tisztelt Szekszárdi Lakosok!
Az elmúlt év végén megkezdõdött és folyamatban lé-

võ szennyvízcsatorna-beruházás a város alábbi területe-
it érinti: 
• Szõlõhegyi ÖBLÖZET (Szõlõhegy u., Szõlõ köz, Hollós

László u., Muskátli u, Venyige u., Szérû u., Zengõ u.)
• Sárköz UTCAI ÖBLÖZET (Sárköz u., Csap u., Kalász u.,

Csobolyó u., Kacor u., Hébér u., Istifángödre, Kerámia u.)
• FELSÕVÁROSI ÖBLÖZET (Kisbödõ u., Bocskai u.,

Bocskai köz, Borzsák E. u., Bálint köz, Babits M. u., Séd-
köz, Kerékhegy u.)

• BELVÁROSI ÖBLÖZET (Pince u., Dülõ u., Görbe u.,
Béketelep, Tompa u., Tavasz u.)
A bekötés háztartásonként meghaladja a 250 000 fo-

rintot, azonban ennek jelentõs hányadát az önkormány-
zat átvállalja. A fennmaradó 96 ezer forintot egy összeg-

ben vagy kamatmentes részletekben is fizethetik a la-
kók, ez utóbbinak havi részlete 8 ezer forint. Emellett le-
hetõség lesz tízéves futamidejû, évi 12 ezer forintos tör-
lesztõrészlet vállalására is. A lakosság a hozzájárulásokat
a víziközmû-társulat megalakulását követõen, érdekelt-
ségi hozzájárulás formájában teljesítheti. 

Az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének módját a la-
kosok egy elõzetes szándéknyilatkozat kitöltésével és
aláírásával választhatják ki.

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a
szándéknyilatkozatok kitöltése érdekében munkanapo-
kon (ügyfélfogadási idõtõl függetlenül) szíveskedjenek
felkeresni a polgármesteri hivatalban Varga András osz-
tályvezetõt (tel.: 504-159; II. emelet 56–57. ajtó).

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság

Felhívás a lakossághoz az épülõ szennyvízcsatorna-hálózat
kapcsán fizetendõ hozzájárulásokról

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnöke és Ngo Duy Ngo nagykövet
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Közlemény: Zárva lesz a hivatal
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 71/A §-a július 1-jét a köztisztviselõk napjává nyil-
vánította. Ezt a napot a 2001. évi XXXVI. törvény egy-
ben munkaszüneti nappá nyilvánította a közigazgatá-
si szerveknél dolgozók számára. Ezúton tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot, hogy a fentiek értelmében július
1-jén, pénteken Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalában az ügyfélfogadás szünetel és a hi-
vatal zárva tart.

Szíves megértésüket kérjük!

Július 1-jén csak orvosi ügyelet
A kistérségi tiszti fõorvos értesítése alapján tájékoztatjuk ol-
vasóinkat, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény értelmé-
ben július 1. Semmelweis-nap, amely az egészségügyi szolgál-
tatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dol-
gozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedõen munka-
szüneti nap. (15/b)

Ezen a napon csak az ügyeleti szolgálatok mûködnek.
A lakosságot az Országos Tiszti Fõorvosi Hivatal az MTI útján

tájékoztatja a munkaszüneti napról.
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Az egyszerûbb államról tanácskoztak
A vállalkozások adminisztrációs költ-
ségei Magyarországon a nemzeti össz-
termék (GDP) 10,5 százalékát, 2800-
3000 milliárd forintot tesznek ki. Idõ-
ben kifejezve ez azt jelenti, hogy tíz
munkanapból egy az állam és a vállal-
kozások közötti adminisztrációval
megy el – mondta Szepesi Balázs, a
Nemzetgazdasági Minisztérium tit-
kárságvezetõje június 17-én Szekszár-
don, az Egyszerû állam konzultációs
program elnevezésû fórumon. A vá-

rosháza dísztermében megtartott
rendezvény célja az volt, hogy az érin-
tett felek bevonásával érdemi párbe-
széd alakulhasson ki a kormány és a
vállalkozások között. A bürokrácia
csökkentésével, a valósághoz igazodó
szabályozás kidolgozásával és a ma-
gyar vállalkozások versenyképessé té-
telével a kormány mintegy 400 milli-
árd forintot akar spórolni idén. En-
nek érdekében várták a konzultáció-
ra meghívott cégek képviselõinek ja-

vaslatait. A fórumon a vállalkozások
mellett a könyvvizsgálók, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal munka-
társai is képviselték magukat. A késõ
délutánig tartó tanácskozáson szép
számmal akadtak kérdések: a résztve-
võk több mint 50 észrevételt tettek. A
cégek küldötteinek elsõsorban az
adózás, a könyvelés, könyvvizsgálat,
valamint a gépjármûhasználat terén
voltak nehézségeik. Horváth István
polgármester a borászatot érintõ ad-

minisztrációs terhek és a gabona áfa-
csökkentése, valamint az önkormány-
zati adminisztráció egyszerûsítése ér-
dekében szólalt fel. A déli kávészüne-
tet követõen az összegyûjtött infor-
mációk alapján a legfontosabb prob-
lémák kijelölésével folytatódott a
megbeszélés. A fórumot délután mû-
helymunka követte, ahol további –
konkrét példákkal szemléltetett –
nehézségeiket osztották meg a részt-
vevõk. Bencze Péter

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hét ünnepelt: Árok Miklós és fele-

sége: Árok Erzsébet, valamint lányuk:
Árok Réka, (Szerbiában, Kanizsán él-
nek) a két Tripolszky testvér, Mária és
Kata – akik legelsõként adták be a ké-
relmüket, (Zentán élnek), Lajos
Daniel, (Horvátországban él) és
Szemerédi Krisztina. (Zentán szüle-
tett, de évek óta Magyarországon él).  

Az ünnepség megható és méltó
kezdete volt Müller Beáta éneke, aki a
„Magyarország az én hazám” kezdetû
dallal sokak szemébe csalt könnyeket. 

„Íme, hát megleltem hazámat / a
földet, ahol nevemet / hibátlanul írják
fölébem / ha eltemet, ki eltemet...”

Ezzel a József Attila-idézettel adta át
a szót Parrag Ferencné dr. Haag Éva
alpolgármesternek, aki elõtt a Him-
nusz meghallgatása után az ünnepel-
tek letették az állampolgársági esküt.
Ezután átadta a köztársasági elnök ál-
tal aláírt honosítási okiratot, és a vál-
lukra kötötte a magyar nemzeti színû
szalagot. A hölgyek virágot, a férfiak
Szekszárd város borát kapták ajándék-

ba, és dr. Haag Éva meleg hangú kö-
szöntõ szavait: 

„A Magyar Köztársaság régi adóssá-
gát törlesztette azzal, hogy egyszerûsí-
tett eljárással megkaphassák a magyar
állampolgárságot. Kétségtelen, hogy
önök magyarok, magyarnak születtek,
magyarul álmodnak, s mától kezdve
hivatalos okirataikban is szerepel a
magyar állampolgárságuk. Nem az a lé-
nyeg, hogy az ember hol él, hanem az,

hogy a szívében mit érez. A mai nap
eskütételei azt tanúsítják, hogy a ma-
gyar állam hivatalosan is magyar állam-
polgárnak tekinti önöket. Boldog va-
gyok, hogy életük e felemelõ pillanatá-
ban közremûködhettem. A nemzettu-
datukat, a magyarságukat továbbra is
úgy õrizzék, ahogy eddig.” 

Az állampolgársági eskük immár el-
maradhatatlan és egyik legszebb pilla-
nata Szekszárd nagy költõje, Babits
Mihály „Hazám” címû verse, melyet
ez alkalommal Kálóczi Andrea kitûnõ
elõadásában hallhattunk. 

Az ünnepséget a Szózat hangjai, va-
lamint pezsgõs koccintás és gratuláci-
ók sora zárta. Sas Erzsébet

„Mindig is magyarok voltunk”
Állampolgári eskü – egyszerûsített eljárással

Az ünnepeltek boldog izgalommal, s
meghatott szavakkal mondták el érzé-
seiket az ünnepség végén.
A TRIPOLSZKY LÁNYOK ÉDES-
ANYJA már régebben Szekszárdon
él, õ évekkel ezelõtt tette le az állam-
polgársági esküt, s most nagyon
boldog, hogy leányai is így döntöt-
tek. „Zenta magyar lakta település,
magyarul beszélünk, az egész csa-
lád magyar, igazán gondot nem
okozott a más állampolgárság,
mert a lelki kötõdés a fontos. En-
nek ellenére örömmel üdvözöltük
ezt a lehetõséget, és azonnal éltünk
is vele.”
Az Árok család: Árok Miklós és felesé-
ge: Árok Erzsébet, valamint leányuk:
Árok Réka Kanizsán élnek, de ren-
delkeznek magyar otthonnal is. 
ÁROK ERZSÉBET: „Ha engem kér-
dez, akkor mindjárt sírok. Aki ezt

nem élte át, nem is értheti meg, mit
jelent ez nekünk.” 
ÁROK MIKLÓS: „Eddig is azt mond-
tuk, hogy magyarok vagyunk, Ré-
gen, ha utaztunk, nem értették, hogy
a jugoszláv útlevelünk ellenére miért
valljuk magunkat magyarnak.” 
SZEMERÉDI KRISZTINA, az Atom-
erõmû KSC Szekszárd kosárlabdázó-
ja: „A magyar állampolgárságot azért
érzem fontosnak, mert sportolóként
sokat jelent számomra, hogy ilyen le-
hetõséget kaphattam. Sok évet töltöt-
tem Magyarországon, és sok minden
ide is köt, fõleg Szekszárdhoz. Most
úgy érzem, itt is maradok végleg, de
mától nem külföldiként, hanem ma-
gyar állampolgárként. Itt szeretném
építeni a sportkarrieremet és a ma-
gánéletemet. Jó érzés volt átvenni a
honosítási okiratot, az ünnepség na-
gyon szép volt, meg is hatódtam.” 

Szemerédi Krisztina kosárlabdázó (jobbról) két sportvezetõvel,
Hepp Péterrel és dr. Sólyom Bódoggal

A családfõ, Árok Miklós 
a honosítási okirattal
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2020-ig épülhet
meg az M9-es

Szombathely és
Bonyhád között

Az úthálózat-fejlesztési terv szerint
2020-ig épülnek meg az M9-es gyors-
forgalmi út Szombathely és Bonyhád
közötti szakaszai – mondta a Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. projektiro-
dájának vezetõje az M9 Térségi Fejlesz-
tési Tanács ülésén csütörtökön, Szek-
szárdon.

Bodó Imre arról számolt be a ta-
nács tagjainak, hogy a 2024-ig szóló
fejlesztési tervben a Bonyhád és Szek-
szárd közötti szakasz az utolsó lépcsõ-
ben valósulna meg. Hozzátette: a kor-
mány még nem fogadta el a tervet.

A NIF Zrt. irodavezetõjének tájé-
koztatása szerint egy Soprontól Sze-
gedig végzett forgalmi vizsgálat alap-
ján Kaposvár és Bonyhád között az
elsõ lépésben, 2020-ig kétszer egy sá-
vos gyorsforgalmi út megfelelõ lenne,
amely 2030-ig kétszer két sávosra bõ-
víthetõ. Egyes szakaszok, így például
a Szombathely–Vasvár között már az
elsõ lépésben kétszer egy sávval épül-
nének meg.

Kliment Mihály, a tervezõ konzor-
cium képviselõje a Kaposvár és Szek-
szárd közötti szakaszra három, to-
vábbtervezésre javasolt nyomvonal-
tervet ismertetett a tanács tagjaival.
Az A változat Dombóvárt és Sióagár-
dot északra kerülik el, a B változat
Dombóvárhoz közel halad, majd
Bikalnál kapcsolódik az északi nyom-
vonalhoz, míg a C változat szerint az
út Dombóvártól délre, Komló irányá-
ba halad, és Sióagárdot szintén délrõl
kerülné el. Kliment Mihály megje-
gyezte: az úttestet kétszer két forgal-
mi sávval és leállósávval tervezték, de
ha a forgalmi igények szerint kétszer
egy sávos autóút is épülhet.

A Kaposvár–Bonyhád-szakasz vár-
ható költségeirõl szólva a tervezõ el-
mondta: 2011-es árakon számolva a
77,4 kilométeres déli nyomvonal
200,2 milliárd, a középsõ, 71,2 kilo-
méteres nyomvonal 202 milliárd, a
71,5 kilométeres északi nyomvonal
pedig 244 milliárd forintból lenne
megépíthetõ.  (Tóth Ferenc, MTI)

„A lelki kötõdés a fontos”
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Érdeklõdés a Távol-Keletrõl
Egy lehetséges kínai testvérváro-

si kapcsolat kezdete lehet az

keddi találkozó, amelyen Horváth

István polgármester és Ács Re-

zső alpolgármester a városházán

fogadta Andy Fut.

Az elsõsorban borkereskedelemmel
foglalkozó üzletember – aki korábban
már Kaposvár és kínai partnervárosa
között is sikerrel közvetített – a közel-
múltban megvásárolta a sanghaji vi-
lágkiállítás magyar pavilonját, amelyet
a kínai metropoliszhoz közeli
Zhoushan szigetén található Dinghai
városában kíván felállítani, egy „ma-
gyar park” közepén. Az üzletember a
virágzó kereskedelmi és turisztikai
központban – a szigetet évente 10 mil-
lióan keresik fel – állandó magyar att-
rakcióknak szeretne otthont adni, és
a szekszárdi borokkal is szeretné meg-
ismertetni a kínaiakat.

– Dinghai város vezetõi szívesen
fûznék szorosabbra a szálakat Szek-
szárddal, ezért a szüreti napokra egy
kisebb kínai delegáció érkezne – tájé-

koztatott Ács Rezsõ. Az alpolgármes-
ter szerint a látogatást novemberben
szekszárdi borászok társaságában vi-
szonoznák, s akkor kerülhetne sor a

testvérvárosi megállapodás aláírására.
Ács Rezsõ elmondta: a kínai fél a tu-
rizmus mellett a szállodafejlesztésben
is lehetõséget lát Szekszárdon.

A kétmilliós Dinghai egy részlete a kikötõvel

TÁJÉKOZTATÁS
a közterület-
használatról

Szekszárd MJV Polgármesteri Hiva-
talának Városüzemeltetési és -fej-
lesztési Igazgatósága tájékoztatja le-
endõ ügyfeleit, hogy a közterület-
használati engedélyek ügyintézési
határideje a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. tv. 33. §
(1) bek. alapján 30 nap.  

A közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II. 3.) önkormány-
zati rendelet 11. § (12) bek. alap-
ján amennyiben a közterület-
használati engedélyt kérelmezõ
soron kívül igényli (8 napon be-
lül), akkor az egyébként fizeten-
dõ díj kétszeresét kell számítási
alapnak venni.

Kérjük leendõ ügyfeleinket, hogy
a kérelmeket a fentiek figyelembe
vételével nyújtsák be igazgatósá-
gunkra. (További felvilágosítást ad
Szigeti Júlia fõmunkatárs a 74-504-
137-es telefonszámon ).

Parkolási idõkorlátozás
Tisztelt szekszárdi és városkörnyéki autósok, lakosok!

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata közgyűlésének a

közterületi parkolók üzemelteté-

séről és a parkolási díjakról szóló

31/2011. (V. 4.) önkormányzati

rendelete alapján, a KRESZ 17. §

(1) bekezdésének e/2) pontjában

meghatározott módon kijelölt,

alábbi utcákban és területeken

legfeljebb 2 óra időtartamig le-

het várakozni 2011. július 1-jétől,

munkanapokon 7.30 és 17.30

óra között:

1. Ybl M. u.
2. Babits M. u.
3. Flórián u.–Mérey u. sarka (tömbbel-

sõ)
4. Szent László utca (körforgalomtól a

Dózsa György u.-i keresztezõdésig)
5. Táncsics utca (Táncsics közig terje-

dõen)
6. Kossuth Lajos utca egyirányú szaka-

sza
7. Rákóczi u. (Mátyás K. utcától a

Szluha Gy. utcáig terjedõ szakasz)
8. Mátyás király utca a Zrínyi utcai ke-

resztezõdésig
9. Petõfi–Csaba–Árpád utca (Szluha

György utcáig)
10. Zrínyi utca (Mátyás király utca–Ti-

nódi utca között)
11. Mészáros Lázár (Zrínyi utca–

Wosinsky ltp.-ig)
12. Kinizsi utca
13. Mikes utca
14. A Wesselényi utcának a fizetõöve-

zetet követõ szakasza
15. Jókai utca (Tûzoltóság–kis Posta

közti parkolók)
16. Vasvári Pál utca (Wesselényi utcá-

tól a Gróf Pál utcáig)
17. Gróf Pál utca (Vasvári Pál utca–

Bence Ferenc utca között)
18. Wesselényi utca 3–13.
19. Alkotmány utca–Béri B. Á. ltp. kö-

rüli parkolók
20. Béri Balogh Ádám u. 23–37. elõtti

parkolók
21. Rákóczi u. 84–92. elõtti parkolók.

A felsorolt helyeken a várakozás
megkezdésének idõpontját a jármû-
vön – gépkocsi esetében a jármû szél-
védõ üvege mögött – elhelyezett tár-
csán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jár-
mû távozása nélkül megváltoztatni ti-
los. A tárcsák beszerezhetõk, megvásá-
rolhatók a Szekszárdi Vagyonkezelõ
Kft.-nél (Szekszárd, Bezerédj utca 2.;
tel./fax: 74/510-422; 74/319-468; e-mail:
ugyfelszolgalat@vagyon.t-online.hu), il-
letve bármely papírboltban.

A gépjármûvel a parkolóhelyet – a
lakóhelyi parkolási igazolólappal
történõ parkolás esetét, illetve a 7. §
(4) bekezdésében szabályozott ese-
tet kivéve – a (12) bekezdés szerinti
2 órás idõtartam lejárta után el kell
hagyni. A várakozási idõtartam nem
hosszabbítható meg. A lakóhelyi
parkolási igazolólap kiadásánál a
rendelet 7. § (1)–(2) bekezdésében
foglaltakat kell megfelelõen alkal-
mazni. 

A lakóhelyi parkolási igazolólap a
Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft.-nél vált-
ható ki.

