
Máté Csabát, a Szekszárdi UFC
utánpótlás-trénerét, a klub elnö-
két kérte fel segítőnek Erwin
Koeman, a magyar labdarúgó vá-
logatott szövetségi kapitánya.

Mindenki biztosra vette, hogy az
új magyar szövetségi kapitány,
Erwin Koeman a hazai sztáredzők
közül választ magának segítőtársa-
kat. Aki viszont a hollandus szim-
patikusan szerény megnyilvánulá-
sait olvasva a sorok mögé látott, az
nem lepődött meg a döntésén: nem
kér a honi nevekből.

Nem véletle-
nül esett a
Gullit, Rijkaard,
Van Basten tár-
s a s á g á b a n ,
1988-ban Euró-
p a - b a j n o k
Koeman fivér
választása az
edzői garnitúrá-
ból az ő habitu-
sához közelálló
Aczél Zoltánra,
az NB I-es REAC
szakvezetőjére.
Őt azért az Új-
pest játékosa-
ként ismeri a
közvélemény,
de a másikat? Megy is a találgatás a
magyar futball intrikus lapleosztó
köreiben: „Te, ki az a Máté Csaba?
Hogy kerülhetett képbe?” Mert-

hogy abba került, sőt! Egyenesen
rá esett a kapitány választása.
Koemannak ez a szekszárdi fiatal-
ember kellett segítőtársnak. Máté
Csaba a várakozás és a vágyakozás
bizsergető érzésével igent mon-
dott, aláírta a szerződést, hétfőn
pedig már Gödön, a válogatott
edzőtáborában volt jelenése: elkez-
dődött a közös munka.

Segített a nyelvtudás, de...
– Hogy került képbe? Szólt valaki

az érdekében?

– Nem tudok szenzációval szol-
gálni. Annyi történt, hogy két hét-
tel ezelőtt fölhívtak az MLSZ-től,
hogy találkozzak az új kapitánnyal.

Meglepetésként ért a dolog, de áll-
tam elébe. Egy tartalmas, gondolat-
ébresztő beszélgetés zajlott le köz-
tem, és – most már mondhatom így
– Erwin között. Nem csak a futball,
hanem a világ és a szűkebb környe-
zet, a család dolgai is szóba kerül-
tek. Még ekkor sem gondoltam
semmire, pedig úgy jöttem ki a szo-
bájából, hogy igen sok mindenben
közös nevezőn voltunk.

– Érezte, hogy a „papírformát”
cáfolva éppen Ön lehet a befutó?

– Nem, ezt nem éreztem, mert
ekkor még tényleg többesélyes volt

a választás. Ar-
ra azonban
g o n d o l t a m ,
hogy képben
maradtam.

– Már csak
azért is,
mert Ön volt az
egyetlen a jelöl-
tek közül, aki
az anyanyelvén
társalgott vele.
Ez azért na-
gyon fontos le-
hetett Koeman-
nak, hiszen
olyan sztár-
edzőnek is van-
nak nyelvi ne-

hézségei, mint az angol válogatott-
nál dolgozó olasz Fabio Capello.
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Szekszárdi tréner a válogatottnál
Máté Csaba lett Erwin Koeman pályaedzője az első csapatnál

A J Á N L Ó
e heti számunkból

Jól teljesítenek
a megye bíróságai

– Városunkban járt
Lomnici Zoltán LB-elnök

3. oldal

Brüsszelben csúcsra
értek a Fekete-borok

– Elsõként duplázott
a szekszárdi borász 

5. oldal

Lear király után is
vannak még tervei

– Bernd von Bömches
vall a színészi pályáról

6. oldal

Fotópapírra „írt”
természeti szépségek

– Dr. Kalotás Zsolt
tárlata Szekszárdon

9. oldal

Kitûnõek a tanulásban,
kiválóak a sportban

– Straubinger Dániel és
Arató Csilla elismerése

12. oldal

Lakossági veszélyeshulladék-gyûjtés 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal veszélyes-
hulladék-gyûjtési akciót szervez. A kommunális hulladékkal együtt nem
kezelhetõ veszélyes hulladékaikat ingyenesen leadhatják (az átadás ténye
nyomtatványon rögzítésre kerül, melyet az átadónak alá kell írnia).
Az akcióban csak a lakosság vehet részt, gazdálkodó szervezetek veszé-
lyes hulladéka nem kerül átvételre.
Leadható anyagok:

A gyûjtés idõpontja: 2008. május 24. (szombat) 8–13 óráig.
Gyûjtési helyek: Csatári-torok (Csatári Üzletház parkoló)

Béla kir. téri buszmegálló melletti terület

• festék, lakk, ragasztó, hígító mara-
dékok és szennyezett göngyölegek

• növényvédõ és rágcsálóirtó szerek
és ezekkel szennyezett göngyölegek

• lejárt szavatosságú gyógyszerek
• fáradt olaj (ásványi, növényi)

• olajos hulladékok (rongy, papír, fû-
részpor, flakon)

• feleslegessé vált vegyszerek, savak,
lúgok

• elhasznált szárazelemek
• savas ólom akkumulátorok

Máté Csaba a szekszárdi fiatalok után a magyar sztároknak mutathat utat

Folytatás a 3. oldalon.
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Május 20. (kedd)  16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (volt 2. számú
Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi
u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester

Május 20. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló
Iskolája – Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

A hónap harmadik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
Május 8. 
(csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN
képviselő  
I. sz. választókerület

Május 5. (hétfő) 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő – IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

Május 19. (hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és har-
madik keddjén 16–17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Május 5.  (hétfő) 17–18 óráig
Május 19.  (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Május 13. (kedd) 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik 
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és har-
madik keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 15–16 óráig
5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Nyerjen jegyet a Boney M. koncertre!
Júniusban Pécsett lép fel a diszkó egykori koronázatlan királya, a Boney M.
A szenzációsnak ígérkező előadásra négy jegyet nyerhet, ha részt vesz a
Szekszárdi Vasárnap öt héten át tartó játékában.

Az 1975-ben Németországban alakult formáció a „Daddy Cool” című szám-
mal robbant be az európai slágerlisták élmezőnyébe. A Frank Farian producer
alapította énekes csapat az amerikai piacon ugyan nem tudott átütő sikert elér-
ni, Európában viszont magasan ívelt pályájuk. Olyan számokkal örvendeztették
meg rajongóikat – és a diszkók közönségét –, mint a Sunny, a Ma Baker, a Bel-
fast, a Rivers Of Babylon, vagy a Rasputin.

A szólóénekes, Liz Mitchell vezette Boney M. ezeket a slágereket is előadja a
pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban június 16-án (hétfő), 20 órakor kezdődő
koncerten, amelyre jegyek elővételben kaphatók a szekszárdi Tourinform Irodá-
ban (Béla király tér 7.). Koncertinformáció: Trubics Zorán (20/941-40-17), Feke-
te Kálmán (bluesboy3@freemail.hu).
4. heti kérdés: Mi a neve annak a producernek, aki 1975-ben megalapítot-

ta a Boney M. együttest?
A játék során hetente feltett egy-egy kérdésre adott válaszokat az 5. kérdést kö-
vetően egy(!) levelezőlapra felírva, június 9-ig juttassák el szerkesztőségünk cí-
mére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Az öt helyes választ adók között 2×2
darab VIP-jegyet sorsolunk ki.