7. § (1) A gépjármûvek magánsze-
mély tulajdonosai, valamint a forgal-
mi engedélyben bejegyzett üzemben-
tartói a személygépkocsi és három-
vagy többkerekû motorkerékpár, se-
géd-motorkerékpár rendszámára szó-
ló, a bejelentett lakóhelyükhöz legkö-
zelebb esõ fizetõparkolóban ingyenes
parkolást biztosító „lakóhelyi parkolá-
si igazolólapot” (a továbbiakban: iga-
zolólap) kérhetnek az üzemeltetõtõl,
ha a forgalomtechnikai szabályozás
miatt a bejelentett lakóhelyük elõtt
nem tudnak parkolni, illetve a beje-
lentett lakóhelyük közvetlen közelé-
ben csak fizetõ-várakozóhely van. Ez a
kedvezmény lakásonként legfeljebb 2
darab jármûre, az 1. melléklet szerinti
kezelési költség megfizetése esetén

vehetõ igénybe. A Széchenyi utcai és
a Liszt Ferenc téri parkolóhelyekre
igazolólap nem adható ki.

(2) Az igazolólapot – a bejelentett
lakóhely és a gépjármû tulajdonjoga,
vagy a forgalmi engedélybe bejegy-
zett üzembentartói joga kérelmezõ
általi igazolása után – tárgyév decem-
ber 31-ig szóló érvényességgel, az
üzemeltetõ adja ki. Ha az (1) bekez-
dés szerint ingyenes parkolásra jogo-
sult bejelentett lakóhelye vagy a gép-
jármû tulajdonjoga, a forgalmi enge-
délybe bejegyzett üzembentartó sze-
mélye megváltozik, az igazolólapot 8
napon belül az üzemeltetõnek vissza
kell adni.

Reméljük, hogy a fent leírt változta-
tásokkal egy rendezettebb és nyu-
godtabb parkolási rend alakul ki
Szekszárdon. Märcz László

igazgatóságvezetõ



Megtisztult a Bartina köz!

A Szekszárdi Waldorf Óvoda és Iskola diákjai, pedagógusai és a szülõk a „Szépít-
sük Együtt Szekszárdot” mozgalom keretén belül önkéntes munkában rendbe
tették a Bartina közt. Egy konténernyi építési hulladéktól és szeméttõl szabadult
meg a közterület. Támfalat építettek, hogy megakadályozzák a partfal további om-
lását, és használhatóvá tették a járdát. A rendezés célja az volt, hogy megközelít-
hetõvé tegyék azt a területet, ahol egy biodinamikus iskolakertet és bemu-
tatókertet hoznak létre. Ezt, a város szívében található 1500 m2-es kertet a Wal-
dorf-iskolások mûvelik majd õsztõl, és látogatható lesz a biogazdálkodás iránt
érdeklõdõ felnõttlakosság és a Szekszárdon tanuló diákok számára is. Hasonló
ötleteikkel keressék Wallacher Pétert a 06-30-4948-028-as telefonszámon, vagy
írjanak levelet a szepitsuk@szekszard.hu-ra.
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Felhívás! 
Tiszta, rendezett, 

virágos porta!

Szép számmal gyûlnek az idei „Tiszta,
rendezett, virágos porta!” programba
a jelentkezések. Ezeket köszönjük szé-
pen. Továbbra is buzdítunk minden-
kit, jelölje saját vagy a szomszéd kert-
jét, hogy díjazhassuk azt! A következõ
kategóriákban indulhatnak: társashá-
zak, családi házak, tanyák, telephelyek,
vendéglátó- és kereskedelmi egységek,
telephelyek, intézmények. Jelentkezé-
si határidõ: július 15. Jelentkezni a
szepitsuk@szekszard.hu-n vagy a
06/30-4948-028-as telefonszámon
Wallacher Péternél. További informá-
ciók a szekszard.hu-n.

Megújul a Csörge-tó
Fürdeni, beugrálni veszélyes és tilos!

Új kép fogadja azokat, akik mostanában kilá-
togatnak a Csörge-tóhoz. A náddal benõtt, el-
iszaposodott medret a város kikotortatta, a
nádas egy részét kivágták, a parton terepren-
dezést hajtottak végre, a bedõlt, veszélyes fá-
kat és bokrokat eltávolították, az illegális sze-
métlerakó-helyeket megszüntették. 

A két hete elvégzett munkák nyomán
jócskán megnövekedett a vízfelület. Ha az
ember körbesétál a víz körül, vagy csak lete-
lepszik a part menti zöldben, vízi madarak
hangja, békakuruttyolás, fel-felugró halak
csobbanása pihenteti a lelkét. Amint Máté
Péter önkormányzati képviselõ, a tórende-
zés egyik szorgalmazója lapunknak elmond-

ta, a város a szekszárdiak számára egy kelle-
mes kirándulóhelyet szeretne kialakítani,
ahol pihenni, napozni, sétálni, sõt, pecázni
is lehetne. Ennek érdekében a gazdasági bi-
zottság döntött arról, hogy 300 ezer forint
értékben egynyaras halakat telepít a tóba,
amelyben – régebbrõl – ma is élnek pon-
tyok, kárászok, csukák, törpeharcsák, kesze-
gek. A távolabbi tervekben egyéb – a város-
lakók kényelmét és szórakozását szolgáló –
fejlesztések is szerepelnek, de a végleges
hasznosításról késõbb döntenek.  A meder-
ben található esetleges fatörzscsonkok, bo-
kormaradványok miatt fürdeni, a vízbe ug-
rálni veszélyes és tilos. csi FO
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Az Alisca Terra Kft.,
mint helyi közszolgálta-
tó nagy hangsúlyt fektet
a szelektív hulladékgyûj-
tõ-szigetekre, és arra tö-
rekszik, hogy a lakosság
minél szélesebb körben
használja a hulladékok
újrahasznosítását segítõ
szelektív gyûjtõedénye-
ket. Az újrahasznosítás
a gyûjtõneve mindazon
tevékenységeknek,
amelyek célja, hogy az
ember által készített,
tartós, nem természe-
tes, fõleg hulladékká vá-
ló anyagokat nyers-
anyaggá alakítsa át, és olyan másodla-
gos, újrahasznosítható anyagokat állít-
son elõ, amelyek segítik a természetes
anyagok felhasználásának csökkenté-
sét. Az újrahasznosítás célja a Föld erõ-
forrásainak kímélése, például, hogy ke-
vesebb fát kelljen kivágni papírgyár-
tás céljára, vagy kevesebb vasércet ki-
bányászni acélgyártásra (például autó-
gyártáshoz). Emellett fontos cél, hogy
a természetbe kerülõ hulladék meny-
nyisége is csökkenjen.

Ennek érdekében került sor júni-
us 23-án egy újabb, a megyeszékhe-
lyen immár az 57. gyûjtõsziget kihe-
lyezésére, és így a Mészáros Lázár, a
Toldi és a környezõ utcák lakóihoz is
közelebb került a hulladék válogatott
gyûjtésének lehetõsége. Az átadáson
részt vett a körzet önkormányzati
képviselõje, Lemle Béláné is, aki so-
kat tett azért, hogy az itt élõk számá-
ra ez a lehetõség minél elérhetõbb
legyen.

Újabb szelektív hulladékgyûjtõt adtak át 

Lemle Béláné képviselõ a Mészáros Lázár
utca környékét kiszolgáló gyûjtõknél
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A Szent László-napok programja - június 24., 25., 26. 
Ezennel kihirdettetik, hogy Szent

László királyunk meglátogatá

Szekszárdnak városát ez év június

havának 24., 25. és 26. napján,

és ott vigadalom rendeztetik tisz-

teletére. Lovagok vívnak, meg-

választatik a legelső udvarhölgy,

a leghitelesebb kalmár, komédiá-

sok mulattatják a népet, céhek

kínálják portékáikat, továbbá

mindenféle jó bor és étek, mely

szem-szájnak ingere megtalálta-

tik. Királyunk szívesen látná eme

vigadalomban országának más

tájain élő minden nemű és rangú

alattvalóit, és fogadá hódolatikat.

JÚNIUS 24. (PÉNTEK)
17.30 Római katolikus plébánia Wosinsky
közösségi terme
Szekszárd, Béla király tér 9.
OLÁH ERIKA ZOMÁNCMÛVES ÉS
EISENMAYER JENÕ ÖTVÖS KIÁLLÍTÁS-
MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja: Lönhardt Ferenc,
a Bárka Mûvészeti Szalon vezetõje
Közremûködik: a Gagliarda Kamarakórus
18.30 Dr. Szentgáli Gyula utca

SZABADTÉRI ÜNNEPI SZENTMISE 
a Szent János és Pál kápolna mellett.
A szentmisét celebrálja: Bíró László tábo-
ri püspök

19.30 A SZENT LÁSZLÓ-NAPOK ÜNNE-
PÉLYES MEGNYITÓJA
Ünnepi köszöntõt mond: Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere, Bíró László tábori püspök és Balázsi
Zoltán református lelkész. Közremûködik
a belvárosi plébánia Szent Cecília Kórusa.
Utána szeretetvendéglátás a kápolna kert-
jében.

20.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza díszterme
Szekszárd Szent István tér 15–17.
A GAGLIARDA KÓRUS ÜNNEPI HANG-
VERSENYE

JÚNIUS 25., (SZOMBAT)
10.00 Nyitott pincék látogatása
Sebestyén Pince Szekszárd, 7100 Szek-
szárd, Kalász u. 26. Tel.: 30/378-1210
10.00–19.00 óráig
Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48. 
Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti, Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222, tel.: 30/6433-0475
elõzetes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Szekszárd, Rá-
kóczi u. 132. Tel.: 70/9787-238 elõzetes
bejelentkezés
Vesztergombi Bt. Szekszárd, Borkút u. 3.
Tel.: 74/511-846 10.00–18.00
Vida Családi Borbirtok Szekszárd, Nap-
fény u. 27/a. Tel.: 20/941-5253, 20/426-
7696 elõzetes bejelentkezés 
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21. Tel.:
30/9596-773 elõzetes bejelentkezés 

JÚNIUS 26. VASÁRNAP
Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48.
Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti, Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222, 30/6433-0475 elõze-
tes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Pince, Kóstoló-
terem. Tel.: 70/9787-238 elõzetes beje-
lentkezés
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21. 
Tel.: 30/9596-773 elõzetes bejelentkezés
Heimann Családi Birtok Kft. 
7100 Szekszárd, Iván-völgy. 
Tel.: 20/9141066 10.00–18.00

9.00–20.00 ILLYÉS GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁR UDVARA 
IRODALMI ZSONGÁS
l Ingyenes beiratkozás és számítógép-
használat l Könyvvásár l Keresztrejtvé-
nyek, szellemi totók könyvajándékokért  

10.00–16.00 ÓRA – KÉZMÛVESMÛ-
HELY a könyvtár udvarán l Bátai kézmû-
vesvásár
TOMA ÉS CSAPATA – RENESZÁNSZ
TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ kicsiknek és
nagyoknak
16.00–17.00 ÓRA – „RÖPÜLJ, LEL-
KEM!” Tolna megyei írók és költõk mûvei-
bõl. Közremûködik: Kis Pál István és Né-
meth Judit
17.00–19.00 ÓRA – VENDÉGÜNK:
BÁTA – KIÁLLÍTÁS
Megnyitja: Viliminé dr. Kápolnás Mária új-
kortörténész-muzeológus

19.00–20.00 ÓRA – A SZEKSZÁRDI
GITÁRKVARTETT FLAMENCO ESTJE

20.00–21.00 ÓRA – FILMVETÍTÉS
A pap, a várúr és a boszorkány (The
Reckoning) amerikai–spanyol film, rendez-
te: Paul McGuigan
16.00–24.00 Babits Mihály-szülõház –
Mészöly Miklós-emlékház

FÁKLYAFÉNYES MÚZEUMI ÉJSZAKÁK
a Babits Mihály-emlékház rendezésében
l 16.00 Tárlatvezetés a Babits Mihály-em-
lékházban l 18.00 Tárlatvezetés a Mé-
szöly Miklós-emlékházban l 20.00 Tárlat-
vezetés a Babits Mihály-emlékházban
Mottó: „Méltán mondod Erósra: Útonálló!
Éjjel jár, s a ruhát lehúzza rólunk!”

21.00 BABITS MIHÁLY: ERATO AZ
EROTIKUS VILÁGKÖLTÉSZET REME-
KEI – FELOLVASÁS
21.30 Fáklyagyújtás a kertben
„Titkos múzeum” EROTIKUS SZOBROK
GYERTYAFÉNYBEN – kiállítás
22.00 Filmvetítés a Mészöly Miklós-emlék-
ház udvarán: Pasolini: DEKAMERON (107
perc, 18 éven felülieknek)

PÉNTEKEN, SZOMBATON ÉS VASÁR-
NAP 10–16 ÓRÁIG INGYEN LÁTOGAT-
HATÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
(Szent I. tér 26.)

l A tolnai táj évezredei az õskortól a hon-
foglalásig l Megelevenedett képek. Egy
kisváros a századfordulón l Örökségünk.
Tolna megye évszázadai l Démoni ragály:
A pestis 
Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)
lBabits és Szekszárd lDienes Valéria-em-
lékszoba l Baka István-emlékkiállítás Iroda-
lom Háza – Mészöly Miklós-emlékház (Ba-
bits u. 15.) lMészöly Miklós-emlékkiállítás

JÚNIUS 26. (VASÁRNAP)

Prométheusz park
10.00 Vigadalomnyitó fanfárok
10.00 Augusz Imre utca, Szent István téri
sétány
Vásárnyitás, középkori játszók és kézmû-
vesbemutatók
10.00 Prométheusz park
A furfangos csodadoktorok – a Maszk Báb-
színpad elõadásában
10.45 Prométheusz park
Solymász- és vadászmadár-bemutató –
Gasztonyi Dániel mestersolymász
11.00 Ünnepi szentmise a belvárosi római
katolikus templomban
Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagó-
guskórus
11.30 Prométheusz park
A Fekete Sereg Lovagrend – interaktív
fegyverbemutatója gyerekeknek 
12.00 DELELÕ
Benne: László-napi kirakodóvásár, kézmû-
ves- és népi játékok, vitézi próbák, harci
eszközök kipróbálása, íjászkodás, kiállítá-
sok, finom étkek és italok.

13.00–17.00 GYERMEKBIRODALOM
– SZENT ISTVÁN TÉRI SÉTÁNY 
l Tulipántos Népi Játszópark l Hajfonó-
mûhely a Bartinás Hölgyek közremûködé-
sével l Koszorúfonás és kézmûveskedés
a Négy Évszak Waldorf Alapítvánnyal lMa-
darászjátszó – MME Tolna Megyei Csoport
l Kézmûves-foglalkozások l Arcfestés l
Kosaras fa körhinta l Lufihajtogatás 
l Óperenciás Bábszínház elõadása15.00
órakor: „VÍZIPÓK, CSODAPÓK” címmel
l Apróságoknak kúszó-mászó játéksarok
Egész napos birodalmi vám: 500 forint, 17
órakor a vámot megfizetõk között 2x2
darab belépõjegyet sorsolunk ki a pécsi
Bóbita Bábszínházba!

14.30 PROMÉTHEUSZ PARK
PAVANE TÁNCEGYÜTTES ZÁSZLÓFOR-
GATÓ produkciója
15.00 Liszt Ferenc tér
AZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR szabad-
téri koncertje
15.30 Liszt Ferenc tér
UNGARESCA CONSORT – Középkori
muzsika

16.00 PROMÉTHEUSZ PARK 
ÜNNEPI ORSZÁGLÁS ÉS HÓDOLAT-
FOGADÁS
A királyi pár bevonulása a Váci Lovas Szá-
zad kíséretében
A királyt köszöntik: 
l A város helytartója l Utcai Zászlóforga-
tók l A Fekete Sereg Lovagrend fegyvere-
sei l Az udvari solymászmester l Királyi
apródok l Alisca Nyilai Egyesület lKülho-
ni népek táncosai l Borászok l A város
kézmûvesei és mesterei
A „Leghitelesebb Középkori Kalmár” cím
átadása
Királyi elsõ udvarhölgy kiválasztása
17.00 Gyermekbirodalom zárása – Szent
István téri sétány 
TOMBOLASORSOLÁS
17.00–18.00 LISZT FERENC TÉR
KÜLHONI NÉPEK HAGYOMÁNYOS 
TÁNCAINAK BEMUTATÓJA 
(LITVÁNIA, MACEDÓNIA, ROMÁNIA)

17.30–18.00 PROMÉTHEUSZ PARK
Középkori fegyverek, támadási és védeke-
zési módok, harci viseletek – A Fekete Se-
reg Lovagrend bemutatója

18.00–19.00 PROMÉTHEUSZ PARK
LANGALÉTA GARABONCIÁSOK – gólya-
lábas vásári komédia
19.00 LISZT FERENC TÉR
MÁGLYAGYÚJTÁS – körtánc a máglyánál
– a Bartina Néptánc Egyesület csoportjai-
nak a vigadalmas napot záró közös tánca.

A vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása, Közép-
kori játszók és bemutatók, Alisca Nyilai
– íjászat: célbalövés – László-napi kéz-
mûvesvásár, kiállítások, étkesek, bor-
pavilonok, gasztronómiai különlegessé-
gek a belvárosi éttermekben, nyitott
pince programok a szekszárdi dombok
pincéiben.

Szent László-napi
Zarándoklat

Szekszárd – Máriagyüd

2011. június 25. Infor-
máció: Bognár Rudolf
(Magyar Zarándokút

Egyesület) 
Tel.: 06/20 398-5200, 
e-mail: bognar@magyarzarandokut.hu 

Útlezárások
A Szent László-napok idején

JÚNIUS 24. (péntek) 16.00-
22.00 óráig Dr. Szentgáli

Gyula utca
JÚNIUS 26. (vasárnap) 06.00-
24.00 óráig Augusz Imre utca

és a Korzó Áruház mögötti
parkoló.
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SZEKSZÁRD BELVÁROS – PIACTÉR

SZEKSZÁRDI PÖRKÖLT ÉS BOR ÜNNEPE Csalá-
dok, baráti társaságok jó hangulatú találkozója, ahol
szabad tûzön fõ és illatozik a százféle ízesítésû szek-
szárdi pörkölt jóféle borok társaságában. Rendezõ:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. Telefon: 06-74-673-
709; 06-30-2355-160.

JÚNIUS 22–27. DUNA-HÍD-FESZTIVÁL A korábbi
Duna Menti Folklórfesztivál Tolna megyei jogutódja 40
éves múltra tekint vissza. A fesztivál az autentikus folk-
lór (néptánc, népzene, népi iparmûvészet, népviselet,
népi gasztronómia) nemzetközi kavalkádja.
Részt vevõ csoportok:
– LITVÁNIA – Anyksciai város – GOJUS NÉP-
TÁNCEGYÜTTES
– MACEDÓNIA – Ohrid város – OTEKS FOLK-
LÓREGYÜTTES
– ROMÁNIA – Vintu de Jos (Alvinc) község –
VINTANA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Információ: Tolna Megyei Általános Mûvelõdési Köz-

pont 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13., Tele-
fon/fax: 36-74-505-649, e-mail: kulti@tmamk.hu.
http://www.tmamk.hu/duna.

IVÁN-VÖLGYI KADARKA-TÚRA 2011. június 25.
Rendezõ: Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. Informá-
ció: Korda Gabriella, 06/20-516-8457. E-mail:
szekszardborvidek@tolna.net.

CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYEK: JÚNIUS 25. 18.00–24.00 Országos találkozó
26 kórus 800 énekese Szekszárdon
A Pedagóguskórusok országos fesztiválját idén váro-
sunkban tartják június 25-én a Szekszárdi Liszt Ferenc
Pedagóguskórus szervezésében.

Négy helyszínen, az újvárosi, az evangélikus és a
református templomban, valamint a fõiskola aulájában
egy idõben, 16.30-tól nagyjából 19 óráig énekel majd a
26 kórus. A Liszt-év alkalmából természetesen Liszt
Ferenc mûveit helyezik elõtérbe – tájékoztatott Kutny
Gáborné fõszervezõ, a szekszárdi kórus elnöke. A nap
fénypontja este az összkari éneklés lesz a
sportcsarnokban, ahol a polgármester is köszönti
majd a résztvevõket. Ezután a 26 kórus 800 énekese
egyszerre dalol majd. Mûsorukat egy autentikus
sárközi népdalcsokor nyitja Simon Péter, a paksi
zeneiskola igazgatójának vezényletével. Ezt Bartók-
Fasang Népdalfeldolgozása követi. Vezényel: Petheõ
Balázsné és Koncz Zsuzsanna. Zárásként nem
maradhat el a Magyar ünnepi dal Liszt Ferenctõl.
Vezényel Csányi Ottó.           K. E.

A Szent László-napok programja - június 24., 25., 26. 

Véradás 
június 26. 15.00–18.00 

a Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezete rendezésében.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza (Szent
István tér 15–17.)

Biztató jelek a szõlõskertekben
A szõlõ növényvédelme a hajtástól a
virágzásig nem okozott bonyodalmat
mind a kisebb szõlõskertekben, mind
a nagyobb magán- és társas gazdasá-
gokban. Kedvezett az idõjárás eddig a
szõlõnek. A tavalyi erõs fertõzések
nem tudtak áttelelõdni, így gyakorlati-
lag május végéig nem kellett a szoká-
sosnál nagyobb figyelmet fordítani a
védekezésre. Persze, azokra az ültetvé-
nyekre, ahol tavaly jelentõsen pusztí-
tott a lisztharmat, s a gombák át tudtak
telelni, be tudtak épülni a rügyekbe, ez
a summás megállapítás nem igaz. Ott
már közbe kellett avatkozni korábban
a gazdáknak, de az ilyen területe – sze-
rencsére – eléggé ritkák a Szekszárdi,
illetve a Tolnai borvidéken – tudtuk
meg dr. Fûzi Istvántól, a BASF fejlesztõ-
mérnökétõl, ismert növényvédelmi ta-
nácsadótól.

Ámbátor május utolsó napjaitól
már nem ülhetnek nyugodtan a ba-
bérjaikon a termelõk. Kiszámíthatat-
lanul ugyan, de azért pár milliméter
csapadék mindig érkezik, Medárd óta
különösen, miközben kitört a június-
ban nem mindig jellemzõ tikkasztó,
az ilyenkor szokásos átlaghõmérsék-
letet meghaladó, roppant páradús me-
leg, nyári idõ. Ez pedig mind a liszt-
harmat, mind a perenoszpóra gyors
elterjedésének felettébb kedvez.

– Komolyabb liszharmatfertõ-
zésrõl ennek ellenére még nem be-
szélhetünk – jelentette ki Fûzi Ist-
ván. – A perenoszpóra elsõ jeleit úgy
jó három héttel ezelõtt már észlel-
tük. Viszonylag lassan terjed, a tüne-
tek elszórtak, mert annyi csapadék
azért nem volt, hogy a fertõzés föl-
gyorsuljon.

– Mit tanácsol, milyen terminusok-
ban folytassák a gazdák a perme-
tezést?

– A 12-14 napnál hosszabb idõ ne
legyen a védekezések között. Így kell
folytatni a továbbiakban is ezt a mun-
kát. A lisztharmat ellen megfontoltab-
ban kell ezt megtenni. Nem kell erõ-
sebb szerekhez nyúlni, megfelelõek
az úgynevezett kontaktok. 
– Mit lehet mondani a hajtások fej-
lettsége, a fürtkezdemények láttán ? 

– A szõlõ elõrébb tart, mint tavaly
ilyenkor. A bogyók például már júni-
us közepén elérték a zöldborsónagy-
ságot. A növénynek nagyon kedve-
zett ez a mostani, 20-25 Celsius-fok
közötti napi átlaghõmérséklet. Ha ez
tartósan így marad – most még per-
sze mindenképpen korai a várható
termésrõl nyilatkozni –, de nagyon
úgy tûnik: újra jó, esetleg megint kivá-
ló, de mindenképpen átlag fölötti
évet zárhat az ágazat.

Ez sugallta a mítikus „Jövések köny-
vébe” került friss hajtásokról készült
április végi–május eleji elemzés is.
Higgyünk benne: 2010 tavaszán a
rossz évet is prognosztizálták az ak-
kor megvizsgált hajtások... B. Gy.

Újabb 
csúcsborok 

Szekszárdról
A  szekszárdi történelmi borvidék
hírnevéhez méltóan egy szekszárdi
borász is átütõ sikert ért el az orszá-
gos borversenyen, amit Mátraházán
rendeztek. A három nagy arany egyi-
ke a Vesztergombi-pincészet révén
Szekszárdra került. Champion-díjas
lett, a legutóbbi budapesti bemuta-
tón is csúcsborként kóstoltatott
2007-es Turul cuvée, amely összeté-
tele cabernet franc és merlot. A bor-
vidék meghatározó pincészete már
Bordeaux-ban többször is volt arany-
érmes, Vesztergombi Ferencet egy
alkalommal már az év borászának is
megválasztották. A most nagydíjas
lett bor mellett a legutóbbi remek év-
járatok cuveé-it, valamint a bikavére-
ket is várhatóan megmérettetik a leg-
rangosabb kontinentális borverse-
nyeken is.

A másik sikerszállító, a szintén a
borvidék nagy ászának számító,
Takler-pincészet volt. A Pannon
bormustrán a 2007-es bikavérükkel
és 2008-as Syrah Reserve-vel az or-
szágos Top 15-be kerültek. A
Bordeaux-ban szintén többször is
aranyérmes pincészet vezetõje,
Takler  Ferenc 2004-ben érdemelte
ki az Év Borásza címet. Mint el-
mondta: továbbra is hangsúlyt fek-
tetnek a különleges csúcsborok elõ-
állítására, azokkal újabb külföldi pi-
acokat, például a kanadait és a kína-
it próbálják éppen most bevenni,
mert idehaza a válság óta a kereslet
csökkent. 

-bégyé-

Halóriások
a szálkai tóból

Jó erõben kell lenniük a szálkai tónál
horgászóknak, ugyanis az utóbbi idõ-
ben több, hatalmas méretû hal is be-
kapta a csalit, amelyeket bizonyára
nem lehetett könnyû kifogni. A Tolna
Megyei Horgászszövetség tájékozta-
tása szerint május 30-án a szekszárdi
ifj. Kapronczai Imre egy 14,3 kilogram-
mos, 73 centiméter hosszú pontyot,
másnap pedig egy 21,5 kilogramm sú-
lyú, 120 centis amúrt zsákmányolt. Jú-
nius 12-én Gergely László szigetszent-
miklósi vendéghorgászra mosolygott
a szerencse, õ ugyanis egy 45 kilós,
175 centi hosszú szürkeharcsát akasz-
tott, majd engedett vissza. Ezt a vissza-
engedett halat az A4-660 sorszámú bi-
létával jelölték meg. Azt a horgászt,
aki ismét kifogja, és ezt bejelenti, a
TOHOSZ megjutalmazza.
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Kérdések a militáns állatvédõkhöz 
A Baromfi Terméktanács közleménye a tollszedésrõl

Egy magát „állatvédõnek mondó”
szervezet a tollszedés ellen indított
kampányt. Véleményünk szerint ki-
csit nehéz lesz a madarakkal megér-
tetni, hogy mostantól tilos a vedlés,
és természetes tolltakarójuk, amit el-
hullatnak most inkább terhelje a
környezetet, ne pedig hasznos és ér-
tékes anyagként legyen összegyûjt-
ve. Szintén problémát jelentene,
hogy a toll helyettesítésére jelenleg
nincs más természetes anyag – sem
az ágynemûkben, sem a ruházati
iparban. Ezért a tollat olyan mû-
anyag termékekkel kell helyettesíte-
ni, amelyek  további környezetter-
helést okoznak. 

Egy ilyen agresszív, militáns állat-
védõ szervezet mûködésében és an-
nak jogszerûségében több kérdés is
megválaszolásra vár. A kérdések felso-
rolása elõtt ki kell jelenteni, hogy Ma-
gyarországon a tollszedésnek évszá-
zados tradíciói vannak, az ezzel kap-
csolatos tevékenységünket mind az
EU, mind a nemzeti jogrendünk elfo-
gadta, így ennek folytatása megkér-
dõjelezhetetlen. 

Íme néhány fontos kérdés egy Ma-
gyarországra vissza-visszatérõ „állat-
védõnek mondott” szervezet mûkö-

désével kapcsolatban: 
1. Elfogadja-e vizsgálódásának jogalap-

jaként az uniós és a nemzeti jogren-
det? 

2. A haszonállatok állatvédelméhez (li-
bák, kacsák, tojótyúkok tartása) ren-
delkeznek-e megfelelõ szakmai kép-
zettséggel és gyakorlattal, ha igen,
azt hol szerezték, és ez hol van doku-
mentálva? 

3. Kijelentéseik miatt vállalnak-e anya-
gi és erkölcsi felelõsséget, a bizonyí-
tott károkozások miatt hajlandóak-e
az adott ország joghatósága elõtt fe-
lelni? 

4. Folytatnak-e az adott országban
tényleges állatvédelmi tevékenysé-
get, és ezt hogy tudják dokumentál-
ni? 

Úgy gondoljuk, hogy át kellene te-
kinteni az EU-parlamentnek a civil
szervezetekkel kapcsolatos jogi sza-
bályozását, melybõl ki kell zárni a
szélsõségeket minden lehetséges esz-
közzel. Így azok az agresszív állatvédõ
szervezetek, amelyek most feketelis-
tákkal zsarolják a termelõket és vágó-
feldolgozó üzemeket – önmaguk ke-
rüljenek feketelistára. 

Budapest, 2011. június 21. 
Bárány László BTT-elnök 

Lena Stammot választották az

évad színészének a négytagú

szakmai zsűri és a Magyarországi

Német Színház társulatának egy-

hangú döntése alapján. A döntés

az immár hagyományossá vált, el-

sősorban a szakmai közönségnek

szóló, május 31. és június 2. kö-

zött megtartott Mini évadon szüle-

tett, ahol három nap alatt a

2010/2011-es évad mind a nyolc

bemutatóját szerették volna elő-

adni, de Tom Pilath, az „A csúnya”

főszereplőjének betegsége miatt

ez nem volt lehetséges.

Lena Stamm nem sokkal korábban, má-
jus 25-én, a budapesti Thália Színház-
ban megrendezett Rivaldafesztiválon, a
vidéki színházak fesztiválján a Nõ a
múltból címû darabban nyújtott alakí-
tásáért elnyerte a legjobb nõi mellék-
szereplõnek járó díjat. Értékelésében a
zsûri elmondta: most már látják, hogy
érdemes Szekszárdra jönni színházba.

A szekszárdi színház számára sikert
hozó színésznõvel a szekszárdi díjáta-
dó után beszélgettem.
– Gratulálok mindkét díjhoz! Iga-
zán szép búcsú ez a szekszárdi tár-
sulattól!

– A németek azt mondják, akkor
kell abbahagyni, amikor szép.
– A magyarok pedig azt, hogy a
csúcson kell abbahagyni.

– Na, azért azt még nem értem el…

– Csak ebben a színházban. Miért
hagyja el éppen most a DBU társu-
latát?

– Ennek privát oka van. A baráto-
mat, aki miatt Magyarországra jöt-
tem, hiszen kapott Budapesten egy
nagyszerû munkalehetõséget egy né-
met cégnél, most áthelyezték Német-
országba. Egyébként sem maradtam
volna már társulati tag, de szívesen él-
tem volna Budapesten. Bár Magyar-
országon a szekszárdi az egyetlen né-
met nyelven játszó színház, de kipró-
báltam volna más lehetõségeket.
– Szekszárd túl kicsi város?

– Egyáltalán nem, én egy kis falu-
ból, Bambergbõl jövök, ami Mün-
chen és Nürnberg között található,

mindössze nyolcszázan lakják. Szek-
szárdon a nyár ugyan nagyon jó, de te-
lente nincs semmi lehetõség a kikap-
csolódásra, nincsenek programok, be
van zárva az ember.
– Jól érezte magát a szekszárdi tár-
sulatnál?

– Abszolút, a családias légkör na-
gyon megfogott. Bár eltart egy dara-
big, amíg beilleszkedik az ember, de
az Oskar tojást rak és a Nõ a múltból
próbáin remekül összekovácsolódott
a társulat. Ezek mellett nagyon kedvel-
tem még a Hit.remény.szeretetet is.
– Sokféle szerepet játszhatott Szek-
szárdon…

– Valóban, pompás szerepek közül
választhattam. Ennek nagyon örülök,

Németországban ugyanis az a tenden-
cia, hogy beskatulyázzák a színésze-
ket, csak egyféle típust bíznak rájuk.
– Mik a tervei, lehetõségei, ha visz-
szatér Németországba?

– Most nyáron Ausztriában, a
Rainbachi passiójátékokon játszom,
amit Friedrich Ch. Zauner szervez. Az
õ Óh, Istenem, miért pont én? címû
komédiájában szerepelhettem Szek-
szárdon az elõzõ évadban, akkor kért
fel erre elsõ alkalommal. Aztán Nürn-
bergben lépek fel egy egyszemélyes
színházzal. Ezeken kívül jelentkeztem
nagyon sok helyre, ahonnan még nem
érkezett visszajelzés.

Kovács Etelka

DBU: Lena Stamm lett az évad színésze
Pompás szerepekben láthattuk Szekszárdon

Névjegy: Lena Stamm

2009–2011 Magyarországi Német
Színház, Szekszárd
2007–2009 Theater f. Niedersach-
sen Hildesheim-Hannover társulatá-
nak tagja, Frankfurtban is játszott
egy darabban.
2003–2007 Konrad Wolf Fõiskola
Potsdam-Babelsberg

SZEREPEI A 2010/2011-ES ÉVADBAN:
2011 Claudia / Nõ a múltból, Ro-
land Schimmelpfennig
2011 Café Valentin
2010 Mária Amnézia nõvér / Apá-
cák, Dan Goggin
2010 Else, a tyúk / Oszkár tojást
rak, Roswitha Zauner
2010 Elisabeth / hit.remény.szeretet.,
Ödön von Horváth drámája alapján
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Dr. Izsák Rita az ENSZ független kisebbségi szakértõje 
A 192 tagállam több tucat jelöltje közül választották ki

A Szekszárdi Vasárnapban 2010.

április 11-én olvashatta a kedves

olvasó azt az interjút, amelyben

végigkísérhettük városunk szü-

lötte, dr. Izsák Rita diplomata ad-

digi életútját. 

A rendkívül tehetséges és világlátott
szekszárdi lány újabb sikerérõl szá-
molhatunk be, ugyanis az ENSZ Embe-
ri Jogi Tanácsa 2011. június 17-én este
döntött hat emberi jogi különleges el-
járási mandátum betöltésérõl. A gré-
mium az Emberi Jogi Tanács elnöké-
nek javaslatára úgy határozott, hogy a
az ENSZ kisebbségi ügyekkel foglalko-
zó független szakértõjének pozícióját
dr. Izsák Ritának ítéli. 

– Szívbõl gratulálunk! A legutóbbi
hír az volt önrõl, hogy a közelmúlt-
ban felállt Tom Lantos Intézetet irá-
nyítja, amely emberi és kisebbségi
jogokkal foglalkozik a régióban. S
most itt az újabb elismerõ megbí-
zatás…

– Korábban a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Társadalmi
Felzárkózásért felelõs államtitkárá-
nak, Balog Zoltánnak voltam a kabi-

netfõnöke, és jelentõs szerepet ját-
szottam az Európai Unió Romastraté-
giájának elfogadtatásában is. A jelenle-
gi pozícióért több tucat jelölt indult a
világ minden tájáról, és a szoros ver-
senybõl alapos vizsgálat, interjúk
után kerültem az elsõ helyre. 

– Milyen feladat, feladatok hárulnak
önre, aki elnyerte ezt a pozíciót?

– Az ENSZ tagállamának összes, az-
az nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi ki-
sebbségéért felelek, országok meglá-
togatását kezdeményezem, jelentése-
ket, sajtóanyagokat adok ki. A kisebb-
ségi szakértõi helyért azért is folyt
nagy verseny, mert ez az egyetlen
mandátum, amely külön testülettel
bír, s ezzel a pozícióval az ENSZ Ki-
sebbségi Fórumának elnöki tisztét is
betöltöm. 

– Gondolom, a fiatalok között is a
legfiatalabb volt ezen a megméret-
tetésen? 