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola 
értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy hangszeres felvételit tart klasszikus és jazz
hangszerekre 2008. május 31-én, szombaton 9–12 óráig.
Elsősorban azon gyermekek jelentkezését várjuk klasszikus szakokra, akik el-
végezték az előképző osztályt, illetve szeptembertől az általános iskolában a
harmadik osztályt fogják elkezdeni. Jazz tanszakra klasszikus zenei előkép-
zettség szükséges. A felvételi helyszíne: Széchenyi u. 38.

* * * *
FELHÍVÁS! Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Liszt Ferenc Művészeti Is-
kola a 2008/2009-es tanévben ismét indít kiselőképzős (Előképző 1) foglal-
kozásokat, 2008. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekek számára.
Hetente 2×45 percben, játékos formában ismerkedhetnek a zenei alapelemek-
kel, új dalokkal, körjátékokkal, ritmushangszerekkel. 
Felvételizni és beiratkozni június 2–3-án (hétfő–kedd), 14–18 óráig lehet a
művészeti iskolában (Széchenyi u. 38.).
Mindenkit szeretettel várunk.

Tisztelt Szekszárdi Vállalkozók!
Szekszárd Megyei Jogú Város Adóhatósága felhívja a Tisztelt Vállalko-
zók figyelmét, hogy a 2007. évi helyi iparűzési adó és vállalkozók kom-
munális adója bevallások benyújtási határideje 2008. május 31.
A szükséges bevallási nyomtatványokat a www.szekszard.hu honlap E-
adó/Ügyleírások, űrlapok/Adóiroda menüpont alatt, az iparűzési adó, il-
letve vállalkozók kommunális adója alpontban kell letölteni. A bevallás ki-
töltési útmutatója az iparűzési adó alpontban „Kitöltési útmutató a 2007.
évi helyi iparűzési adóbevalláshoz” menüpont alatt tekinthető meg.
Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a bevallást kitöltés és nyomtatás után alá-
írva kell az önkormányzati adóhatósághoz 2008. május 31-ig benyújtani.
Amennyiben a nyomtatványok letöltésével, illetve kitöltésével kapcsolat-
ban bármilyen probléma merül fel, az Adóosztály ügyintézői nyújtanak
segítséget telefonon (74/504–100), illetve személyesen a Polgármesteri Hi-
vatalban (Szekszárd, Béla király tér 8.).

SZEKSZÁRD VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMA

VI. alkalommal rendez konferenciát,
melyre tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Téma: drogkutatás (felmérés a 14–16 éves korosztály körében)

Időpont: 2008. május 29.
Helyszín: Babits Mihály Művelődési Ház (Szekszárd, Szent István tér 10.)

A konferencia programja:
13.30 Regisztráció
13.45 Megnyitó, köszöntő

Halmai Gáborné –Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
14.00 Rajzpályázat eredményhirdetése
14.30 Szekszárdi veszélyeztetett korban lévő fiatalok egészség-

magatartása a legális és illegális szerek vonatkozásában, 
avagy a regionális attitűdvizsgálat eredményei
Fábián Róbert – Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

15.00 A szerhasználat meghatározói serdülőkorban
Kökönyei Gyöngyi – ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Országos

Gyermekegészségügyi Intézet
15.30 Szünet (szendvics, kávé, üdítő)
16.00 A ló mediálta készségfejlesztő tréningek helye az egészség-

megőrzésben és a lovas pszichoterápia szerepe a szenvedélybetegek
rehabilitációjában. 
Kardos Edina – pszichológus, lovas pszichoterapeuta 

16.30 Újra nyeregben – rövidfilm a Deszki Rehabilitációs Intézetben 
folytatott lovas terápiás programról
Kardos Edina

16.50 Kérdések, hozzászólások
A konferencia ideje alatt a helyszínen megtekinthető egy talpra állt szenvedély-
beteg (Szilárd) fotókiállítása és a rajzpályázatra beérkezett munkák.
Kísérőrendezvényként szakkönyvvásár kerül megszervezésre.
Szeretettel várunk mindenkit!

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. Ideje: 2008. május 26. (hétfő) 9–10 óráig
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövet-
ség tagjait, valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy 2008. június 2-án 6–7 óráig frissen vágott tisztított
csirke árusítását tartja a készlet erejéig. Telefonos rendelést felveszünk a
319-739-es telefonon. Az árusítás helye: az érdekszövetség épületében,
Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatt.



– Nem vitatom, fontos tényező a
nyelv, de nem gondolom, hogy ez
lett volna az egyetlen döntő szem-
pont. Erwin jól beszél angolul, a já-
tékosok többségével így megérteti
magát. Aczél Zolit, a másik pálya-
edzőt sem a flamand nyelvismerete
miatt választotta ki, és Petry Zsolt
sem hasonló okból lett kapusedző.

Nem fél Geráéktól

– Mikor, hogyan dőlt el a válasz-
tás?

– A második találkozás után.
Még haza sem értem, amikor jött a
telefon: engem választott.

– Tudom, hogy határozott egyéni-
ség, a pályán is az volt. Konokul vé-
gigcsinálja azt, amit eltervez, de
azért nem gondol arra, hogy olyan
nevek előtt kell hitelesnek lennie,
sőt néha talán rájuk is „pirítani”,
mint Gera, Hajnal, Huszti, Juhász,
Dzsudzsák, akik a nemzetközi fut-
ballban már valakik.

– Óriási megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy a nemzeti válogatott
mellett dolgozhatok, megvalósítha-
tom egy nemzetközi hírű személyi-
ség, Erwin Koeman elképzeléseit.
Nem mélyedtem el lehetséges
(élet)helyzetekben, de nincs ben-
nem félsz, vagy kishitűség. Ha így
lenne – nyelvismeret ide vagy oda
–, nem vállaltam volna a feladatot.

– A választással Koeman is koc-
káztat. Ez átjött a személyes beszél-
getésen?

– Igen. Azt mondta, hogy őt
nem érdekli, hogy ki mit mond, ő
ezt kezelni tudja. Számára az volt
a legfontosabb, hogy én bízzak
magamban. Nekem is szegezte a
kérdést: képes vagyok-e dolgozni
úgy, hogy tegnap még egy kisvá-
ros U13-as csapatát edzettem, hol-
nap pedig már a magyar válogatott
pályaedzője vagyok. Erre határo-
zott igen volt a válaszom. Nekem
az a legfontosabb, hogy Erwin
Koeman elképzeléseit magamévá
tegyem, és következetesen megva-
lósítsam a felkészülés során. Eh-

hez érzek magamban kellő erőt,
és tehetséget.

Az UFC az első továbbra is

– Sokszor kikezdenek manapság
egy edzőt a papírok hiánya miatt…

– Rendelkezem a szükséges ké-
pesítésekkel, az UEFA A-licenszem
is meg van. 