– Az ENSZ 42 emberi jogi man-
dátumának képviselõi között az
egyik legfiatalabb vagyok, de az is
megalapozhatta irántam a bizal-
mat, hogy ennek ellenére sokéves
tapasztalatom van ezen a területen.
A kormányzati hivatali munkakö-
röm elõtt az ENSZ Emberi Jogi Fõ-
biztosa Hivatalának voltam a diplo-
matája, megjártam a Balkánt, Afri-
kát, ahol a kisebbségek, nõk és
gyermekek jogait képviseltem, va-
lamint számos kisebbségi, roma jo-
gi civil szervezetnek is munkatársa
voltam. 

– Mennyi idõre szól a megbizatása
ezen a poszton?

– Három évre, s amit fontosnak tar-
tok megemlíteni, hogy az ENSZ-szak-
értõi tevékenységemért díjazásban
nem részesülök, így továbbra is irá-
nyítom a Tom Lantos Intézetet. 

– Ha szabad egy teljesen szubjek-
tív kérdést feltenni. Mit érzett, ami-
kor megtudta, hogy önt választot-
ták erre a felelõs és megtisztelõ
posztra?

– Õszintén úgy érzem, hogy egy ki-
sebbségek jogaival, sorsával foglalko-
zó szakembernek ez talán a legna-
gyobb megtiszteltetés, és az egyik leg-
magasabb és legmegbecsültebb pozí-
ció, amit elérhet. Hiszen független
ENSZ-szakértõként szinte bárhova be-
tekintést nyerhetek, bárkivel tárgyal-
hatok, és ezekrõl jelentéseket készít-
hetek. Ezek által valós problémákra
hívhatom fel a döntéshozók figyel-
mét, és talán így jelentõs változásokat
is eszközölhetek a kisebbségek életé-
ben, legyenek azok pakisztáni keresz-
tények, latin-amerikai feketék vagy
etióp oromók.

Sas Erzsébet

Fiatal magyar kutatók csapata a lancesteri egyetemen 
Beszélgetés Péterfalvi Csaba szekszárdi fizikussal

Péterfalvi Csaba szekszárdi fia-

talemberről 1999-ben olvashat-

tak a Szekszárdi Vasárnap olva-

sói, amikor a Garay-gimnázium

diákjaként egy Padovában rende-

zett nemzetközi fizikai diákolim-

piáról ezüstéremmel tért haza.

Az eltelt éppen egy tucat évről

kérdezem az immár fizikus

Péterfalvi Csabát, aki a közel-

múltban itthon járt.  

– Érettségi után gondolom, egye-
nes út vezetett az ELTE fizikus sza-
kára.

– Majdnem. Két évig geofizikusnak
készültem, aztán szerencsémre még
idõben felismertem a tévedésem, és
gyorsan átjelentkeztem a fizikus szak-
ra. 2006-ban diplomáztam, s még ab-
ban az évben elkezdtem a doktori
képzést. Témavezetõm, dr. Cserti Jó-
zsef ajánlott be egy állásinterjúra, az
Angliai Lancaster Egyetem Termé-
szettudományi Karán a dékán-
helyettesnek, s 2009 októberében,
mint ifjú kutató kaptam állást a fizika
tanszéken. 

– Milyen a „csapat”, amelyben dol-
gozik, kikbõl áll, s mi a kutatásuk
fõ témája?

– A 14 fõt számláló csapatot prof.
Colin Lambert vezeti, a kutatási terü-
letünk pedig a molekuláris elektroni-
ka. A csoportban hat magyar kutató-
társammal dolgozom együtt, öt fizi-
kussal és egy informatikussal. Az or-
szág különbözõ pontjairól jöttünk
össze, és két kivétellel mindannyian
az ELTE-n végeztünk. 

– Angliában… Miért nem itthon?
– Ennek több oka is van. Az elsõ a

hivatásunk erkölcsi és szakmai meg-
becsülésének hiánya. A másik: jó do-
log világot látni, nyelvet tanulni, más
embereket, kultúrákat megismerni,
és egy olyan nemzetközi közegben
élni és dolgozni, ahol sokat lehet ta-
nulni, és egy egész életre szóló él-
ményt szerezni. Távlati tervem,
hogy az ott szerzett tudást és tapasz-
talatot majd itthon hasznosítom. Re-
mélem, a kérdésre adott elsõ válaszo-
mat akkor már másként fogalmazha-
tom meg. 

– Közelebbi tervei?
– Két évig szeretnék még Angliá-

ban dolgozni, a következõ állomás-
nak pedig Bécset néztem ki. Ami-
kor azonban már családalapításra
kerül sor, mindenképpen szeret-

nék hazajönni és itthon folytatni a
munkát. 

– Visszatérve a kutatáshoz, hogy
kell elképzelni azt a munkát, amit
az önök csoportja végez?

– Mi elméleti számolásokat vég-
zünk kettõs céllal: egyrészt már
meglévõ mérési eredményeket
próbálunk megmagyarázni, más-

részt pedig még el nem végzett mé-
rések eredményét megjósolni. A fizi-
kai kísérletek pedig vagy alátámaszt-
ják a számításainkat vagy rácáfol-
nak, és ezzel új számításokra sarkall-
nak. Az elmélet és a mérések mindig
szoros kölcsönhatásban vannak egy-
mással.

– Amint mondta, jó dolog világot
látni…

– Talán a korom miatt is úgy ér-
zem, hogy ha jó a társaság, a kö-
zeg, amelyben élhetek és dolgoz-
hatok, akkor szinte bármelyik or-
szágban tudnék élni egy ideig.
Lancasterben jól érzem magam, de
amikor mi magyarok egymás kö-
zött beszélgetünk, mindig megál-
lapítjuk, hogy nem biztos, hogy le
tudnánk élni az egész életünket a
szigetországban.

– Milyen gyakorisággal jön haza
Szekszárdra?

– Évente 3-4 alkalommal jövök
haza hosszabb-rövidebb idõre,
most éppen egy konferenciára jöt-
tem. A karácsonyt viszont minden
évben biztosan itthon töltöm a csa-
ládommal.

S. E.
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A napfény ihlette

Hang- és borkóstoló Szent Iván-éj elõtt

Nyüzsgött a város azon a napon.

Napsütéses boldogságban csóko-

lózó párok, simogató árnyasok

között tekertem biciklimmel a

múzeumig. 

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum elõt-
ti színpad körül Szent Iván éjjelére ké-
szülõdött mindenki. Szekszárdon ezt
a mágikus éjszakát varázslatos délután
elõzi meg, immáron negyedik eszten-
deje. A nap és a fény diadalának ünne-
péhez legközelebb esõ szombaton egy
órakor – az ünnephez méltóan – vakí-
tó napsütés fogadta azt, aki a a for-
róságban a térre érkezett. 

A IV. Borok és húrok fesztivált dr. Pá-
los Miklós a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének alelnöke nyi-
totta meg. A program részeként ez-
után elsõként a kolozsvári
Hommonai Varga András csapott a
húrok közé és flamencogitár-játéká-
val pezsdítette az amúgy is nyüzsgõ

tömeget. Igazi kulturális forgatag ez a
fesztivál. Egyrészt zenét és bort kínál
a látogatóknak, másrészt – mivel a
múzeumok éjszakáját elõzi meg – a
már délután is ingyenesen látogatha-
tó múzeumba vonz érdeklõdõket és
fordítva. A program szervezõje a

Szekszárdi Gitárkvartett, így termé-
szetesen a mûsorból az együttes kon-
certje sem hiányzott. Nemcsak zené-
vel, hanem verssel is készültek: Lotz
Katalin és Rubányi Anita tolmácso-
lásában hallhatott a közönség nagy-
részt spanyol verssorokat. 

A hangulatmeste-
rek semmit sem
bíztak a véletlenre.
A zene mellé bor is
járt. A kiváló szek-
szárdi nedûket Pá-
los Miklós, Módos
Ernõ, Karácsonyi
József és a Frankos
Borház kínálta a
borkedvelõknek
két koncert között. 

A Borok és hú-
rok szervezõi idén
is igyekeztek megis-
mertetni a közön-
séget több nemzet

zenéjével. Színpadra lépett a bonyhá-
di Sally Gardens együttes, akik ír nép-
zenét játszanak. Utánuk a budapesti
T’Rakija zenekar hozta a balkáni né-
pek kultúráját Szekszárdra. A különle-
ges hangú szólistának és az együttes
további tagjainak köszönhetõen ma-
cedón, horvát, bolgár népzene ná-
lunk nem szokványos ritmusvilágát is-
merhette meg a közönség. Kiváló elõ-
adásukat remélhetõleg láthatjuk még
a térségben. A IV. Borok és húrok
fesztivált a Makám együttes koncertje
zárta a lenyugvó nap fényében. 

Ezt követõen kezdetét vette a múze-
umok éjszakája. A Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumban késõ éjjelig tartott az
ingyenes, zseblámpás tárlatvezetés.

Habár a nap késõn búcsúzott, még-
is már sötétben tekertem hazafelé ke-
rékpáromon. A fény azonban így sem
hiányzott: szentjánosbogarak világí-
tottak a dús lombú fák alatt. 

wj

A színpadon a Szekszárdi Gitárkvartett és vendégzenészeik Nem csak zenékbõl, borokból is csemegézhettünk

Ódor János múzeumigazgató és dr. Pálos
Miklós, a megyei közgyûlés alelnöke
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Gladiátorviadaloktól az idõkapukig
Kalandos éjszaka a múzeumban

Amfiteátrummá változott a me-

gyei múzeum előtti tér a múzeu-

mok éjszakája nyitányaként júni-

us 18-án. Az összegyűlt tömeg

szeme előtt elevenedtek meg az

antik hagyományok, a múzeumok-

ban látható gladiátorábrázolások,

domborművek, az ókori Róma ke-

gyetlen, a nép számára mégis ma-

gával ragadó gladiátorviadalai.

A budapesti Collegium Gladiatorium
Kulturális Hagyományõrzõ Egyesület a
lehetõ leghitelesebben teremtette újjá
és közvetítette a puszta erõ, az érde-
kes fegyverek látványos küzdelmét. A
történelmi névvel felruházott harco-
sok, mint az ókorban, eltérõ fegyverek-
kel küzdöttek egymás ellen, a secutor
(nagypajzsos) például kizárólag a há-
lós-szigonyos retiarius ellen. Meglepõ
módon egy nõi gladiátor, a lándzsás
(veles) Medeia is az arénába lépett, és
párharcot vívott az érdekes, megtört
pengéjû karddal, traexszal küzdõ Cas-
sius ellen. Fürgeségének köszönhetõ-
en le is gyõzte õt. A közönség átélhet-
te azt a pillanatot is, amikor az õ kezé-
ben volt a döntés élet és halál fölött, mi-
vel egy harcos megadta magát. Bár vol-
tak vérszomjasak is a nézõk között, ösz-
szességében mégis az az ítélet szüle-
tett: a szekszárdiak megadják az esélyt
minden gladiátornak, hogy újra láthas-
sák izgalmas küzdelmüket.

Hamarosan aztán feltárultak a mú-
zeum kulisszatitkai a még mindig
igen népszerû zseblámpás kalandtúra
új útvonalán. A kalandozók most rög-
tön megláthatták az igazgatói iroda
kincseit Czövek Attila régész kalauzo-
lásával, a meglepõen hosszú narvál-
szarvat vagy rokokó falikárpitot, de a
valódi értékeket természetesen nem
az ottani szép kincsesládában tartják.
A restaurátormûhelyben éppen egy
kardmarkolatot vett ki az elektrolízis-
bõl Künsztler Gábor Tamás restaurá-
tor. Ennek és drótkefének a segítségé-
vel távolítja el róla a rozsdát. Az egy-

szerû rozsdamaró, amit egy látogató
javasolt, itt nem segített volna, hiszen
a cél az eredeti állapothoz minél in-
kább hasonló visszaállítása, és tartós-
sá tétele hosszú idõre. Ugyanígy a fa-
vagy kerámiatárgyak esetében is.
Azonban egy széthullott cserepekbõl
hosszú munkával összeragasztgatott
edénynél jelezni kell, hogy az rekonst-
ruált. Búcsúzásként az is kiderült,
hogy a múzeum laborjának eszközei,
így a desztilláló, maguk is muzeális ér-
tékûek, sok múlik tehát a restauráto-
rok szaktudásán. A padlásra tartva
senki nem jelentkezett, hogy csontvá-
zat tartana a szekrényében. Nem így a
múzeum, ahol tele vannak a csak
könnyû tárgyak – például egy kézi
malom, stukkódíszek vagy kötélverõ
– raktáraként használt, 1904-bõl szár-
mazó padlás szekrényei több ezer
csontvázzal. Ezek nem, de egy Mözs
szárazdombról egy 60-as években
végzett ásatáson elõkerült nem idõs
nõ koponyája a kalandozók kezébe
kerülhetett volna. A legalsó szint meg-
lepetésektõl sem mentes felújítás utá-
ni, még nem teljes, új kiállítását, ami
még nincs nyitva, a kalandtúrázók lát-

hatták legelõször. A betonozáskor em-
beri végtagok kerültek elõ az alapból.
A II. világháborúban hadikórházként
mûködõ épületben ugyanis ide ásták
el az amputált végtagokat. A pince túl-
só végén három idõkapu lesz, egy õs-
kori, egy római kori és egy honfogla-
lás kori jurta, ahol a gyerekek majd
eredeti tárgyak és kézbe vehetõ máso-
latok segítségével tanulmányozhatják
ezeket a korokat. A terem elülsõ ré-
szén, a már berendezett tárlókban ré-
gi gyerekjátékok, meg a múzeum fog-
lalkozásain készült játékok láthatóak.
Korábban kõtár volt itt elég mostoha
körülmények között, valamint a most
is látható látványos fegyvertörténeti
kiállítás. A felújítás során javítottak a
világításon, és párátlanító berendezé-
seket helyeztek el a még így is túl ned-
ves levegõ emberi tartózkodásra alkal-
masabbá tételére. A most raktárként
használt kapcsolódó terekben lát-
ványraktár lesz, valamint elõadó és
foglalkoztató rész.

Az emeleten közben egymást érték
a tárlatvezetések. Egyik teremben a
Démoni ragály: a pestis kiállítás láto-
gatói nézték a szörnyû kórról készült

tízperces filmet zárásként, miután Lo-
vas Csilla vezetésével már a 2. csoport
is megismerhette a kiállítást. A szem-
ben lévõ teremben pedig Andrásné
Marton Zsuzsanna beszélt a keresz-
ténység Tolna megyei emlékeirõl a
XVI. századig. Aztán három termen át
idõutazáson kalauzolta az érdeklõdõ-
ket megyénk történelmében különö-
sen hangsúlyozva a kiállítás interaktív
elemeit. Mondania sem kellett azon-
ban, a gyerekek már satíroztak az elsõ
teremben, és egy cserépkályha vagy
Ete térképe bukkant elõ a papíron, a
másik teremben, mielõtt a szakember
szólt volna, egy kislány már remekül
haladt az érintõképernyõn elérhetõ
kirakóssal.

Ennek a jó hangulatú esti-éjszakai
programnak a 720 látogatója között
mégsem a gyerekek voltak többség-
ben, vagy a nyugdíjasok, mint az év
többi részének múzeumlátogatói kö-
zött, hanem a középkorosztály. Szíve-
sen hallgatták dr. Gaál Attila anekdo-
tákkal tarkított tárlatvezetését a régé-
szeti kiállításban is, de legnépszerûbb
változatlanul a zseblámpás kalandtúra
volt. Összesen kilenc túrát vezetett
egymást váltva a pincétõl a padlásig
vagy a padlástól a pincéig, Czövek At-
tila régész, dr. Gaál Attila címzetes mú-
zeumigazgató, dr. Gaál Zsuzsannna
megyei múzeumigazgató-helyettes és
Andrásné Marton Zsuzsanna múze-
umpedagógus.

Folytatás következik június 25-én
Babits Mihály szülõházában és az Iro-
dalom Háza – Mészöly Miklós Múze-
umban. Kovács Etelka

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének humánbi-
zottsága pályázatot hirdet a kiemelke-
dõ képességû, a városi fenntartású in-
tézményekben tanulmányaikat folyta-
tó fiatalok és felkészítõik teljesítmé-
nyének elismerésére a MECÉNÁS TE-

HETSÉGGONDOZÓ TÁMOGATÁS EL-

NYERÉSÉRE a humánbizottság 2011.
évi e célra biztosított 1 650 000 Ft ke-
retösszege erejéig. 

• A támogatásból a tudományok, a
szaktárgyak és a sport terén tehetsé-
get mutató és bizonyító diákok része-
sedhetnek. Ugyancsak jutalomban
részesíthetõek a fentiekben megje-
lölt személyek felkészítõ tanárai és
edzõi is. 

• A pályázat útján nyújtható támo-
gatás formája egyszeri jutalom.
A PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÁMOGATHATÓ:

a) az Oktatási Közlönyben megjelent
országos tanulmányi versenyek és
szakmai tanulmányi versenyek elsõ
három helyezettje és felkészítõ ta-
nára,

b) egy-egy tudományos, mûvészeti ág-
ban vagy országos diákolimpián ki-
emelkedõ eredményt elérõ fiatal,

PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE: 

a) magánszemély 
b) intézmény

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap hiánytalan kitöltésével lehet. For-
manyomtatvány, adóazonosító jel, il-
letve bankszámlaszám hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁR-

IDEJE: 2011. AUGUSZTUS 15. 

A humánbizottság 2011. szeptem-
ber 15-ig dönt a pályázatokról. 

A jutalmat a bizottság ünnepélyes
keretek között 2011. november 30-ig
adja át. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján.
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A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt harmadik szek-
szárdi látogatása

A szekszárdi mise

A szegszárdi mise alkalmisága dacára
szintén ezek közé tartozik. Minden
kótája egy-egy fohász: minden sora egy-
egy ima! Az orgona diskrét s inkább
csak illustráló kísérete nem nyeli el a
szavak és a dallamok csodás összhang-
ját sehol s míg a zenészek az alaki szép-
séget és tökéletességet magasztalják, a
laikus hallgatónak, miként a tömjénil-
lat, hatja át egész valóját e túlvilági han-
gok, mik angyalok gyöngéd kacsóiként
viszik föl a lelket - Istenhez! - A gyer-
mekkor ártatlan hite, melyet nem za-
var még a gondolat, e mindent tagadó
sivár mephisto, újólag lobbot vet a szív-
ben s miként az anya szelíd parancsára
önkénytelenül meghajlik ismét a térd
azon ismeretlen erõ elõtt, melynek száz
nevet adott az emberi gyarlóság, holott
egyenlõen s ugyanazon alakban nyilat-
kozik mindenhatósága mindenütt, a
sarkvidék rideg jéghegyei közt csakúgy,
mint a délvidék buja vegetációjában s
létezését ép úgy elismeri az õserdõk
bujdosó indiánja, amint hiában tagad-
ja a természet és szellem, a physikai és
erkölcsi világ titkait kutató tudomány a
mûveltség székhelyein!...

Ezekután levonhatjuk a következte-
tést: a szeptember 25-re, vasárnapra

tervezett nagy egyházi ünnepség el-
maradása egy szempontból mégis elõ-
nyösnek bizonyult. A szekszárdi Nõ-
egylet, bár kissé rögtönözve, de ügye-
sen használta ki az alkalmat, hogy
ugyanazon a napon kárpótlásul ren-
dezze meg hangversenyét a város ne-
ves vendégeinek közremûködésével.

Augusz szerepe Liszt 
hazatérésében

Liszt Ferencet barátai, tisztelõi és
az egész magyar közvélemény is kérte
arra, hogy térjen vissza végleg hazájá-
ba és álljon élére a magyar zenekultú-
ra elõmozdítására irányuló törekvé-
seknek. Ez különösen aktuálissá vált,
amikor Liszt 1869 óta minden évben
ellátogatott a magyar fõvárosba. Ezek
a látogatások rendszerint valami na-
gyobb mûvészi eseményhez kapcso-
lódtak: Beethoven-ünnepségek, Liszt-
hangversenyek, Liszt 50 éves mûvészi
jubileuma stb. Ekkor az Augusz-család
is általában a fõvárosban tartózkodott.
Lisztet szûkre szabott ideje évekig
akadályozta abban, hogy újra Szek-
szárdra látogasson, de itt a fõváros-
ban, annál gyakrabban fordul meg
Auguszék budai otthonában (Úri utca
56. sz.). Augusz is szinte naponta fel-
keresi a Mestert. Ezek a személyes ta-
lálkozások elõsegítették Augusz tö-
rekvéseit, hogy Liszt magyarországi
foglalkoztatása valamilyen határozott
formát öltsön. Felvetõdött annak gon-
dolata, hogy Liszt az egyházi zenei
életben foglalja el méltó helyét. „Miu-
tán a politikai viszonyok miatt - írja a
»Magyarország és a Nagyvilág« képes
hetilap tudósítója - nem lenne kelle-
mes Lisztnek sem Weimarba, sem Ró-
mába térni vissza: lehet kilátás is arra,
hogy végkép honn maradna, ha tevé-
kenysége tért nyerne. Neki való állást
azonban bajos találni, miután õ nagy
mûvész, kinek magas polc kellene, és
e mellett pap - s ami szintén akadály, -

nem tud magyarul. Visszatérünk pár
év elõtti indítványunkra, hogy a
katholikus fõpapságnak kellene õt az
egyházi zene terén valami nagyszabá-
sú megbizással kötni le”. (1870. szep-
tember 25. 39. sz.)

Ez a javaslat Wittgenstein hercegné
óhaja szerint való volt. Ebben az érte-
lemben többször is nyilatkozik
Auguszhoz írt leveleiben. Augusz
azonban jól tudja, hogy az akkori ma-
gyar egyházzenei viszonyok éppen
nem voltak alkalmasak arra, hogy
Liszt ezen a téren neki való feladathoz
jusson. A báró az általa elképzelt
„megoldásnak” a Zeneakadémia létesí-
tését tartotta a legmegfelelõbbnek.

Ennek egyik elõzménye volt Liszt
királyi tanácsosi kinevezése. Ezzel
együtt a zenemûvészet terén szerzett
érdemei elismeréséül 4000 forint év-
járadékot biztosítottak részére, me-
lyet 1872. június 13-án kelt királyi ha-
tározat hozott tudomására. Liszt hazai
tevékenysége végül 1873-ban határo-
zott formát öltött: a Zeneakadémia
megszervezésére és vezetésére sze-
melték ki. Mindebben Augusz Antal-
nak jelentõs kezdeményezõ szerepe
volt. Liszt nemzeti hi-
vatásának teljes tudatá-
ban, kész volt minden
áldozatra, de a báró
elõtt nem tudta eltit-
kolni aggodalmait: Va-
jon zeneakadémiai
megbízatása nem fog-
ja-e korlátozni szabad-
ságát; össze tudja-e ezt
egyeztetni külföldi kö-
telezettségeivel, fõ-
képp alkotó munkás-
ságával?

Augusz sietett Liszt
aggodalmait Trefort
kultuszminiszter tudo-
mására hozni, aki azzal
a híressé vált metaforá-
jával nyugtatja meg
Lisztet: gondoskodik
arról, megbízatása ne
kötél legyen a nyakán
(corde au cou), hanem kényelmes kaf-
tán. Trefort válaszával a Mester na-
gyon meg volt elégedve. Szívesen és
Trefort iránt nagy hálával cseréli fel a
kötelet a kaftánnal. Ha valóban sikerül
valamit létrehozni, ami a kaftánhoz ha-
sonló, igyekezni fog ezt úgy mûködtet-
ni, hogy az „Akadémiánk” becsületére
és elõnyére szolgáljon. A felesleges be-
széd nem tartozik szokásos bûnei kö-
zé. Tartózkodik attól, hogy olyan
tárgyról fecsegjen, amelyet a sok be-
széddel már túlságosan összebonyolí-
tottak. Ha azonban eljön az idõ arra,
hogy nyilatkozzék és cselekedjék, a
maga részérõl nem fog késlekedni.

Lisztnek ezen Auguszhoz intézett
soraival függ össze Cosimának a leve-
le, melyet 1875. január 30-án Augusz-
nak írt. Itt ugyanis megköszöni a bá-

rónak, hogy közölte vele atyja elõbb
idézett szép sorait, de a maga részérõl
még mindig aggályoskodik. Vajon
nem válhat-e a kaftánból carcan, azaz
nyakszorító, ami még a kötélnél is
rosszabb?

A levél egyéb témája is Liszt körül
forog. Atyja valószínûleg február 10-
én érkezik Pestre - tudatja Cosima -
még pedig Miska nélkül, aki sajnála-
tos módon megbetegedett. Nagyon
aggódik atyjáért a téli idõszakban te-
endõ hosszú utazás miatt. Már annyi-
ra hozzászokott, hogy szívességeket
kérjen, ezért kéri Auguszékat gondos-
kodjanak atyja lakásának legalább 8
napon át való elõfûttetésérõl, hogy ér-
kezésére a falak átmelegedjenek. - Le-
velét a közeli viszontlátás reményé-
ben fejezi be. Ez a viszontlátás az
1875. március 10-én lezajlott híres,
pesti hangversenyre vonatkozott, me-
lyen Liszt és Wagner együttesen sze-
repeltek. Ebbõl az alkalomból került
bemutatásra a levélben is említett
Liszt-mû: „A strassburgi dom harang-
jai”. Maga a szerzõ vezényelt, aki utá-
na még Beethoven Es-dur zongora-
versenyének elõadásával is közremû-

ködött. Wagner saját mûveibõl vezé-
nyelt részleteket.

Cosima levelébõl különösen szem-
betûnik a magától értetõdõ természe-
tesség, ahogy atyja minden ügyében
Auguszhoz fordul. Mióta Liszt önálló
lakást bérelt Pesten (1871), az ezzel
együttjáró berendezési, háztartási, ki-
szolgálási problémák megoldása is az
Augusz-házaspárra hárult. Hiszen
Lisztrõl a hozzá legközelebb álló két
asszony, Cosima és a Rómában élõ
Wittgenstein hercegné, csak levele-
zés útján, távolból gondoskodhatott.
Ezt mindketten, különösen az utóbbi,
meg is tették. S ugyan kihez fordulhat-
tak volna Liszt személyét illetõen ag-
godalmaikkal és kéréseikkel nagyobb
bizalommal, mint Augusz Antalhoz?

(Folytatjuk.)

12 2011. június 26.

Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 16.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként író-
dott, s mint ilyen, kiegészítésekre, át-
dolgozásra szorult. Ez a feladat a dol-
gozat lektorára hárult. Dr. Prahács

Margit a levéltári anyag kiválasztá-
sának nagy és fáradtságos munká-
ját megilletõ kollegiális kegyelettel
vállalkozott arra, hogy dr. Had-
nagy Albertnek a címben megha-
tározott témakörét, s ezzel a téma-
körrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-le-
velek, a Liszt-irodalom és korabeli
sajtótudósítások adataival kiegé-
szítse és az egész dolgozatot a
szükséges módosításokkal és jegy-
zetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.” A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc
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Dr. Selényi Judit megyei sztomatoló-
gus szakfelügyelõ fõorvos a jelképes
stafétabotot dr. Garay Zoltánnénak, a
háromszakos gyógypedagógusnak –
értelmi fogyatékos, vak és logopédus
szak – adta át. Mondván, Erzsébet asz-
szonyt minden téren jellemzi az elhiva-
tottság és a fáradhatatlanság, amit tanít-
ványai nagy szeretettel honorálnak.
Apropó, honorárium! Nyugdíjasként
értelmi sérültekkel foglalkozik, amiért
se fizetést, se tiszteletdíjat nem kap, de
– mint mondja – sajnos a napi 24 órá-
nál több idõt sem.

– Alig száz alapító taggal 1984-ben
hoztuk létre az ÉFOÉSZ-t, melynek
név- és jogutódja az Értelmi Fejlõdé-
sükben Akadályozottak Tolna Megyei
Szervezete. Mára négyszáz családdal,
közel ezer taggal mûködünk.
– Azt tapasztalom, hogy sok felnõtt
sem tudja, hogyan viselkedjen a fo-
gyatékkal élõkkel.

– Egyetértek, s most is a szemlélet-
váltásra hivatkozom. Azt gondolom, a
legnagyobb változásnak az emberek
agyában kellene végbemennie. Ne-
künk ugyanúgy kell kezelnünk az aka-
dályozottakat, mintha teljesen épek
lennének, s a segítséget is a világ leg-
természetesebb dolgaként kell nyújta-
ni nekik. Fontos, hogy a sérültek mi-
nél gyakrabban és minél hosszabb
idõt töltsenek az egészségesek kö-
zött, hogy oda-vissza megismerhes-
sék egymást, hiszen csak így fedezhe-
tik fel egymás sajátosságait. Színpadi
vagy tévés szereplésüket követõen
igen sokan csodálkoznak azon, hogy a
sérültek mi mindent tudnak elõadni,
eljátszani, milyen átélési képességgel
rendelkeznek. 
– Miként fogadják a segítõ kezet, s
egyáltalán a közeledést?

– Van olyan sérült, aki szívesen fo-
gadja, de van, aki nem. Vagyis a sérül-
teket is nevelni kell arra: ne sértõdje-
nek meg, ha valaki segíteni igyekszik,
például a kerekes széket feltolni a járda
– olykor magas – szélére. De vigyáz-
zunk! Ha kezdetben érzünk is irántuk
szánalmat, igyekezzünk azt palástolni. 
– Szinte önmagának bólogatott?
Mi okból?

– Táborozási tapasztalataim ötlöt-
tek föl bennem. Immár húsz éve Ta-
mási jóvoltából táborozunk Siófok-
Sóstón. A 200 fõs táborba jól beillesz-
kedett a mi húszfõs csapatunk, több
közös programban veszünk részt, sõt
fiataljaink a „körlet” takarításából, s
egyéb munkákból is kiveszik a részü-
ket. Búcsúzáskor számtalanszor el-
mondják a többiek, hogy „jövõre
ugyanitt, szintén együtt nyaraljunk”.
Mi több, az üdülõtelep árusai is meg-
szerették a mieinket, apró ajándékok-
kal kedveskednek nekik, s több fiatalt

már névrõl ismernek. Egyébként re-
mek a humoruk, az emberség és a sze-
retet vezérli õket, kifejlett az igazságér-
zetük, és sok bölcsesség van bennük.
El nem tudom mondani, hogy meny-
nyit és mi mindent tanulok tõlük. 
– De mi mindent?

– A bizalmat, a siker fölötti örö-
möt, az eredményektõl való motivál-
hatóságukat, a megkérdõjelezhetet-
len õszinteséget, az emberekhez és
az egymáshoz való viszonyulásukat.
Bár az utóbbira olykor rá kell világí-
tani, s ha egymás állapotát megjegy-
zéssel illetik, el kell magyarázni ne-
kik, hogy mint mindenki, õk is egy-
mástól eltérõek. Egy egészségesnek
tartott embernek is vannak hiányos-
ságai. Például a többség monotónia-
tûrése – aprólékos szalagmunka, ösz-
szeszerelés, csomagolás napi nyolc
órában – meg sem közelíti az övéket,
akiket mindez leköt, élvezik ezt a
munkát.
– Végzettsége ellenére sem lehet
egyszerû értelmi fogyatékosokat
irányítani, velük foglalkozni. 

– Állítom, nem nehéz, s akkor még
a sok örömöt nem is említettem.
Egyébként különbözõ fokban sérül-
tekrõl van szó. Az enyhe fokban sérül-
teket, illetve a tanulásban akadályozot-
takat már integrálják a különbözõ is-
kolákba, a jövõben pedig megszûn-
nek azok az intézmények, ahol jelen-
leg tanulnak.
– Nem akadályozzák vagy lassít-
ják a többi diák haladását?

– Megint azt mondom, hogy ez is a
gyermekek nevelésének, illetve a pe-
dagógusok és a szülõk hozzáállásának
a kérdése. Ha mindez jól egyben van,
az integráció nem okoz gondot. A pe-

dagógusnak úgy és olyan részletes
magyarázattal kell bevezetnie a sérül-
tet az osztályba, hogy többi gyerek azt
megértse, s nyomban elfogadóvá vál-
jék a sérült osztálytárssal szemben.
Két-három sérült fiatal nem fogja visz-
szahúzni az osztályt. Ettõl nem kell
félni, különösen akkor nem, ha a már
ott tanulók szülei sem a másság ellen
szólnak. Igaz, eleinte érik õket meg-
jegyzések, amit elsõsorban az utógon-
dozás során a szakiskolákban tapasz-
talok. Elõ-elõfordult, hogy egy-egy ta-
nítványomat ki kellett venni a szakis-
kolából, s átvinni máshova éppen a
csicskáztatások, a megalázások miatt.
De megint azt mondom, érvekkel
minden helyre tehetõ.
– Beszélgetésünkre készülve fölme-
rült bennem, hogy miért szeretik
és tisztelik önt oly nagyon régi di-
ákjai, új patronáltjai. De már nem
kérdezem, hiszen látom, érzem… 

– Valószínûleg nem tudja, hogy 38
esztendõ letöltése után még három
évig dolgoztam nyugdíj mellett a ré-
gi, szekszárdi iskolámban. Egyszerû-
en nem tudtam elszakadni, ezért kér-
tem, hogy maradhassak. Annyira
együtt éltem a problémás családok-
kal, annyi keserûséget és gondot él-
tem át velük, melyeket magam is
megszenvedtem. Hangsúlyozom,
hogy a városban, az elérhetõ táma-
szok sora okán egész más a sérültek
és családjaik helyzete, mint a pici te-
lepüléseken, ahol bezárkóznak a csa-
ládok, nem tudják, mi jár nekik, mit
kaphatnak… és nem is mernek seho-
va menni a szülõk, mert tartanak a
magalázásoktól. Én viszont várom
õket ebbe a Béla téri kis irodámba, s
találunk segítõket. 

– Érdekes, mert Erzsébetrõl – ára-
dó szeretete ellenére – azt hallot-
tam, hogy szigorú.

– Valóban szigorú voltam, de csak
abban, amiben feltétlenül kellett.
Eredményeket csak így tudtunk elér-
ni. Persze, magammal is kemény vol-
tam. Egy ötvenházas ormánsági tele-
pülésrõl származom. A gyógyító szán-
dék – meglehet, hogy keresztnevem-
bõl, „szegények gyámolítója” adódott
– mindig bennem volt. Gyermekor-
vos szerettem volna lenni, aztán egy
halálos baleset láttán talán a sors irá-
nyított úgy, hogy a gyógypedagógiát
válasszam. Szegény parasztlány létem-
re már középiskolásként is saját bõrö-
mön éreztem, milyen jó segítõkre (tá-
mogató tanárokra) lelni, de még jobb
segíteni másokon. A fõiskolán – ahol
vörös diplomával végeztem –, mindig
bennem volt, azért vagyok itt, hogy
amit lehet, elsajátítsak.
– Kérem, hogy mutassa be család-
ját.

– Valamenyiükkel szemben nagy-
nagy lelkifurdalásom van. Miután vég-
leg befejeztem a tanítást, elhatároz-
tam, hogy amit elfoglaltságaim miatt
nem adhattam meg gyermekeimnek,
megadom az unokáimnak. Sajnos, ed-
dig ez nem teljesedett be, mivel még
ma is úgy hiszem, hogy valamit „meg-
válhatok”. Persze, nem… Legfeljebb
szemléletet formálok… Családomról
kérdezett: férjem nyugalmazott rend-
õrtiszt. Két szép gyermekünk van:
Eszter lányunknál már tízéves az uno-
ka, akit Kirának hívnak, Tamás fia-
méknak 15 hónapos a kisfiúk, Ruben.    
– Baranya megyétõl soha nem sza-
kadtak el.

– Nem bizony. Most is kétlakiak va-
gyunk. Ott élnek a gyermekeink, ne-
künk Pécsen van egy kedves kis csalá-
di házunk, tehát majd negyven éve a
hétvégéket ott töltjük. Fizikálisan fá-
rasztó, lelkileg viszont boldogító. De
megszerettük Tolna megyét, különö-
sen Szekszárdot, így ide is kötõdünk.
– Egyszer említette, hogy a negyed-
százados önkéntes civil munkájá-
ért jutalmat nem igen kapott…

– …viszont szinte valamennyi szak-
mai elismerésem már megvan. És az
erkölcsi megbecsülés a lényeg. Igaz,
ennek jó része a férjemet illeti, aki
hoz-visz mindenhova, segít és támo-
gat mindenben. Nélküle nem sokra
jutottunk volna.
– Ki legyen a következõ riport-
alany?

– Egy másik önzetlen segítõ-támo-
gatónk, Kindl Gábor, a Pixel tévé tu-
lajdonos-igazgatója, akinek áldozata
révén már tíz éve – Gáspár Laci-, Judy-,
Dukai Regina-… – koncerttel, óriási
bulival ünnepelhetjük a karácsonyt. 