– Hogy fogja föl ezt az egészet?
– Legfőképpen tanulási folya-

matként, amiből csak jól jöhetek
ki, bárhogy végződjék is.

– Lehet, hogy ugródeszkának
számít majd karrierében, és neve-
sebb csapatok tesznek ajánlatot,
esetleg külföldön vállal munkát?

– Ez eszembe sem jutott. Én vál-
tozatlanul Szekszárdban gondolko-
dom, itt szeretném megérni edző-
ként és sportvezetőként, hogy egy-
szer előreléphetünk, és az NB II-
ben stabilizálhatjuk a helyünket,
mint az elődök. Nem tervezek sem-
milyen költözést, még ha az élet
produkálná is ezt a szituációt. Nem
változik semmi: néhány napra,
esetleg egy-két hétre hiányzom, de
a gondolataim változatlanul az
UFC körül forognak majd. A válo-
gatott mellett szerzett új kapcsola-
tokból pedig remélem, a szekszár-
di foci is profitálhat.

– Egyszer elhozza a két Koemant
Szekszárdra, amikor Ronald is ép-
pen hazánkban tartózkodik?

– Nem rossz ötlet, de még nem
tartunk itt. Aczél Zolit is csak most
fogom jobban megismerni. B. Gy.

NÉVJEGY 
MÁTÉ CSABA 1969. október 23-
án született Szekszárdon. 
NB I-es mérkőzéseinek száma: 17.
Pályafutása játékosként: 

Szekszárdi Dózsa (1988-ig), 
Pécsi MFC (1988–89), 
Szekszárdi Dózsa (1989–91), 
Tatabányai Bányász (1991–93),
Kortrijk (belga, 1993–97),
Roeselare (belga, 1997–2000),
Wevelgem (belga, 2000–2001),
Szekszárdi UFC (2001–2007). 

Pályafutása sportvezetőként: 
• a Szekszárdi UFC utánpótlás

szakágvezetője 2001-től. 
• az egyesület ügyvezetője 2003-

tól.
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Folytatás az 1. oldalról.

Szekszárdi tréner a válogatottnál

Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bí-
róság (LB), egyben az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnö-
ke látogatott a múlt héten Szek-
szárdra, ahol részt vett a megyei
összbírói értekezleten. Az ezt kö-
vető sajtótájékoztatón elmondta:
idén végre elérték, hogy a bírósá-
gi számítógépes rendszerek ösz-
sze vannak kapcsolva, így mint-
egy 200 ezer határozatot tudnak
letölteni a bírák az LB honlapjá-
ról.

– Ennél azonban sokkal fonto-
sabbnak tartom, hogy 2007 júliusá-
tól a Legfelsőbb Bíróság döntéseit
közzé tesszük nyitott internetes ol-
dalunkon – mondta az elnök, majd
hozzátette: idén minden hónapban
több mint tízezren látogatták meg
honlapjukat. Mivel a látogatók zö-
me jogász – számuk mintegy har-
mincezer –, így minden harmadik
havonta legalább egy alkalommal
tájékozódik az LB döntéseiről.

Lomnici Zoltán mandátuma egy
hónapon belül lejár, ezért is külö-
nös jelentőséggel bír, hogy röviden

összefoglalta az el-
múlt hat esztendő tör-
ténéseit, fontosabb
kezdeményezéseit. A
leköszönő elnök ki-
emelte, hogy másfél
évtized után az LB
naprakész: két-három
évről hat-nyolc hó-
napra csökkent az
ügyek átfutási ideje. A
közigazgatási bírásko-
dás ügyintézési határidejét hama-
rosan három hónap alá csökkentik.
A bíró-képző akadémia tanfolya-
main az elmúlt két év során a bírák
többsége már részt vett, vagyis
nagy az igény az oktatásra. Az Eu-
rópai Bíróság elnöke a közösségi
felkészítés tekintetében Magyaror-
szágot nevezte a legsikeresebbnek.
Az elmúlt hat év alatt száz száza-
lékkal nőtt a bíróságokra fordítható
összeg, így harmincnál több bíró-
sági épületet újítottak fel, vagy kor-
szerűsítettek.

– Nem romlott a bíróságok iránti
bizalom, amit hivatalos mérések

igazolnak – szögezte le
Lomnici Zoltán, és hoz-
záfűzte: a változó köz-
hangulatban, az állami
intézmények elismert-
ségének csökkenése
idején komoly pozití-
vumként értékelhető,
hogy a bíróságok válto-
zatlanul tekintélyes in-
tézmények. Külön is
aláhúzta, hogy a hat év

során a bírósági vezetés egységes
volt, belső ellentétek nem nehezí-
tették a munkájukat.

Tolna megyével kapcsolatban ki-
fejtette, hogy a bírák korrekt és fe-
gyelmezett ítélkező tevékenységet
folytattak, és számos téren az or-
szágos átlagot meghaladó munkát
végeztek, amiért külön köszönetet
mondott dr. Soós Miklósnak. A me-
gyei bíróság elnöke néhány adatot
sorolt: a megye bíróságaira évente
mintegy 25 ezer ügy érkezik, ezek
közül 9 ezer a per, amelyeknek a
95 százalékát egy éven belül sike-
rül befejezniük. V. H. M.

Jól teljesítenek megyénk bírái és bíróságai
Szekszárdon járt Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság leköszönő elnöke

Máté Csaba nem költözik, továbbra is Szekszárdban gondolkodik

Új nevek az
emlékművön

Közadakozásra is számít az ön-
kormányzat, amikor a II. világhá-
ború szekszárdi hőseinek és áldo-
zatainak megrongált emlékműve
felújításáról határozott.

A megyei múzeum előtt 1992 jú-
niusában felavatott tíz „sírhelyen”
a bronztáblákat – melyeken az
1992 márciusáig ismertté vált ne-
vek szerepeltek – vandálok meg-
rongálták, sokat közülük elloptak.
A felújítás során Szatmári Juhos
László szobrászművész a megma-
radt táblákat is bronzhatású, de
műgyantából készültekre cseréli.

Lehetőség van új nevek megjele-
nítésére is: akinek tudomása van a
régieken nem szereplő szekszárdi,
II. világháborús hősökről, áldoza-
tokról, kérjük, május 31-ig jelezze
a Polgármesteri Hivatalban (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). 

Az önkormányzat ezúttal is szá-
mít a szekszárdi polgárok közada-
kozására: felajánlásaikat az OTP-
nél vezetett 11746005-15416566-
10020009-es számlaszámra juttat-
hatják el.
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H Í R S Á V
Díjnyertes rajzok
Óvodás és alsó tagozatos kategóriá-
ban is megyénkből származó gyer-
mek nyerte az Országos Balesetmeg-
előzési Bizottság rajzpályázatát. A
„Közlekedésbiztonság gyermekszem-
mel” elnevezésű pályázaton 285 fiatal
vett részt. Farkas Kinga, a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rense elmondta, a verseny történeté-
ben egyedülálló, hogy két kategóriá-
ban is Tolna megyei gyermek nyert.
Óvodás kategóriában Falus Hanga, a
szekszárdi Kölcsey óvoda növendé-
ke, alsó tagozatos kategóriában pe-
dig Király Éva, a szintén szekszárdi 5.
sz. Általános Iskola tanulója nyert. A
hivatalos eredményhirdetést az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság épüle-
tében tartották május 21-én.