V. Horváth Mária
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Minden helyre tehetõ
Dr. Garay Zoltánné: „Ha a kezdetben érzünk is irántuk szánalmat, azt igyekezzünk palástolni”
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A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum és a RÉV Szenvedélybeteg Szolgá-
lat ártalomcsökkentõ kerekasztal-megbe-
szélést hívott életre május utolsó heté-
ben a városháza dísztermében. A
kerekasztal célja többek között az árta-
lomcsökkentõ szemlélet elfogadásának
erõsítése, valamint a városban mûködõ,
illegális szerhasználókkal kapcsolatba ke-
rülõ szervezetek együttmûködésének
elõsegítése volt. A napirendi pontok
egyik, ha nem legfontosabb elemének a
Dél-Magyarország területén végzett de-
signer drog kutatási eredményei bizo-
nyultak. Lapunk e súlyos problémáról a
fórum vendégelõadóját, dr. Tistyán Lász-
ló szociológust (pécsi Fact Intézet) kér-
dezte. A szakértõtõl megtudhattuk, a de-
signer drogok olyan mesterséges, szinte-

tikus vegyületek, amelyeket valamilyen
egyéb célra hoztak létre, viszont az em-
beri fogyasztás során kábító hatásúak. E
vegyületek egy része gyógyszernek indult,
más része pedig tisztítószernek, festékhí-
gítónak. Késõbb – árulta el dr. Tistyán –
valaki felfedezte, hogy ezek fogyasztása
kábító hatással bír a szervezetre. Ez a de-
signer drogok nagyobbik része. A kiseb-
bik rész – amely az elmúlt néhány évben
terjedt el a piacon – , a már említett szin-
tetikus anyagok olyan módosítása,
amelynek az a célja, hogy a kábító hatás
megtartása mellett az anyag ne kerülhes-
sen a kábítószerügyi tiltólistára! Ezek
mesterségesen létrehozott vegyületek,
amelyeket szintén kábítószerként fo-
gyasztanak. Pszichoaktív drogok is, hi-
szen tudatmódosító hatásuk van, ennek

következtében a személyiségfejlõdésen
keresztül a társas kapcsolatokon át renge-
teg dolgot befolyásolnak! A másik ve-
szélyzóna a designer drogoknál a test
egészségének tekintetében mutatkozik
meg, mivel e szereknél problémaként
merül fel, hogy csupán rövid ideje hasz-
nálják kábítószerként, így semmiféle ta-
pasztalat, ismeret sincs arrra vonatkozó-
an, hogy melyik anyag milyen hatást vált
ki egészségünkre – közölte dr. Tistyán
László. A tudatmódosító hatás tehát ter-
mészetesen megmarad, de a büntetõjog
eszközeivel már nem tudnak fellépni el-
lenük. Tudni érdemes, hogy 1995 óta fo-
lyamatosan találnak a szakemberek olyan
extasy tablettákat, amelyek hatóanyaga
nem a listán szereplõ MDMA (metilén-
dioximetamfetamin), hanem az MBDB,

így forgalmazói ellen nem lehet eljárni,
sõt, elvileg a lefoglalt készleteket is vissza
kell adni tulajdonosának! Gy. L.

A designer drogok veszélyérõl…

Szülõ-szakember
találkozó a drogról

Az Egészségért Alapítvány a kábí-
tószer-ellenes világhét keretében
június 28-án (kedden) 17 órakor
szülõ-szakember találkozót tart
Szekszárdon, a Vöröskereszt Tolna
megyei szervezetének székházá-
ban (Vörösmarty u.). Témák: 1. El
tudjuk kerülni? 2. Felismerjük? 3.
Mit tegyünk, ha már baj van?

Először járt Szekszárdon Lázár

Zsófia, amikor édesapja, Lázár

Ervin 75. születésnapja alkalmá-

ból író-olvasó találkozót tartott

az Illyés Gyula Megyei Könyvtár

gyermekkönyvtára meghívására.

Izgalommal várták a kisiskolások

a többkötetes írónőt. Záporoztak

a kérdések, amelyekre válaszolva

azt is elárulta, hogy igenis az

írók mindenhonnan merítenek öt-

leteket. Ő például jegyzetfüzettel

jár, hogy felírhassa a gyerekek

szellemes mondásait.

– Édesapja merített ötleteket saját
gyermekeitõl? 

– Édesapámmal, bár nagyon jó apu-
ka volt, nem éltünk együtt, ezért a hú-
gom meg az öcsém voltak azok, akik
rengeteg ötletet adtak neki. Születtek
mesecímek: a Berzsián és Dideki úgy,
hogy a húgom énekelgette: „Csiga-
biga gyere ki, ég a háza Dideki”. Egybe
mondta, mert azt gondolta, hogy a
Didekinek ég a háza. A Berzsián pe-
dig onnan ered, hogy édesapámék na-
gyon szerették Berzsenyi Dánielt, és
volt róla egy kép a falon. A húgom
nem tudta kimondani, hogy Berzse-
nyi Dániel, összevonta, és így lett
Berzsián. Mikkamakka nevét unoka-
bátyámnak, Kristófnak köszönhetjük.
Tudnillik nagyapám macskáját Miska
macskának hívták, Kristóf még óvo-
dáskorában nem tudta ezt kimonda-
ni, így lett Mikkamakka. Úgyhogy az
apu rengeteg ilyen ötletet merített a
gyerekeitõl, fõleg az öcsémtõl és a hú-
gomtól. Azt hiszem, hogy valami rej-
tett dolgokat azért tõlem is becsempé-
szett, csakhogy mivel mi nem voltunk
együtt olyan sokat, amit nem mond-
tam el neki gyerekkoromban, azt
kénytelen vagyon én megírni helyet-
te. Õ nemcsak a gyerekeitõl, hanem
az összes környezõ gyerektõl merített
ötleteket. Az én barátnõm kisfia pél-
dául ilyeneket mond, hogy Március
Cézár Julius Cézár helyett, és egyéb

vicces dolgokat. Ezeket mind felíroga-
tom. Ami viszont közös, ahogy a Bo-
gármese indul, az egy igaz történet.
Természetesen megváltoztattam, te-
hát nem sétáltunk át a mesébe, de az
igaz, hogy mindig borzasztóan gyor-
san ment, én meg mindig lemarad-
tam mögötte, és valóban sokat jár-
tunk gombászni, értett is a gombák-
hoz. Emlékszem, meghámozta az õz-
lábgombát és nyersen ettük az erdõ-
ben. Ez nagyon nagy élmény volt.
– A meséket valamelyest a saját gye-
rekeinek írta az édesapja?

– Én úgy gondolom, hogy nem csak
a gyerekeinek írta, hanem mindenki-
nek. Az írás,nem egy célzatos dolog.
Az igazi író számára maga az írás nem
egy foglalkozás, hanem betegség. Az
úgy van az emberben. Egy igazi író
nem nagyon gondolkodik azon, hogy
kinek írom, minek írom. Meg kell,
hogy legyen benne az a naivitás, hogy
ezt szeretni fogják, olvasni fogják. Le-
het, hogy apuban volt ilyen, hogy per-
sze a gyerekeinek, de én úgy gondo-
lom, hogy mindenkinek. Nemcsak a

gyerekeknek írta ezeket a meséket,
hanem a felnõtteknek is. Tán ezért
van, hogy a mai napig már nem tu-
dom, hányadik generáció nõ fel a me-
séin. Éppen azért mert olyan sokréte-
gûek, mint a népmesék, és tele van-
nak mindig újabb és újabb rejtett
kinccsel, amit az ember felfedez. Még
én is, pedig én ismerem mindegyiket.
– Édesapjának van része abban,
hogy íróvá vált?

– Ahogy mondtam, ez egy beteg-
ség. Most, hogy olvasom az édesapám
naplóját, és én is írtam naplót, õ is
ugyanolyan félmondatokat ír le, mint
én, pedig nem is éltünk együtt.
Ugyanazt álmodtuk. Például, hogy be-
száll a liftbe, és a lift elindul. Ez egy
visszatérõ álmunk volt. Aztán, amikor
levest fõztünk, mindig egy kisebb fa-
zékban kezdtük el, és át kellett önteni
egy nagyobba, mert túl sok lett. Ami-
kor rossz kedve volt, akkor lefeküdt
délután aludni. Tehetetlenségi alvás-
nak hívta. Én is ugyanezt teszem, ami-
kor nagyon rossz kedvem van, akkor
lefekszem aludni. Nagyon érdekes

még, hogy amikor megtanultam ol-
vasni, akkor a Koldus és királyfi volt az
elsõ könyvem, amit elolvastam, és
nem mentem egy napig iskolába,
hogy a végére érjek. Aztán kiderült,
hogy az apunak is ez volt az életében
a legelsõ könyv, amit olvasott, és õ
sem ment egy napig iskolába, hogy ki
tudja olvasni. Ezek rejtélyek. Édes-
anyám irodalomtörténész, tehát a be-
tû meg a szó szeretete az egész család-
ban megvolt anyai ágról is. Anyai
nagyapám amatõr színész volt. Renge-
teg könyv között éltem, és a szép ma-
gyar beszéd alapvetõ volt. Valahogy
így történt, örököltem, mint ahogy a
szeme színét örökli az ember.
– Meg a meseírást?

– Nem nagyon akartam én meséket
írni, pont apu miatt, hát hogy jövök
én ahhoz, hogy meséket írjak. Az tör-
tént, hogy én már írtam egy mesét
édesanyámnak karácsonyra, a Téli
mesét. Nem gondoltam volna, hogy
egyszer megjelenik, mégis megjelent.
Akkoriban kért meg a barátnõm, aki
könyvkiadó, és tudta, van már novel-
láskötetem, hogy írjak egy mesét a Va-
rázsfuvolából. Sokkal nehezebb más
történetébõl írni, mint saját ötletbõl.
Beleástam magam abba, hogy milyen
volt eredetileg, az összes fordítást átol-
vastam. Jé, hát ez nekem elég köny-
nyen megy, én tudok mesét írni! Az-
tán jöttek az események. A Bogárme-
se is úgymond „véletlenül” jött. Azu-
tán kiderült, hogy a gyerekek szeretik.
A Bogármese II. egyik író-olvasó talál-
kozóján szörnyen tetszett a gyerekek-
nek, hogy a szarvasbogár mobiltelefo-
non szól oda a Varázsvirágnak, jöjjön
haza. Tetszik nekik, és így látom, hogy
gyerekirodalomban is van keresniva-
lóm. Egy-két héten belül megjelenik a
következõ mesekönyvem, a Pim-
pinella kigyókirálylány egy árva kis kí-
gyó kalandjairól szól. Ez a királylány
egy aranyos kígyó, nem mérges. Ez-
után szeretnék még egy novellásköte-
tet írni, két-három új könyvem lesz a
jövõ évben. Kovács Etelka

Örökölte a meseírást
Lázár Ervin lányával beszélgettünk
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A rejtvény megfejtését július 10-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A június 12-ei rejtvény helyes megfejtése: Margit-napi esõcseppek
tizennégy napig peregnek. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Halász Géza, Szekszárd,
Tompa u. 19/b. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Néhány héttel ezelõtt feleségemmel
a Duna egy nagyon izgalmas szaka-
szához kirándultunk. Esztergomba
mentünk. A Bazilika mögött levõ lép-
csõkrõl tekinthettünk le a folyóra. A
túlparton már Szlovákia. A két orszá-
got összekötõ hídon át autók közle-
kedtek. Mögöttünk egy iskoláscso-
port gyülekezett. Egy idõsebb ide-
genvezetõ – akinek látható módon
többször „gyûlt meg a baja” hasonló
korú tinikkel – egy mondatával min-
denki figyelmét magához ragadta.
„Látjátok a túlpartot?” – kérdezte.
„Igeeen” – felelték a gyerekek. Az
ott már Štúrovo, Szlovákia. „Na, fi-
gyeljetek” – folytatta. „Látjátok
Štúrovo városa mögött ott messze
azokat a gyárkéményeket?”
„Igeeen” – mondták a gyerekek. „Az
ott Nyergesújfalú. Magyarország.”
„Az hogy lehet?” – kiáltotta valaki.
„Úgy, hogy itt egy nagyot kanya-
rodik a folyó. Így az már megint Ma-
gyarország.”
„Az hogy lehet?” – kérdeztem ma-
gamban én is, majd a térképre pil-
lantottam, ahol nem tûnt ennyire bo-

nyolultnak. Vannak olyan dolgok,
amik azért tûnnek hihetetlennek,
sokszor rémisztõnek, mert olyan
perspektívából, olyan nézõpontból
látjuk. A nyergesújfaluiak nem tették
volna fel a „hogyan lehet” kérdést a
Bazilika láttán. 
Egy király imádsága olvasható a Bib-
liában: „Utaidat, Uram, ismertesd
meg velem, ösvényeidre taníts meg
engem!” Dávid élete nagyon bonyo-
lult volt. Király is volt, meg nem is.
Uralkodó, de ugyanakkor bujdosó.
Isten azt ígérte neki, hogy õ követi
Saul királyt a trónon, de évek teltek
el, és helyzete egyre kilátástalanab-
bá vált. Ha mindez igaz, az Isten iga-
zat mondott, akkor „az hogy lehet”,
hogy minden egyre távolabbinak tû-
nik? Nem tudjuk, hogy Dávid miként
dolgozta fel, hogy már több mint tíz
éve várakozik, de a 25. zsoltárnak

ebben a néhány versében belete-
kinthetünk szívébe, gondolataiba.
Azért könyörög, azért imádkozik,
hogy megértse ezt a lehetetlen hely-
zetet. Hogy megtanulja elfogadni,
és megtanuljon hinni, bízni Istenben
akkor is, ha idegen területre, or-
szágba kell elbujdosnia, mert elõdje
üldözi õt. 
„Az hogy lehet?” – tesszük fel a kér-
dést mi magunk is. Valaki nagyobb
mélységeket él át, mint Dávid, más
kisebbnek tûnõ, de súlyos problé-
mákkal küzd évek óta. „Az hogy le-
het?” – kérdezzük Istentõl, mások-
tól, magunktól. Isten azt válaszolja:
„Úgy, hogy életed kanyarodik”, „úgy,
hogy ami az embernek lehetetlen, az
nekem lehetséges”. Ezt látni azon-
ban kell egy másik perspektíva. Az
Istenben való hit és bizalom nézõ-
pontja. Ezzel a bizalommal imádko-

zott Dávid, ezzel a hittel szólíthatjuk
meg ma mi is Istent, életünk lehetet-
lennek tûnõ kanyarulataiban:
„Utaidat, Uram, ismertesd meg ve-
lem, ösvényeidre taníts meg en-
gem!” Isten pedig válaszolni fog sze-
mélyesen. 

Kovács Zoltán metodista lelkész

Evangélium
Úgy, hogy kanyarodik…

Nehogy a nyár 
az agyunkra 

menjen!
Szekszárdon abszolút különleges, de az or-
szágban is ritkaságnak számít, hogy öt szer-
vezet összefogva szuper és hiánypótló prog-
ramokat kínál a gyermekeknek – tájékoztat-
ta lapunkat dr. Buda Bernadett százados, a
Szekszárdi Rendõrkapitányság bûnmegelõ-
zési és kommunikációs referense. Az izgal-
mas programsorozat lényege, hogy minden
második pénteken délután 6 órától este 9-ig
különbözõ helyszíneken tartanak mókás
programokat, sportos versenyeket, hogy –
mint a szlogen is szól – nehogy a nyár az
agyunkra menjen.

Az elsõ programot most pénteken tartot-
ták, az utolsóra pedig augusztus 19-én ke-
rül sor. A fõbb helyszínek – ezek megtalál-
hatóak a szórólapokon és a kihelyezett pla-
kátokon – a RÉV udvara, a Gróf Pál utcai
Energiapark és a piactér. A szervezõ-rende-
zõk valamennyien szekszárdi szervezetek:
a RÉV, a rendõrkapitányság, az ifjúsági
unió, a gyermekjóléti központ, valamint a
Ne légy birka! civil szervezõdés.

Lesz kispályás focibajnokság, szalonna-
sütés, sakk- és asztaliteniszverseny és sok
minden, ami jó, s minden, ami remek ki-
kapcsolódást ígér a lányoknak és a fiúknak
egyaránt. Elsõsorban a felsõ tagozatos kor-
osztályt várják, de – nyilván felnõtt kíséreté-
vel – az alsósok is részt vehetnek a „szuper
bulikon”.

Szóval érdemes várni a péntek estéket, s
még érdemesebb részt venni a játékos ver-
senyeken, ahol még szerény díjakat is nyer-
hetnek a legsikeresebben szereplõk. Hát
irány az „Epszilon (5) Friday” elnevezésû
összejövetelekre!

- hm - 

Szentmise 
és filmvetítés

Július 3-án, vasárnap a 11 órás szent-
misét dr. Székely János püspök úr
tartja a belvárosi katolikus temp-
lomban a cigány testvérek részvéte-
lével. Természetesen másokat is sze-
retettel várunk.

Ugyancsak július 3-án, vasárnap
délután 5 órától a közösségi ház-
ban levetítjük a Péter és Néró cí-
mû filmet, amelynek fõszereplõjé-
vel és írójával, Iváncsits Tamással
találkozhatunk is. A belépés díjta-
lan, a helyszínen DVD-vásárlásra
lesz alkalom.



A kocogók és a két szekszárdi atlétikai
klub futóinak megjelenése után a gye-
rekek is birtokba vették és tesztelték
az átadás elõtt álló, legmodernebb
technikával készült nyolcsávos atléti-
kai pályát a héten – hétfõtõl péntekig
– lezajlott, úgynevezett sportnapközis
tábor jóvoltából. Életre hívója számos
atlétikai sportrendezvény ötletadója,
fõszervezõje, Scherer Tamás, a Szek-
szárdi AK SE edzõje, az új klub szakmai
vezetõje volt. 