Szomjú-díj
Jelöléseket vár az „Év önkéntese” és
az „Év önkéntes szervezete” díjra a
Szekszárdi Civil Szervezetek Közös-
sége és a Mentálhigiénés Műhely. A
Szomjú Györgyről elnevezett elisme-
résre olyan személyeket és szerveze-
teket lehet jelölni, akik kiemelkedő
önkéntes munkát végeztek a társada-
lom és a közjó érdekében. A hagyo-
mányokhoz híven idén ismét megren-
dezik a Hála Gálát, amelyen átadják a
Szomjú- díjat. A jelöltek nevét, elérhe-
tőségét és a választás indoklását az
alábbi címre küldhetik május végéig:
Tolna Megyei Civil Szolgáltató Köz-
pont, 7100 Szekszárd, Szent István
tér 10. Tel.: 74/511-722. E-mail:
tmciszok@enternet.hu.

Szekszárdiak a
Wertheimi expón
A Szekszárdi Borvidék és Borút Egye-
sület képviseli Tolna megyét Németor-
szágban, a Wertheimi Gazdasági Hét
programjain május 21. és 25. között.
A Tolna megye partnerjárásában,
Main-Tauber-Kreis-ban szervezett ex-
pón a szekszárdi delegáció tematikus
borkóstolókkal várja a vendégeket. A
német közönség megismerheti töb-
bek között a kékfrankost, a bikavért
és a kadarkát.

Rendkívüli 
tisztújítás a Civil
Kerekasztalnál 
Május 20-án közgyűlést tartott az 56
tagcsoportból álló Szekszárdi Civil
Kerekasztal, melynek témája a veze-
tőség váratlan (mandátuma lejárta
előtti, ám nem indok nélküli) lemondá-
sa volt. A közgyűlés megköszönte a
leköszönők munkáját, és új vezetősé-
get választott Dér Miklósné elnök, va-
lamint Kubanek Miklós és Sárvári Já-
nos személyében. Az új vezetőség lát
esélyt arra, hogy a formalitásokon
előbb-utóbb túljutva Szekszárdon is
kialakul a részvételi és képviseleti de-
mokrácia magasabb szintű, az uniós
elvárásoknak is megfelelő összhang-
ja.

A fegyelmi vizsgálat idejére fel-
függesztette hivatalából dr. Kili-
án Orsolya jegyzőt a megyeszék-
hely közgyűlése.

Még az áprilisi közgyűlésen in-
dult fegyelmi vizsgálat a szekszárdi
polgármesteri hivatal vezetője, dr.
Kilián Orsolya jegyző ellen. Az ak-
kori határozatot azonban vissza
kellett vonni, mert nem tartalmaz-
ta a vizsgálat pontos tárgyát. Visz-
szavonták a fegyelmi biztos akkori
megbízatását is, ám a rendkívüli
közgyűlésen ismét dr. Balás Ákos
képviselőt választotta meg a testü-
let.

Dr. Horváth Kálmán, a Jogi és
Ügyrendi Bizottság elnöke ismer-
tette az általa vezetett és a gazdasá-
gi bizottság határozatait, amelyek-
ben kezdeményezik a fegyelmi

vizsgálat megindítását. Az indokok
közt szerepel például, hogy a hiva-
tal nem tartotta be az ebtartási ren-
deletet, nem megfelelően képvisel-
te a város érdekeit egy peres ügy-
ben, valótlan tartalmú levelet kül-
dött meg a bányahatóságnak, és a
társulások elszámolását is indokolt
vizsgálni. Dr. Balás Ákos ezt azzal
egészítette ki, hogy nem megfelelő
a helyi rendeletek nyilvántartása
sem, dr. Haag Éva alpolgármester
pedig a Gyámhivatalban napvilágra
került visszás ügyek átvilágítását
kérte. Dr. Horváth Kálmán hangsú-
lyozta: az eljárás megindítása nem
azt jelenti, hogy fegyelmit is kap a
jegyző. A javaslattévőket a jó szán-
dék vezérli, hiszen a testületnek
kötelessége kivizsgálni az észlelt
anomáliákat.

Halmai Gáborné, a szocialista

frakció vezetője a vitában azt kifo-
gásolta, hogy mindez szóbeli elő-
terjesztésben került a testület elé.
Hozzátette, elfogadhatatlan szá-
mukra, hogy másfél éve nincs a hi-
vatalban aljegyző, most pedig – a
működésbeli hibák orvoslása he-
lyett – még a jegyző ellen is fegyel-
mit indítanak. Horváth István pol-
gármester erre úgy reagált, hogy az
elmúlt másfél évben működött a
hivatal, sőt a megelőző ciklusban
is, amikor három évig jegyző nem
volt.

Dr. Balás Ákos fegyelmi biztos
indítványára tizenhárom igen, egy
tartózkodás és nyolc nem szavazat-
tal a fegyelmi vizsgálat idejére a
megyeszékhely közgyűlése a jegy-
zőt hivatalából felfüggesztette. Dr.
Kilián Orsolya elmondta: nem kö-
vetett el fegyelmi vétséget. Ha a tes-
tület szükségesnek tartja, hogy
ezekben a kérdésekben fegyelmi
eljárást indítson, ahhoz joga van, s
ő áll a vizsgálat elébe.  I. I.

Felfüggesztették a jegyzőt

Tisztelt Szekszárdiak!
Városunk tömegközlekedése alapve-
tő változásokon megy keresztül. En-
nek első lépéseként a Gemenc Volán
teljes egészében megújította jármű-
parkját. A korszerű autóbuszok be-
szerzésével azonban nem zárult le
az autóbusz-közlekedés megújulá-
sa. Célunk, hogy a 

– korszerű autóbuszok
– megújult menetrend szerint, sű-

rűbben
– pontosabban

járva ismét vonzóvá tegyék a váro-
son belüli közlekedés ezen formáját.
Szekszárd Város Közgyűlése elfogad-
ta az új vonalhálózatot, mely a la-
kossági észrevételeket figyelembe vé-
ve némileg eltér a korábban szóróla-
pon és lakossági fórumokon ismer-
tetett tervektől.
A vonalhálózat önmagában azon-
ban nem adhat elegendő informáci-
ót. Ezért az augusztus 17-én beveze-
tendő menetrendfüzet megjelenéséig
a lap hasábjain a következő hetek-
ben egyes körzetekre fókuszálva
igyekszünk bemutatni az új menet-
rendet. Nem titkolt célunk egyúttal a
tömegközlekedés népszerűsítése is,
hiszen 

A BUSZ MINDIG JÖN
az új menetrendben

csúcsidőn kívül, 
az esti órákban és hétvégén is!

Az autóbusz mindig jön!
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10 éves 
az üdülési csekk
Civil összefogásnak köszönhetően idén mintegy

65 ezer szociálisan hátrányos helyzetben lévő (kis-
nyugdíjas, fogyatékkal élő, alacsony jövedelmű, de
legalább két gyermeket nevelő család, valamint
szakiskolai tanuló) ember 2,2 milliárd forint érték-
ben részesültek az országban az idén 10 éves üdülé-
sicsekk-támogatásban. A személyenkénti átlagosan
negyvenezer forint jelentős hozzájárulás az egyedül-
állók és a családosok belföldi nyaralásához, életmi-
nőségük javításához.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a napokban
döntött a szociálisan rászorulók üdülési támogatását
biztosító pályázatról. Ennek eredményéről tartott
sajtótájékoztatót szerdán a Művészetek Házában az
alapítvány üzletviteli igazgatója. Szabó Béla elmond-
ta, hogy megyénkben 1877-en juthattak üdülési
csekk-támogatásban 64 millió forint értékben. Idén
tovább növekedett – az első négy hónapban elérte a
288 millió forintot – a megyében a gazdálkodók által
vásárolt kedvezményes üdülési csekk értéke. Szin-
tén szűkebb pátriánkban a tavalyi év első négy hó-
napjának 56 millió forintjával szemben idén, ugyan-
ebben az időszakban 86 millió forint plusz bevételt
jelentett a kedvezményes üdülési csekk az elfogadók
körének. Megyénkben a 145 elfogadóhely 27 típusú
szolgáltatást biztosít az üdülési csekkel fizetőknek.

Következzék néhány sokatmondó adat: minden
25 üdülési csekk megvásárlása egy-egy szociálisan
rászoruló pihenését segíti elő. Évről évre egyre több
helyi szerveződés, civil szervezet nyújt segítséget a
pályázati űrlapok kitöltésében és továbbításában.
Idén a benyújtott pályázatok mintegy ötven százalé-
ka volt hibás. - vhm -

Évek óta jó borokat készít, de a
köztudatba a 2007-es brüsszeli
világversenyen nyert két aranyér-
mével robbant be. A napokban
Fekete Mihálynál vendégesked-
tünk.

Pince, feldolgozó, borház. Taka-
ros, de nem hivalkodó épületek az
Iván-völgyben. Ha nem ismerném
a járást, tábla is mutatja: Fekete
Borpince. A borász elém siet, bel-
jebb invitál, hellyel kínál. Munka
persze bőven lenne, de a borról
mindig örömmel beszél.

– A szüleim, a nagyszüleim és a
nagynéném – mondja Fekete Mi-
hály, amikor látja, hogy a falon
függő festett portrékat nézem. –
Édesapám a ’60-as években kezdte
a borászkodást. Minden tőkét is-
mert, beszélt a szőlőhöz – tőle ta-
nultam a szakma szeretetét. Né-
gyen vagyunk testvérek, közülünk
én folytattam apám munkáját. Ti-
zenkét éves korom óta jártam a
szőlőt, csináltam, amit rám bíz-
tak. Idővel minden munkafolya-
matot megismertem, elsajátítot-
tam. Ma nyolc hektáron gazdálko-
dunk, így már kevesebb idő jut a
szőlőre, de egy szép ültetvény lát-
ványa – legyen az bárhol az or-

szágban – mindig gyönyörűség a
számomra.

A forradalom évében Szekszár-
don született Fekete Mihály Gyön-
gyösön végzett főiskolát, ahol az
üzemszervezés mellett szőlészetet,
borászatot is tanult. A szakmérnö-
ki képesítést 2002-ben szerezte

meg. Miközben a régi ültetvénye-
ket felfrissíti, a technológiát – anya-
gi lehetőségeihez mérten – folya-
matosan fejleszti, egy dologból
nem enged: a minőségből.

– A 2003-as évjárat kuriózum
volt, még az évszázad legjobbjának
kikiáltott 2000-est is überelte – foly-
tatta Fekete Mihály. – Óriási minő-
ség érett a tőkén, de már a feldolgo-
zásnál nagyon kellett ügyelni. Felké-
szültséggel és nagy alázattal kiváló
borok kerülhettek a palackokba.

– Például az a cabernet sauvig-
non barrique, amellyel az idei
brüsszeli világversenyen aranyér-
met nyert…

– Meleg nyár volt, 24-es mustfok-
kal szüreteltünk. A bor fél évig bar-
rique hordóban, majd egy eszten-
dőn át acél tartályban érett. Nyolc-
ezer palack készült belőle, ma a
pince zászlósbora.

– No meg gondolom, ennek a
2004-es „testvére”, amely ugyan-
csak a csúcsra ért Brüsszelben.

– Utóbbi az amúgy közepesnek
tartott évjárat miatt nagy siker.
Egyébként hadd büszkélkedjem:
Magyarországról idén csak én kap-
tam aranyat, ráadásul először for-
dult elő, hogy egy termelő két bora
is a legjobbak közé került.

– Milyen haszonnal jár egy ilyen
elismerés?

– Nagyobb figyelmet kapunk.
Érezhetően megnőtt az érdeklődés
a pincészet borai iránt, a 2003-as
cabernet-ből például már alig há-
romezer palack van a pincében. A
rosé is jól fogy, a nyári időszakban
ez a sláger. Nekem is ez az egyik
kedvencem, a másik a kadarka. A
mindennapok, a nagy beszélgeté-
sek bora. És Szekszárd egyik védje-
gye.

– Milyen jövőt jósol a szekszárdi
bornak?

– A környezeti adottságok kiváló-
ak, a mikroklíma, a talajadottságok
mind-mind a nagy minőség zálo-
gai. Emellett a piacon egyre inkább
a gyümölcsös borokat keresik, így
véleményem szerint a szekszárdi
borvidék szép jövő előtt áll. A lehe-
tőségeink adottak, ha tudunk élni
velük, a borászat felvirágoztathatja
a környéket. 

– És a Fekete Borpince?
– Azt gondolom, még nem hoz-

tam ki magamból mindent, és per-
sze a technológián is van mit fej-
leszteni. Nagy álmom vált valóra a
brüsszeli elismeréssel, és szeret-
ném ezt a nívót tartósan megőriz-
ni. Sokat várok a 2007-es boroktól,
a cabernet sauvignontól és a kék-
frankostól. Remélem, az elődök si-
kereit viszik majd tovább. 

F. L.

Brüsszelben csúcsra értek a Fekete-borok

Fekete Mihály a nyertes borokkal

Polgári védelmi kötelezettségek III.
A megjelenési kötelezettség
A 2004. évi CV. törvény a
honvédelemről és a Magyar
Honvédségről előírja a polgá-
ri védelmi (továbbiakban:
pv) kötelezettséget férfiakra
18–55., nőkre 18–50. éves ko-
rukig (32.§). A Magyar Köz-
társaság területén lakóhellyel
rendelkező, nagykorú ma-
gyar állampolgárokat – a sze-
mélyes honvédelmi kötele-
zettségek részeként – pv-kö-
telezettség terheli. A pv-köte-
lezettség célja fegyveres ösz-
szeütközés vagy annak ve-
szélye és katasztrófahelyzet
esetén a lakosság életének
megóvása, az életben mara-
dás feltételeinek biztosítása,
valamint az állampolgárok
felkészítése azok hatásának
leküzdésére és a túlélés fel-
tételeinek megteremtésére.