A gyors meghirdetés után közel öt-
ven alsó tagozatos szekszárdi gyerek
sportosan kezdte a vakációját. Egy
olyan pályán tehették próbára gyorsa-
ságukat, ügyességüket, amilyet eddig
csak képrõl vagy tévében láthattak.
Nem számított a nagy meleg, a gyere-
kek roppant lelkesen végrehajtották,
amit a Scherer Tamás–Walacher Ákos
testnevelõ-edzõ páros kért tõlük. Dél-
elõtt és délután is a játékos-ügyességi
versenyek domináltak, de egyéni
ambícióikat is kiélhetik a gyerkõcök.
Egy anyuka pedig vállalta az egész na-
pos gyerekfelügyelõ szerepét. Akit
nem elsõsorban a futás érdekelt, az is-
merkedhetett az ugró- és dobószá-
mokkal, például a súlylökéssel és a ka-
lapácsvetéssel. Ez utóbbit például a sa-
ját maguk által eszkábált kalapácsok-
kal is gyakorolták a pálya dobóköré-

bõl, lévén hogy a fiúk kaptak ilyen
gyakorlatias házi feladatot is. De a rúd-
ugrás alapjaival is ismerkedhettek,
mert a magasugráshoz szükséges, az
élvezetes huppanást biztosító szivacs
is a helyén van már az új pályán. 

A Babits, illetve a Dienes általános
iskolából érkezõ résztvevõk felét vala-
hol a diáksport keretében egy kicsit
már megérintette az atlétika, de a töb-
bieket még különösebben nem. A tá-
borvezetõ azzal már elégedett lenne,
ha a most látottak közül õsszel leg-
alább tíz gyereket viszontlátna a dél-
utáni edzéseken.

S ugyanez az edzõi óhaj érvényes az
augusztus utolsó hetében esedékes
II. szekszárdi atlétikai sportnapközire
is, amire már kimondottan a felsõ ta-
gozatosok jelentkezését várják. Akkor
is napi két edzés lesz, akkor is a köze-
li Kerekes Centrumban lesz az étke-
zés. S akkor már elképzelhetõ, hogy
nem lesz szükség a most látott, a gye-
rekeknek átmeneti enyhülést adó, el-
látást biztosító katonai sátrakra, mert
addigra egy vagy több mobilöltözõt –
ami egyébként is nagyon kellene –
biztosan elhelyeznek a pálya menti
övezetben. B. Gy.
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Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszár-
di Csoportja június 28-án, kedden
délelõtt 8 és 10 óra között használt-
ruhaosztást szervez Szekszárdon, a
Hunyadi utca 4.-ben. Szívesen segí-
tünk, jöjjenek hozzánk! A szeretet-
szolgálat munkatársai.

Sportnapközi indult az új atlétikai centrumban
Augusztusban a felsõ tagozatosokat várják
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Sakk 
WELLNESS Kupa

Szekszárd város 2011. évi nyílt egyéni
rapid sakkbajnoksága igazolt és ama-
tõr versenyzõk részére. Versenyigaz-
gató: Szuhai Balázs. Versenybíró: Tálos
Jánosné országos versenybíró. Idõ-
pont: 2011. július 9.

RENDEZÕ: Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala sakk-
szervezõ bizottsága, Relax Wellness
Központ

HELYE: Relax Wellness Központ
Szekszárd, Bezerédj u. 7–9.

NEVEZÉSI CÍM: Szuhai Balázs
7130 Tolna, Táncsics u. 15/3. sz, 06-
30/215-7433,

e-mail: szuhai49@freemail.hu
(név, ért. szám, szakosztály, cím)

HATÁRIDÕ: 2011. július 5.
NEVEZÉSI DÍJ: 1600 Ft/fõ, mely az

ebédet is tartalmazza!
HELYSZÍNI BEJELENTKEZÉS:

8.00–9.00 óra között.

Kiváló idõjárási körülmények mellett
82 csapat, 15 kategóriában, 14 pályán
mérkõzött meg a helyezésekért. Ne-
veztek Szegedrõl, Pécsrõl, Budapest-

rõl, Bonyhádról, Bátaszékrõl, Dombó-
várról, Székesfehérvárról, Tolnáról, Ke-
celrõl. A programot dobóversenyek és
zsákolóverseny színesítette.

Rugólábú zsákolók
Nyolcvankét csapat a 15. streetballbajnokságon

Vegyes
SHAQ-Fejek (Pomsár Szilvia, Heberling Nor-
bert, Pomsár Tamás, Sümegi Norbert)
Bátaszék

Férfi 1976 elõtt születettek
Eyjafjallajökull (Dr. Pesthy Gergely, Radnóti
Gábor, Péntek Gábor, Blahó Tamás) Szek-
szárd

Férfi 1977–1987 között
FACE TEAM (Tamás János, Takács Áron,
Porngrácz Gyula, Kovács Norbert) Szekszárd

Férfi 1988–92 között 
OFFENDÁRÉ (Tarlós Márton, Hauszmann
Erik, Nagy Ferenc, Koncz Bálint) Szekszárd

Férfi 1993–94 között
KALANDFÉRGEK (Baki Sándor, Szelei Ákos,
Gergely Bence, Németh Géza) Szekszárd

Férfi 1995–96 között
SZÉTTÉPÜNK (Sterczer Péter, Gombos Ádám,
Szántó Tamás, Veisz Alex) Szekszárd

Férfi 97–98 között
ROCKETS (Dávid Róbert, Rippert Norbert, Fá-
bián Márk, Bea Benjamin) Bonyhád

Férfi 99 után született
CRAZY (Laufer Gergely, Pupp Bence, Bíró Má-
té, Varga Edvin) 

NÕK 1977–87 között
NIKA (Bulatova Anna, Tkalich Viktória, Hegyi
Zsuzsanna) Szekszárd

Nõk 1988–92 között
MIND1-MÉSZI (Bodri Bella, Balogh Dóra, Ba-
logh Petra, István Fanni) Szekszárd

NÕK 1993–94 között
BREAK THE RULES (Komlódi Rita,

Schönhardt Kitti, Wiesner Fanni, Pécsi Do-
rottya) Szekszárd

Nõk 1995–96 között
ZSÁKOLÓ KISCSAJOK (Schönhardt Lilla, Si-
mon Anikó, Mácsik Nikolett, Árvay Júlia)
Szekszárd

Nõi 97–98
KOSÁRFANOK (Késõi Nóra, Csapliczky Vivi-
en, Függ Vivien, Fábián Luca) Pécs

Nõi 1999 után született
KISKOSARASOK (Liszkai Rebeka, Elek Rebe-
ka, Temesi Eszter, Radnóti Hanna) Szekszárd

Speciális kategória
SO1 (Török Tamás, Gyõrfy Szilveszter, Szabó
Bernadett) Szekszárd

DOBÓVERSENYEK:
Adidas 2ball game

16. alatti: Laufer Gergely - Bíró Máté 
16. feletti : Bezdán Csanád - Petrovics Tibor

FÕGÁZ 3 Shots dobóverseny
Martók Attila Szeged

DonPepe büntetõdobó
16 alatt: Gombos Ádám
16 felett: Martók Attila, Szeged

Port.hu „Lucky” dobás 
16. alatti: Laufer Gegely 
16. feletti: Martók Attila, Szeged
Samsung Notebook 3 pontos dobóverseny 
Dorogi László, Szekszárd

OTP Junior zsákolóverseny
Vig Balázs, Szekszárd

Metropol dobóverseny
16 feletti: Verba Barna, Szeged
16 alatti: Bezdán Csanád, SzegedTizennégy pályán pattogott a labda

EREDMÉNYEK
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I. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPELVEI
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

humánbizottságának a Sportkeretbõl adott tá-
mogatása pályázat kiírása útján történik.

2. A Sportkeretbõl csak az a pályázó részesülhet,
aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul meg-
felelõ pályázatot nyújt be, és valamennyi szük-
séges mellékletet csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a döntéshozó
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének humánbizottsága

4. A szekszárdi székhelyû sportegyesületek és ci-
vil szervezetek sporttevékenységének pénz-
ügyi támogatása az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény • a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény, az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatá-
sokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális tá-
mogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 23.) Korm.
rendelet elõírásainak megfelelõen történik.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA: Szekszárdi székhelyû
sportegyesületek, civil szervezetek számára visz-
sza nem térítendõ támogatás biztosítása. 

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE: Jelen pályázati kiírás ke-
retében támogatást kaphatnak olyan szekszárdi
székhellyel rendelkezõ sportegyesületek, civil
szervezetek, melyek vállalják a jelen pályázati fel-
tételekben foglalt elvárások teljesítését.

IV. TÁMOGATANDÓ CÉLOK: A pályázat kereté-
ben kizárólag az alábbiakban megjelölt tevékeny-
ségekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt te-
vékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékeny-
ség nem támogatható. A pályázat kiírója az aláb-
biakban meghatározott célokra nyújt pénzügyi
támogatást: a pályázó alapító okiratában megha-
tározott sportcélok végrehajtása érdekében, a pá-
lyázó által szervezett programokhoz, rendezvé-
nyekhez, a pályázó mûködési célú kiadásainak tá-
mogatásához, a Városi Diáksport Bizottság által
versenynaptárban szerepeltetett versenyek szer-
vezésének, lebonyolításának, illetve iskolai SE, SK,
rendezvényeinek támogatásához.

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése alkal-
mazásában állami támogatásnak minõsül a hiva-
tásos sportszervezetek részére, valamint a hiva-
tásos sportszervezetekkel összefüggésben
sportrendezvényeknek és sportlétesítmények-
nek nyújtott támogatás. Hivatásos sportszerve-
zetnek minõsül az országos sportági szakszövet-
ség által kiírt versenyrendszer a) legmagasabb
felnõtt bajnoki osztályában részt vevõ (indulási
jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalko-
zás, vagy b) alsóbb osztályaiban részt vevõ (indu-
lási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvál-
lalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszer-
vezet hivatásos sportolót alkalmaz. (A sportegye-
sület, a sportvállalkozás és a hivatásos sportoló
fogalmát a sportról szóló 2004. évi I. törvény tar-
talmazza.)

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK
A keret önmagában nem lehet a felsorolt tevé-

kenységekhez szükséges pénzeszközök kizáróla-
gos forrása. A humánbizottság 5/2011. (II. 1.) HB
határozata alapján a Bizottság által kiírt sportke-
retre beérkezõ pályázatok költségvetésében a
pályázó szervezetnek a pályázandó összeg 50
százalékával rendelkeznie kell, amelyet az elszá-
molásban fel kell tüntetni.

A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az el-
számolható költségek típusait az alábbiak szerint
határozza meg: 
1. Szolgáltatások igénybevételének költsége (a pá-

lyázati program megvalósításához szükséges
szakmai szolgáltatások igénybevételének költ-
ségei).

2. Eszközbeszerzések költségei (a pályázati prog-
ram megvalósításához szükséges eszközök be-
szerzésének költségei).

3. Elõkészítési költségek:
a. Megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv,

költség-haszonelemzés, egyéb szükséges háttér-
tanulmányok, szakvélemények elkészítésének
költsége.

b. Elõzetes PR-tevékenységhez, és kötelezõ
nyilvánosságbiztosításhoz kapcsolódó költségek
(a helyi tömegkommunikációs eszközök igény-
bevételének díja /fizetett hirdetések, riportok,
tájékoztató dokumentumok készítése, terjeszté-
se, fórumok szervezése/).

c. Elõkészítéshez kapcsolódó szakértõi ta-
nácsadás díja.
4. Megvalósítási költségek:

a. Szolgáltatások igénybevételének költségei
(megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatá-
sok, és egyéb szolgáltatások költségei).

b. Mindazon költségek, amelyek nem a szak-
mai tevékenységek konkrét megvalósításához,
hanem ennek adminisztratív lebonyolításához, a
tevékenység koordinációjához kapcsolódnak.

VI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A jelen pályázat keretében a Nem kiemelt
sportág, Szabadidõ és Diáksport kereten 5.800 E Ft
összeg lett meghatározva, a Nemzetközi és Váro-
si Sportesemények kereten pedig 1.300 E Ft
összeg áll rendelkezésre a sportszervezetek tá-
mogatására, amely együttesen lesz odaítélve az
alábbi feltételek alapján.

A meghatározott támogatási célok megvalósí-
tásához sportszervezetenként, civil szervezeten-
ként minimum 100 E Ft, maximum 500 E Ft igé-
nyelhetõ. A támogatás formája vissza nem térí-
tendõ támogatás.

VII. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Önkormányzati támogatásban csak az része-
sülhet, akinek nincs köztartozása, illetve az ön-
kormányzattól korábban kapott támogatás fel-
használásáról elszámolt, az önkormányzat felé
egyéb tartozása nincs, valamint azok a szekszár-
di székhelyû civil szervezetek, önszervezõdõ kö-
zösségek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Szol-
gáltató Központ nyilvántartásba vett. 

1. PÁLYÁZATI ADATLAP:
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL a

jelen kiírás 1 sz. mellékletét képezõ Pályázati
adatlapban meghatározott adatokat, az alábbiak
szerint: a pályázó szervezet nevét, a pályázat
pontos címét, a pályázó szervezet alapításának
idõpontját, a pályázó szervezet adószámát, adó-
azonosítóját, a nyilvántartásba vételi okirat szá-
mát, a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ
nyilvántartási számát (CISZOK szám),a pályázó
szervezet számlavezetõ pénzintézetének nevét,
a pályázó szervezet számlaszámát, a pályázó szer-
vezet székhelyét és postai címét (megye,irányí-
tószám, helység, utca, házszám, telefon),a pályá-
zó szervezet vezetõjének és kapcsolattartójának
nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét, a
pályázat tartalmának rövid ismertetése, a pályá-
zat várható eredményét és a célcsoport ismerte-
tése,a tevékenység, rendezvény helyszínét, a pá-
lyázati munka idõpontját (kezdetét és végét),a
pályázati tevékenység részletes leírását,a tevé-
kenység, rendezvény várható eredményét,az
ajánlók adatait és egyéb kiegészítéseket,a pályá-
zat pénzügyi elemeinek kimutatását (bevétel és
kiadási oldal)

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT: A köz-
pénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) be-
kezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem
részesülhet támogatásban: aki a pályázati eljárás-
ban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó, a kizárt közjogi tisztségviselõ, az a.-
b. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozó-
ja, az a.-c. pontban megjelölt személy tulajdoná-
ban álló gazdasági társaság, olyan gazdasági tár-
saság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysé-
ge, amelyben az a-c. pont alá tartozó személy, ve-
zetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ szervé-
nek, szervezetének tagja, tisztségviselõje, a társa-
dalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja, az a
társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,

illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelke-
zõ azon szervezeti egysége, amely a pályázat ki-
írását megelõzõ öt évben együttmûködési meg-
állapodást kötött vagy tartott fenn Magyarorszá-
gon bejegyzett párttal, illetve amely a pályázat ki-
írását megelõzõ öt évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parlamenti vagy he-
lyi önkormányzati választáson, valamint akinek a
részvételébõl való kizártságának tényét a honla-
pon közzétették.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNIA KELL:

Ebben a pontban ellenõrzési lista formájában
fel van sorolva a pályázathoz benyújtandó mel-
lékletek köre. Valamely mellékletnek a Támoga-
tási szerzõdéshez való ismételt csatolása akkor
szükséges, ha a benyújtását követõen annak tar-
talmát érintõ változás következik be.

a. Az alapító okiratnak/cégbírósági bejegy-
zésnek az aláírásra jogosult személy által hitelesí-
tett másolat

b. A de minimis támogatás igénybevételérõl
szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet)

c. a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény sze-
rinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot
(jelen kiírás 3. sz. melléklete),

d. közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyúj-
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érin-
tettségérõl (jelen kiírás 4. sz. melléklete).

4. Ha az e pályázati felhívás alapján nyújtott
támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló
Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikké-
nek (1) bekezdése alapján állami támogatásnak
minõsül, a támogatás csekély összegû támoga-
tásként nyújtható, amelyet az Európai Közössé-
get létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szó-
ló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) rendelkezése-
ivel összhangban lehet nyújtani.

Csekély összegû támogatás csak abban az
esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármi-
lyen forrásból csekély összegû támogatási jog-
címen odaítélt támogatás támogatástartalma -
három pénzügyi év vonatkozásában - nem ha-
ladja meg a 200 000 eurónak, a  közúti szállítá-
si ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeget. Csekély összegû támogatás oda-
ítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az
elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt csekély ösz-
szegû támogatások összegét kell figyelembe
venni. A több részletben fizetendõ támogatást
az odaítélése idõpontjában érvényes értékre
kell diszkontálni.

A támogatás kedvezményezettje tudomásul
veszi, hogy az e felhívás alapján nyújtott csekély
összegû támogatási jogcímen nyújtott támoga-
táshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támo-
gatás odaítélését követõ 10 évig megõrizni és
azokat a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén számára bemutatni.

A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a
kedvezményezettet, ha a számára csekély össze-
gû támogatást nyújt. A tájékoztatásnak utalnia
kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre, meg-
jelölve annak pontos címét és az Európai Közös-
ség Hivatalos Lapjában való kihirdetését, vala-
mint meg kell határoznia a támogatás pontos
összegét támogatástartalomban kifejezve.

A csekély összegû támogatás ugyanazon el-
számolható költségek vonatkozásában nem
halmozható más állami támogatással, ameny-
nyiben az így halmozott összeg meghaladná az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87.
és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bi-
zonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyez-
tethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusz-
tus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben
(általános csoportmentességi rendelet - HL L
214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott támogatási in-
tenzitást.

VIII. HIÁNYPÓTLÁS: Amennyiben a támoga-
tásra való jogosultságot alátámasztó, fent elõírt
dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan
kerültek benyújtásra, azok pótlására a pályázó-
nak egy alkalommal hiánypótlás keretében van
lehetõsége, kivéve a rögzített eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiány-
pótlás során a hiánypótlási felhívásban elõírt
módosításoktól eltérõ módosítás, valamint a pá-
lyázat tartalmi elemeinek változtatása nem le-
hetséges. Az ilyen jellegû módosítási igények
nem vehetõk figyelembe, és a pályázat elutasí-
tásra kerül. 

Ha a hiánypótlást a megadott határidõn belül
a pályázó nem teljesíti teljes körûen, az a támo-
gatás iránti pályázat elutasítását eredményezi, ez
esetben igazolásnak nincs helye.

IX. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB IN-

FORMÁCIÓK

1. A pályázat közzétételének ideje: A pályázati ki-
írás az arról szóló döntést követõ (2011. május 3.)
5 munkanapon belül lesz közzétéve.

2. A pályázat közzétételének helye: 
• Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) ügyfél-
szolgálati irodáján,

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
hivatalos honlapján (www.szekszard.hu), 

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
szolgáltató lapjában (Szekszárdi Vasárnap), 

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁR-
IDEJE: 2011. JÚNIUS 30. (CSÜTÖRTÖK)

12.00 ÓRA
4. A pályázat benyújtásának módja: a pályáza-

tot 1 eredeti, aláírt példányban, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
humánbizottsága részére címezve személyesen
vagy postai úton zárt borítékban elhelyezve le-
het benyújtani. A borítékon jól láthatóan fel kell
tüntetni a Pályázati Felhívás címét, a pályázó ne-
vét és címét. A pályázat magyar nyelven, kizáró-
lag a pályázati adatlapon nyújtható be. A pályáza-
ti adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem
változtatható.

5. A pályázat benyújtásának helye:7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8. (Közoktatási, Mûvelõdési
és Sportosztály)

6. A pályázat elbírálásának módja: A pályáza-
tok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének humánbizottsá-
ga dönt.

A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pá-
lyázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a
fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is telje-
síthet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgála-
ta során megállapítható, hogy a pályázó vagy a
pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó
dokumentumok a jogszabálynak, a kiírásnak
meghatározottaknak megfelelõen benyújtásra
kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nél-
kül elutasítható a pályázat.

7. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁR-
IDEJE: 2011. JÚLIUS 15. (PÉNTEK)

8. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:   
a)A pályázati kiírás, valamint annak mellékle-

tei átvehetõk Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 2011. május 5-
tõl 2011. június 2-ig.

b) A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatási megálla-
podást köt, amely rögzíti a támogatás összegé-
nek átvételének módját, valamint az elszámolás
szabályait. 

A humánbizottság fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázótól visszavonja a támoga-
tást, amennyiben azt nem a pályázatban leírt cé-
lokra használja fel, illetõleg a támogatással nem
számol el. Amennyiben az önkormányzat a ked-
vezményezettõl visszavonja a támogatást, az
esetlegesen már kifizetett támogatást kamattal
növelten követeli vissza.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének humánbizottsága a (Nem kiemelt sportág, Szabadidõ és Diáksport keret, Nem-
zetközi és Városi Sportrendezvények keret terhére) pályázatot hirdet a szekszárdi székhelyû sportegyesületek és civil szervezetek számára a

2011. ÉVI SPORTKERET ELNYERÉSÉRE
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A tehetségek hallgatnak edzõikre
Nemzetközi sikereket is jegyez a Gemenc Judo SE

Szekszárd város nagyon régi álma va-
lósult meg a közelmúltban. A vásártér
nyugati területén elkészült a nyolcsá-
vos, rekortán borítású atlétikapálya.

A mûszaki átadás után szeretnénk a
pálya környezetét rendbe tenni egy
kis közösségi munkával, ami terep-
rendezést jelentene.

A sportcsarnok vezetése a „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” programmal
karöltve július 2-án reggel 8 órakor a
helyszínen vár minden atlétát és
sportbarátot, aki fizikai munkájával
tudna segíteni a pálya környékének
rendbetételében. (Lehetõség szerint
saját eszközöket hozzanak). Ezúton
szeretnénk megkérni az és a már nem

aktív, de segíteni tudó atlétákat, azo-
kat a saját egészségükért futókat, akik
eddig a Pollack-pályán rótták körei-
ket, hogy találkozzunk a fent jelzett
idõpontban, és töltsünk el néhány
aktív órát a helyi atlétika feltételei-
nek jobbá tétele érdekében. Egyúttal
emlékezzünk azokra a kiváló edzõk-
re, versenyzõkre, akik sajnos már
nem láthatják ezt a gyönyörû pályát.
Kérjük, aki részt tud venni, a követke-
zõ elérhetõségek valamelyikén jelezze:
csillag.balazs@sportcsarnokszekszard.hu;
szepitsuk@szekszard.hu, 06(74)315-
733 ; 0630-494-8028. (Rossz idõ ese-
tén a munka egy héttel elhalasztva júli-
us 9-re).

Kedves Sportbarátok!
A Szekszárdi Amatõr Öregfiúk Nagypályás Labdarúgó-bajnokság eredménye:
1. Õcsény öregfiúk 10 8 2 - 37-18 26 pont
2. Csakszentgyörgy 10 6 - 4 25-20 18 pont
3. Szedres 10 5 1 4 26-26 15*-1 pont
4. Õcsény Gól-jószórók 10 3 2 5 17-20 11 pont
5. Madocsa 10 2 3 5 25-25 9 pont
6. Fa-Ge 10 2 - 8 23-41 6 pont
7. Elõszállás visszalépett!

A Szedres–Õcsény Gól-jószórók-mérkõzésen a Szedres csapata nem jelent meg,
ezért a versenybizottság az Õcsény Gól-jószórók javára 3 pont 3-0-s gólarányt
igazolt, a Szedrestõl pedig 1 pontot levont az elsõ esetben való ki nem állásért. Az
1–3. helyezettek éremben és oklevélben részesültek. Az elsõ helyezett Õcsény
öregfiúk csapata vándorserleget is kapott, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala ajánlott fel. A városi sportcsarnok tájékoztatása szerint már
megkezdõdött a 2011–2012. évi bajnokság szervezése, melyrõl a csapatokat levél-
ben értesítik majd. Kérik a csapatvezetõket és képviselõket, segítsék, hogy minél
több település csatlakozzon a bajnoksághoz.

Az õcsényi öregfiúk nyertek fociban

A Gemenc Judo Klubot utánpót-

lás szinten felhozó Szepesi Jó-

zsef vezetőedző és kollégái már

túl vannak régebb óta azon, hogy

diákolimpiai, hovatovább orszá-

gos bajnoki elsőségeket, egyéb

előkelő helyezéseket a kelleténél

nagyobb cécót csapva, ünnepel-

jék, hovatovább közöltetni akar-

ják a sajtóban. 

A vezetõedzõ az edzõi teammunka iga-
zi gyümölcseként már arra vágyik,
hogy az ifi- és juniorkorú, nemzetközi
porondon is helytálló, válogatott dzsú-
dósok kerüljenek ki elõbb-utóbb a
Tartsay utcai mûhelybõl. Ebbéli remé-
nyét, kétségtelenül, táplálják az elmúlt
hetek történései.

Jó fõpróbák

Értékmérõnek számító nemzetközi vi-
adalokon vitézkedtek a hazai serdülõ-,
illetve már az ifikorosztályban is meg-
határozónak számító szekszárdi dzsu-
dokák. Elõbb három ország nemzetkö-
zi versenyén: Ács Balázs (40 kg) gyõ-
zött, a 45 kg-ban, Mátics–Berlinger-
házidöntõre került sor ezen a verse-
nyen, amin az utóbbi diadalmaskodott,
a 60 kg-os Sárecz Márton pedig egy ve-
reség után valamennyi további mecs-
csét megnyerve a dobogó harmadik
fokára küzdötte fel magát.

Hogy jó úton járnak a srácok, ezt
visszaigazolta a grázi hagyományos
nagy nemzetközi utánpótlás-viadal
(1500 induló !!!), amelyen a jövõ két
nagy ígéretének számító Ács Balázs és
Mátics András megint diadalmasko-
dott a súlycsoportjában. Aztán elér-
keztünk ahhoz az Európai Judo Szö-
vetség által serdülõ-világkupaként
jegyzett gyõri versenyhez, amely az
év legfontosabb viadalának is fölfog-
ható volt az Ács–Mátics–Berlinger–
Sárecz-kvartett számára. Ezen nagyon

meg kellett villanni ahhoz, hogy a jö-
võ évi Európa-, mi több világbajnok-
ságra utazó, szûk magyar válogatott-
keretbe kerüléshez fenntartsák esé-
lyüket a szekszárdiak. 

– Azt hiszem, nem beszéltem hiába
a versenyzõimnek az elmúlt két év-
ben arról: eljött az ideje annak, hogy
az eddiginél még többet, még aláza-
tosabban kell edzeni, ahhoz, hogy a
továbbiakban is eredményesek tudja-
nak lenni, meglegyen a nemzetközi
teljesítõképesség fedezete – kezdte
visszapillantóját Szepesi József a fris-
siben letudott gyõri világkupa után. –
Ács és Mátics, stílusukat rákényszerít-
ve az útjukba kerülõ hazai vagy ép-
pen külföldi versenyzõre, nagyszerû
teljesítménnyel gyõztek ezen verse-
nyen is. Berlinger Gábor csak a dön-
tõbe jutásért zajló mérkõzésen vesz-
tett egy cseh fiú ellen, de a pontozás
nem volt korrekt véleményem sze-
rint, ezért kaptunk ki 2-1-re. De a
bronzmeccs sima megnyerésével

versenyzõm igazolta, hogy a finálé-
ban lett volna a helye, így harmadik-
ként zárt – tette hozzá.

Értékmérõ gyõri 
világkupa

– Mint utólag kiderült: akár oda
kerühetett volna a a 60 kilós Sárecz
Marci, aki még az elsõ meccsén felet-
tébb furcsa körülmények között, ritka
peches módon, vesztett. Mint hírlik,
önt olyannyira elkapta a harctéri ide-
gesség, hogy végleg eltanácsolták a ta-
tami mellõl, egészen verseny végéig. 

– Nem lehetettem ott valóban a ta-
tami mellett Marci további négy
meccsén, amin nem is kellett, ver-
senyzõnk ugyanis imponáló fölény-
nyel nyert mindegyiken, s hozta az
ilyenkor elérhetõ maximumot, a har-
madik helyet, ami egy világkupán ki-
tûnõ eredmény. De amúgy nagyon
„kiakadtam”! A Sárecz Marci az elsõ
meccsén egy jukoval és egy vazarival

simán nyerésre állt, nem volt vissza
több mint egy másodperc... A vezetõ-
bíró kiadja, a „küzdelem” vezényszót,
de gyorsan utána „állj!-t” mond, egész
pontosan a meccs végét jelzi. Ver-
senyzõm már szerelést igazít, a gyõze-
lem ünneplésére készül, miközben el-
lenfele akciót visz be, amit megad a bí-
ró, a zsûri is elfogad, és azonnal vesz-
tesként a vigaszágra kerül a mi ver-
senyzõnk. Nem vitás ügy ez egyálta-
lán, hisz bizonyíték volt a kezünkben,
hogy mi hangzott el. És arról is, hogy
megkezdett akcióról szó sem lehet, hi-
szen távol volt az ellenfél. Csodálja,
hogy sportszerûtlenül viselkedtem
ezek után!?... De már ott megfogad-
tam, hogy nincs más megoldás: fel
kell venni az ilyen eseteket, és azon-
nal a zsûri elé tenni a felvételt. Az év
végi szekszárdi országos bajnokságon
a videotechnikát oly mértékben be-
vetjük, hogy kizárjuk az efféle tévedé-
seket, igazságtalan ítéleteket.

– Minden jó, ha jó a vége...?
– Mire gondol ?
– Az elsõ félévre.
– Tény, hogy a tízéves fennállásunk

legjobb féléve van mögöttünk, ha az
eddig lezajlott hazai fõversenyeken
és nemzetközi porondon szerzett do-
bogós helyezéseket vesszük számba.
Nem más spotágakat bántóan, de
megjegyzem: nálunk, nem hatan-he-
ten indulnak egy-egy fontos, kiemelt
versenyen egy-egy súlycsoportban,
hanem sokszor ennek az ötszöröse.
A már említett sikeremberek mellett
még van egy hasonló kvalitású, szor-
galmú Lovász Bálintunk és Gál Ger-
gõnk is. No, és több olyan dzsúdó-
sunk, akikkel jó eséllyel pályázunk ar-
ra, hogy az év végi, hagyományosan
nálunk rendezendõ korosztályos ma-
gyar bajnokságokon újra megnyer-
jük a csapatversenyt. Most tényleg jö-
het a pár hetes megérdemelt pihenõ.

B. Gy.

A Gemenc Judo sikeremberei a bajai nemzetközi válogató után
(balról): Berlinger Gábor, Szepesi József vezetõedzõ, Sárecz

Márton, Mátics András, Ács Balázs és Patyi Károly edzõ
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JÚLIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot a jövõ heti számban tesz-
szük közzé. A fogadóóra helye: pol-
gármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Július 12. (kedd), 16-18 óra
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
A képviselõ asszony júliusban nem tart
fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
Az alpolgármester úr júliusban nem
tart fogadóórát.
III. sz. választókerület
A képviselõ úr júliusban nem tart foga-
dóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
Bejelentkezés a 30/993-989-es telefo-
non.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A képviselõ úr júliusban nem tart foga-
dóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A képviselõ úr júliusban nem tart foga-
dóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA képvi-
selõ
VI. sz. választókerület
A képviselõ asszony júliusban nem tart
fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ asszony júliusban nem tart
fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
Bejelentkezés a 30/418-0492-es tele-
fonszámon.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A képviselõ úr júliusban nem tart foga-
dóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A képviselõ úr júliusban nem tart foga-
dóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
Bejelentkezés a 74/510-663-as telefo-
non
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

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

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
4,5 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi u. 45.
szám alatt, téglaépületben, teljes I. eme-
leti rész, 170 m2-es lakterülettel, 140
m2-es tetõtér-beépítési lehetõséggel,
350 m2-es zárt udvarral és dupla ga-
rázzsal eladó. 20/916-52-34.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
értesíti a fogyasztókat, hogy hálózatkor-
szerûsítés miatt július 8-án 8 óra 30
perctõl várhatóan 15 óráig Szekszárd:
Faddi-völgy zártkertek területén és júli-
us 12-én, valamint július 14-én 8 óra
30 perctõl várhatóan 16 óráig Szek-
szárd: Faddi-völgy zártkertek, Martos
Flóra u. területén áramszünet lesz.

M indennap, amikor oviba indu-
lunk, sétánk során elérjük eze-

ket a helyeket, és feltesszük a kérdést:
„Szivárványlépcsõ vagy alagút?” Ne-
künk ez nagyon fontos, bár igaz, a szi-
várványlépcsõ nem más, mint egy ko-
pott, tíz fokból álló lejáró. De félresike-
rült íve oly szép, hogy nekünk a szivár-
vány jut eszünkbe róla. A másik misz-
tikum az alagút, melynek kétméteres
hossza mindig ad valami pluszt. A leg-
csodálatosabb, hogy akármelyiket is vá-
lasztjuk, mindig jól döntünk, apró örö-
möt csempészve magunkba.

És ez kell! Kell, mert akármilyen jó
is az ovi és várnak már a társak, azért
mégiscsak reggel van és apu elmegy,
Mizinek egyedül kell „dolgoznia”. De
ez a kis útszakasz – mely mindket-
tõnknek a lelkébe is vezet – nyuga-
lommal tölt el bennünket.

Nem volt ez mindig így! Korábban
mi is – mint nagyon sokan – autóval
vagy rohanva, idegeskedve tettük meg
ezt a kilométernyi utat az otthontól az
óvodáig. Rossz volt! Mert semmire nem
volt idõ. Nem volt idõ felfedezni sem-
mit, ami megadná azt a kis könnyed
mesebeliséget, amely mindenhol ott
rejtõzött végig az úton. Már a reggeli
ébredések is üresek, hajszoltak voltak.
Hiába terveztük, hogy elõbb kelünk,
hogy mindenre legyen idõ, ez csak na-

gyon ritkán sikerült. És ha rohanni kell,
akkor csak a kellemetlen, szenvtelen
dolgokra jut idõ. „Itt a kakaód! Fésül-
ködj meg! Mosd meg a szád, légy szí-
ves!” Sehol egy mese, egy együtt-kakaó,
mert nincs idõ, mert „Itt a kávém! Meg-
fésülködöm! Megmosakszom! És ez így
ment több éven keresztül, mert elhit-
tük, hogy mindenhol így van, nem le-
het az idõt jobban beosztani.

Hát igen, így volt, de annak
most már vége! Mert látjuk,

hogy Mizi sokkal kiegyensúlyozot-
tabb, amióta a kényelmünket (autóval
az oviba) a fárasztóbb, hûvös reggele-
ken kicsit didergõ, közös sétákra cse-
réltük fel. Már az is varázslatos, hogy
egymás mellett megyünk az úton, és
nem egymás elõtt és mögött, mint ak-
kor, ha a jármû hátsó ülésére „rögzítet-
tem” a gyereket. Hiába néztem a visz-
szapillantó tükörbe, tekintetünk csak
nagyon ritkán találkozott! És olyan
gyorsan odaérkeztünk. Szinte fájdal-
masan gyorsan. Gyorsítás, fékezés, ka-
nyarodás, megállás… és már ott is vol-
tunk. És lelkünkben, a szívünkben
nem történt semmi. Meghoztam, be-
kísértem! Köszönés. „Jó reggelt!” De
hopp! Álljunk csak meg! „Jó reggelt!?”
Nekem nem az! – mondhatta volna
sokszor kislányunk. Vagy csak az ovira

érvényes? Az még rosszabb. És akkor
hol vagyunk mi? Nekünk kellene len-
nünk a jó reggelnek. Feltölteni gyer-
mekünket minden reggel, kis érzelmi
motorját beindítani, amit aztán továb-
bi üzemanyaggal már az óvoda látna
el. Valahogyan véget kell vetnünk en-
nek a helyzetnek! – döbbentünk rá.

És jól tettük! Jó, hogy ma már úgy
megyünk az oviba, hogy egy-

más kezét fogva nagyokat beszélge-
tünk. Együtt integetünk anyának, aki
utunk egyharmadán munkahelyére ér-
kezik. Jó, hogy együtt követjük az utcai
takarítógép vizes csíkjait, melyek a
macskakövön elvezetnek bennünket a
szivárványlépcsõig vagy az alagútig. És
ott mindig jól választunk! De tudjuk,
hogy a legjobb választás az volt, hogy
együtt megyünk, hogy látjuk egymás
tekintetét, és érezzük, hogy mennyire
jó, hogy mindez így történhet.

Tudom, hogy nagyon sok családban
nem tudnak mindannyian együtt
menni, és talán még a reggelt sem tud-
ják együtt tölteni. De mindig legyen
valaki, aki a kicsit elkíséri az úton, ez-
zel egy szép napot indítva számára.
Mert az a reggeli tíz-húsz perc, amikor
én csak az övé vagyok, annyi erõt ad
neki, amellyel kitart addig, míg a nya-
kunkba ugorhat délután. -jan-

Szivárványlépcsõ és alagút
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