A pv-ről szóló, 1996. évi
XXXVII. törvény 24. § (1)
szerint a pv szervezet tagja
határozattal pv kiképzésre és
gyakorlatra osztható be (fel-
hívás), melynek időtartama
évente nem haladhatja meg
kiképzés céljából a 40, illető-
leg gyakorlat esetében a 72
órát. A megjelenésre kötele-

zett a felhívásban megjelölt
helyen és időpontban köteles
megjelenni. 

(2) A felhívást a kiképzés,
illetőleg a gyakorlat időpont-
ját megelőzően legalább
nyolc nappal kell kézbesíte-
ni. 

(3) A pv kiképzést lehető-
leg a kötelezett lakóhelyén
vagy munkahelyén, illetőleg
pv oktatási intézményben
kell megtartani. A fenti kép-
zés és gyakorlás elrendelése
akkor válik szükségessé, ha a
kötelezettek köréből a beosz-
tásba helyezettek még nem
kaptak, alap és szakkikép-
zést. Akkor is szükségessé
válhat, ha új eszközök, eljá-
rások és módszerek, vagy
esetleg új szervezési metó-
dusok kerülnek bevezetésre
és esetleg a gyakorlás-gya-
korlat megtartásához, nem-
zeti, különösen fontos védel-
mi, érdek fűződik. Értelem-
szerűen – azért járunk isko-
lába, hogy a megszerzett is-
mereteket alkalmazni tud-
juk. Erről van szó itt is – sok-
szor elődeink elbeszélései-
ből tudjuk, hogy az a „LÉ-
GÓ” képzés mi mindenre is

volt jó –, csak felnőtt és kife-
jezetten célorientált keretek
között. Legalább azoknak le-
gyen e területre vonatkozóan
alkalmazásképes gyakorlati
ismeretük, akik adott eset-
ben, a többiek érdekében
fontos feladatokat láthatnak
el! 

25. § (1) A polgármester a
pv-kiképzésen és gyakorla-
ton való részvétel alól indo-
kolt esetben, kérelemre ha-
lasztást, illetve felmentést
adhat. (2) A felmentés alap-
jául szolgáló okot a kiképzés,
illetőleg a gyakorlat időpont-
ját megelőző öt napon belül
kell bejelenteni és igazolni. A
megjelenési kötelezettség
nemcsak adategyeztetésre,
gyakorlatra, kiképzésre, ha-
nem a pv-szolgálat teljesíté-
sére is kiterjed.

Szekszárd Polgári
Védelmi Kirendeltség 
H–7100 Szekszárd, 
Béla király tér 1. Pf.:  83
Tel.: 74/510-850, 510-851, 

312-027
Fax: 74/510-861, 316-224 
E-mail: 
postmaster@pvkirszd.t-online.hu



Megannyi Shakespeare-dráma
közül kimondottan rá gondolva
választotta a Magyarországi Né-
met Színház legújabb bemutató-
jául éppen a Lear királyt. Bernd
von Bömchest nemcsak kora, de
színházi múltja is erre a szerepre
rendelte.

– A kollégái azt mondják, Lear
király szerepe különösen nehéz...

– Minden színész ezt mondja.
– Ön hogyan élte ezt meg? 
– Fárasztó volt. Néha szíve-

sebben beálltam volna egy ka-
tonaszerepbe a fiatal statiszta
fiúk helyett. Sokkal egysze-
rűbb ott hátul állni.

– Ezt komolyan mondja?
Nem álmodott Lear király sze-
repéről?

– Egy jó színháznál a színész
számára minden életkorban
megvan az a szerep, amit jó,
ha eljátszhat. Fiatalon, 20-30
évesen Rómeót, középkorúan
III. Richárdot, 60 év fölött pe-
dig Lear királyt. Utóbbi kettőt
eljátszhattam, Rómeóhoz vi-
szont túl csúnya voltam...

– Ugyan már!
– Dürrenmatt: Nagy Romu-

lusát szívesebben eljátszottam
volna, az kevésbé megerőltető,
de a koromnál fogva erre már
nem lesz lehetőségem. Ebben
az évben már 40 éve állok a
színpadon. Természetesen szép
dolog az, hogy karrierem lezárása-
ként Lear király szerepét eljátszha-
tom, „(…), míg Magunk tehertől
menten mászunk a sír felé” (Lear
király, I. felvonás, I. szín, fordította:
Vörösmarty Mihály).

– Ugye nem gondolja, hogy ez
lesz pályafutásának a lezárása?

– Az ember ezt nem tudhatja.
Nem tudom megmondani, hogy ez
lesz-e az utolsó szerepem.

– Mondhatja, hogy ez karrierje
csúcspontja?

– Az egyik csúcspontja. A legel-
ső szerepem Tom volt Tennessee
Williams: Üvegfigurák című darab-
jában. Szerepeltem az első német
musicalben, amit 1928-ban Mar-le-
ne Dietrichhel mutattak be elő-
ször. Jeant játszottam. Ez egy na-
gyon komplex szerep volt, min-
dent megmutathattam benne: éne-
keltem, táncoltam, játszottam.
Minden szerepemet igyekeztem

úgy előadni, mintha a karrierem
csúcspontja lett volna, e nélkül
nincs értelme annak, hogy az em-
ber színész legyen. Thomas
Bernhard Színházcsinálójának fő-
szerepét, az idős színházigazgatót
még szívesen eljátszanám, és
örömmel megrendezném az Üveg-
figurákat, így bezárulna egy kör a
pályafutásomban. Ezekről a ter-
vekről még beszélnünk kell az
igazgatóval.

– Lear király szerepében különö-
sen sok lelkiállapotot kellett meg-
formálnia...

– Ehhez sem ért mindenki. Peter
Weiss Mockinpottjában kilenc sze-
repet játszottam. A Lear király ki-
indulópontja az idős emberek
problémája gyermekeikkel. A szü-
lő–gyermek viszony átalakulásá-
nak krízise ugyanígy nehézséget
jelent minden mai ember számára
is. Nekem négy felnőtt gyermekem
van.

– Saját életére vetítve is átgondol-
ta Lear problémáját?

– Ezt soha nem teszem. Nem ha-
sonlítom össze a szerepeimet a sa-
ját életemmel, inkább megpróbá-
lom beleképzelni magam a szerep
kínálta helyzetekbe. Saját életem-
ben egészen másként viselkednék,
mint Lear. Amikor a fiam, akivel
régóta nem láttuk egymást, meglá-
togatott Magyarországon, csak egy
rossz szót szólt, és már küldtem is

haza. Ennyire nem hasonlít Lear
király és a saját magatartásom.
Amikor egy szerepre készülök, utá-
naolvasok, tájékozódom, ennek se-
gítségével beleképzelem magam a
szereplő helyzetébe, igyekszem át-
érezni azt, hogy ő miért reagált így,
és ez milyen lelki kivetülésekkel
jár. Ez alapján játszom el. Lear ki-
rály problémája, hogy nem ismeri
fel, illetve túl későn ébred rá, hogy
ki a jó és ki a rossz ember, de a da-
rab színrevitelekor nem önmagá-
ban a téma a fontos, hanem, hogy a
művészek mit gondolnak róla, ho-
gyan állítják színpadra.

– Különösen érdekes ebben az
előadásban, hogy két, a király sor-

sát szívükön viselő karakter,
az udvari bolond és a legki-
sebb lány szerepe összemosó-
dik azáltal, hogy mindkettőt
Alice Müller jeleníti meg...

– Valóban érdekes ez a sze-
repelgondolás, de Lear király
zaklatott lelkiállapotában
nincs tudatában annak, hogy
a bolondban lányával beszél,
ahogy jóakaróját, Kent grófot
sem ismeri fel. Alice csodála-
tos partner ebben a darabban.

– Mennyire egyedi ez a meg-
oldás?

– Bécsben, a Burgthe-ater-
ben is egy nő játssza a bolon-
dot, Cordeliát azonban más-
valaki. Jelen esetben ez szük-
séghelyzet volt, amiből kibon-
takozott a koncepció, amit na-
gyon jónak találok. Rendezői
szemmel nézve is egyetértek
vele.

– Rendezőként is átgondolta a
darabot?

– Ha szerepet játszom, nem va-
gyok rendező, különben összevesz-
nék azzal, aki a darabot rendezi.
Különböző ötleteink, elképzelése-
ink lennének. Ezzel nem foglalkoz-
tam, a szerepet gondoltam át a ren-
dező utasításai alapján. Ha rendező
vagyok, rendezek, ha színész va-
gyok, akkor játszom.

Kovács Etelka
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Lear király után is vannak még tervei

Bernd von Bömches: „Nem hasonlítom össze a szerepeimet a saját életemmel”

Alice Müller és Bernd von Bömches a Lear királyban

A Magyarországi Német Szín-
ház legújabb bemutatóján előbb
egy mesébe csöppenünk, aztán a
kelta legendáriumból hamarosan
a valóságos lét gyötrelmeibe zuha-
nunk. Láthatjuk, hogy az öregség
nem jár mindig együtt bölcsesség-
gel. A hajlott korú Lear király
(Bernd von Bömches), aki szeret-
né vállairól levenni az uralkodás
gondját, három lánya között oszta-
ná fel a hatalmas Britanniát. Az
ünnepelt király azonban hízelgés-
re vágyik, akár egy elkényeztetett
gyermek, és éppen Cordeliát
(Alice Müller), a legkedvesebb lá-

nyát, a legkisebbet tagadja meg,
akinek egyedül – ahogy neve is
mondja –, helyén van a szíve, és
efféle üres udvarlásra képtelen.
Vele együtt száműzi mindazokat,
akik látva a király hibáját, kiállnak
az őszinte lány mellett. Hamaro-
san azonban vihar kerekedik nem-
csak az égben, de a király lelkében
is.

Ki az, aki büntetlenül meg-
mondhatja az igazat a királynak?
A legbölcsebb, az udvari bolond
(Alice Müller). Ő mindvégig kitart
a megháborodott Lear mellett, aki-
től két idősebb lánya (Frank Ildi-

kó, Kristin Becker) megtagadta a
méltó gondoskodást. Shakespeare
lehetőséget ad arra, hogy a bolond
és Cordelia szerepét ugyanaz a
színész játssza. A német színház
elképzelése szerint ez nem vélet-
len, hiszen Lear a dráma végén
„szegény kis Bolondom”-ként be-
szél lányáról. Az udvari bolond
mindvégig gondoskodó lányaként
gyámolítja a megháborodott ural-
kodót. Egy szép, meg nem írt jele-
nettel is gazdagították a darabot: a
bolond lemossa arcáról a maszkot,
és újra az igaz szívű királylánnyá
válik. Eközben a király elméje is

tisztulni kezd, de már túl későn.
Az öt felvonást minden lényeges
elemet megtartva kettőbe sűrítet-
ték, így egy fordulatos, feszültség-
gel teli előadást láthatunk.

Az egykor mindenható király
problémája a gyermekeivel főne-
mesi szinten is megjelenik a da-
rabban. Gloster gróf (Szalay Sán-
dor) a fiait (Rares Hontzu, Kispál
Gergely) ítéli meg helytelenül. A
mai mindennapi életben is gyak-
ran találkozhatunk az öregség tra-
gédiájával.

William Shakespeare Lear király
című tragédiája magyar nyelvű
szinkrontolmácsolással is élvezhe-
tő Szekszárdon, a Magyarországi
Német Színházban. 

K. E.

Meséből az öregség tragédiája



M„Soha ilyen jó társulatunk még
nem volt” – mondja Frank Ildikó,
a megalakulása 25. évfordulóját
idén ünneplő Magyarországi Né-
met Színház (Deutsche Bühne
Ungarn) igazgatója. Jubileumi-
nak a szeptemberben kezdődő
2008/2009-es évadot „nevezték
ki”, de addig is szeretnék megmu-
tatni két napba sűrítve a tavaly és
idén létrehozott előadásokat.

A június 3-án és 4-én sorra kerü-
lő Miniévadot elsősorban a szakmá-
nak, a színházi kritikusoknak szán-
ják, akiket egyébként nehéz idecsá-
bítani a fővárosból, de még Pécsről
is. Természetesen a helybelieket is
várják akár mindhárom, akár csak
egy-két előadásra. Első nap a leg-
újabb bemutatót, Shakespeare Lear
királyát láthatjuk, amelyben az
idén 40 éves színpadi jubileumát
ünneplő Bernd von Bömches a cím-
szereplő. A második napon előbb
egy könnyedebb darab, Goldoni:
Két úr szolgája kerül színpadra, es-
te pedig Schiller polgári szomorújá-
tékát, a német színházi irodalom
referenciadarabjának számító Ár-
mány és szerelem lesz látható.

A német
színház társu-
lata május vé-
gén, és június
elején egy
újabb klasszi-
kust, Cervan-
tes Don Quijo-
téjét próbálja.
A premiert
szeptemberre

tervezik. Október közepén a gmün-
di társulat kezdeményezésére kö-
zösen mutatják be Molnár Ferenc:
Ördög című darabját az Ausztriá-
ban minden év őszén megrende-
zett Komödienherbsthez kötődő-
en. Az előadást mindössze nyolc-
szor láthatjuk majd Szekszárdon,
hiszen a hét szerepet magyar és
osztrák színészek felváltva játsz-
szák. Az év végéhez közeledve el-
sősorban a gyerekekre gondol a
színház, amikor november végén,
december elején egy újabb darabot
mutatnak be számukra. A „Grincs”
valójában az egész családnak élve-
zetes előadás lesz. Szintén a gyere-
kekre számítanak, amikor a velük
együttműködve, két nyelven előa-
dott „Holle anyó” (Frank Ildikó),

illetve a „Brémai muzsikusok”
(Lotz Kata) után novemberben lét-
rehozzák a Mesék a bőröndből cí-
mű sorozat legújabb darabját.

A DBU színészei idén is biztosan
szerepelnek majd a Wunderland
Kindergarten nemzetiségi hetén,
de ott lesznek augusztus 18-án
Mecseknádasdon, ahol a szabadté-
ri színpadon a Goldoni darabot ad-
ják elő, és bizonyára újra meghív-
ják a szekszárdi német nyelvű tár-
sulatot Mórra, Márton-nap ünne-
pére.   K. E.
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Miniévad után jubileumot ünnepelnek
Idén negyedszázados a Magyarországi Német Színház

Streetball-cirkusz:
június 14.

Tizenhatodik alkalommal érke-
zik Szekszárdra az utcai kosárlab-
da-cirkusz, az adidas Streetball
Challenge. A szervezők mintegy
140 csapatra számítanak, a buda-
pesti helyszínek mellett ugyanis
évek óta a tolnai megyeszékhely
vonzza a legtöbb résztvevőt –
hangzott el a június 14-i esemény
hétfői sajtótájékoztatóján. A hely-
szín a már jól ismert Garay Gimná-
zium és megyei múzeum közötti
négysávos útszakasz lesz. Itt nem
csak a palánkok állnak majd egy
nappal korábban, de dobóverse-
nyek is várják azokat, akik nem
tudnak várni szombatig.

Újdonság az adidas Streetball
Challenge 2008-as turnéján, hogy
mind a hét helyszínen online neve-
zésre is van lehetőség. A szekszár-
di eseményre a szekszard@street-
ballnet.hu címen lehet regisztrálni.
Előzetes nevezésre – nyolc kategó-
riában – június 6-ig, a Horváth
Sport üzleteiben (Széchenyi utca,
Korzó Áruház, Tesco) van lehető-
ség. A csapatonkénti 10 ezer forin-
tos nevezési díj mellé a hagyomá-
nyoknak megfelelően egyedi adi-
das mez jár. További infó: Kovács
Gyula (06-30/204-5511).

DR. KONCZ
INGATLANKÖZVETÍTŐ

ÉS HITELIRODA
• ÉRTÉKBECSLÉS

• INGATLANKÖZVETÍTÉS

• HITELÜGYINTÉZÉS

• ADÁSVÉTELI
SZERZŐDÉSEK

Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 2.
Telefon: 06/20-5829-859 
E-mail: ingatlan@tolna.net
Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17 óráig

Ha kiválasztotta új lakását, vagy há-
zát, de a vásárláshoz hitelre van
szüksége, könnyű eltévedni a ban-
kok lakáshitel-ajánlatainak útvesztő-
jében.

Van Önnek kedve/ideje/energiája
ahhoz, hogy bankok weboldalait bön-
géssze, táblázatokat nézegessen, la-
káshitel-ajánlatokat hasonlítson össze,
bankfiókokban várakozzon? (Nem be-
szélve a földhivatalról!) Ha összehasonlí-
totta az összes bank lakáshitel-ajánlatait,
biztos abban, hogy minden információ-
val rendelkezik, ami a lakáshitel-felvétel-
lel kapcsolatos? Egy tévedés sokba ke-
rülhet! Lehetséges, hogy Ön kiválaszt
egy szimpatikus ajánlatot, elmegy a
bankba, elindít egy lakáshitel-kérelmet,
és bizonyos dolgok csak a hitelfelvételi
folyamat közben, vagy a szerződés alá-
írásakor, netán a hitel felvétele után de-
rülnek ki.

Egy lakáshitel felvételekor nem csak
az számít, hogy az igénylőnek milyen el-
várásai vannak. Vajon Ön is megfelel a
bankok igényeinek? Valószínűleg igen,
de milyen mértékben? Hogyan lehetne
kihozni az Ön hitelképességéből a lehe-
tő legnagyobb hitelösszeget, és a lehe-
tő legalacsonyabb kamatot? Pontosan
mekkora összegre hitelképes Ön?

Egy lakásvásárlás előtt ez mind igen
lényeges kérdés. Jó lenne kapcsolatba
lépni valakivel, egy olyan személlyel, aki-
nek az a felelőssége, hogy konkrétan az
Ön lakáshitel-kérelme sikeres legyen?

Vannak, akik elképzelni sem tudják,
hogy milyen komplikációk, vagy milyen
bizonytalansági tényezők nehezíthetik
meg a hitelfelvételt. Ők szerencsés em-
berek, nincs is szükségük segítségre
ebben a témában. De azért a nagy több-
ségnek hasznos lehet egy olyan hitel-
közvetítő, aki megkeresi a legjobb lakás-
hitel-konstrukciót és a legmegfelelőbb
bankot, felhívja a figyelmet a buktatókra,
és megosztja ügyfelével azokat a gya-
korlati információkat, amelyek sem az
„apróbetűs részben”, sem az üzletsza-
bályzatban nincsenek leírva, mégpedig
azért, mert nem kőbe vésett szabályok-
ról, hanem hosszú évek alatt tapasztalt
törvényszerűségekről van szó. 

A Dr. Koncz ingatlanközvetítő és hi-
teliroda teljes körű hitelügyintézést vál-
lal. Számos bankkal áll kapcsolatban,
így Ön kényelmesen, akár az otthoná-
ban hallgathatja végig különböző ajánla-
tainkat. Kérdéseikre a szekszárdi irodá-
ban (Rákóczi u. 2.) Molnár Sándor
(06-30/9579-126), és Porteleki Zsó-
ka (06-70/9456-202) ad választ.

Segítség a lakáshitelek
útvesztőjében

Magyarországi
Német Színház 
H-7100 Szekszárd 
Garay tér 4. 
Tel.: 00 36/74/316-533 
Fax: 00 36/74/316-725 
E-mail: dbu@vnet.hu 
Internet: www.dbu.hu 
Jegypénztári órák:
hétfőtől csütörtökig 13–14 óráig,
pénteken 11–12 óráig,
illetve nyitva 
az előadások előtt egy órával
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Tűzben fogant gondolatok cím-
mel május 8-án nyílt meg Stekly
Zsuzsa tűzzománc művész kiállítá-
sa a Wosinsky Közösségi Házban
(plébánia), ami egyben a XVIII.
Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál nyi-
tórendezvénye volt. 

Úgy fél órával Kubanek Miklós
újságíró megnyitója előtt a művész
– mint fogalmazott – azért izgult
rettenetesen, hogy az ünnepségen
lesz-e közönség. Néhány perc múl-
va megnyugodhatott, mert sorra ér-
keztek az érdeklődők, akik közül az
első hatvan kedves ajándékképpen
tűzzománc kitűzőt kapott. Újabb
tíz-tizenöt perc eltelte után pedig
már az okozhatta a feszültséget,
hogy mindenki beférjen a terembe,
ahol valamennyi szék gazdára ta-
lált, s igen sokan hátul és oldalt áll-
ták végig a megnyitót, amelyen Né-
meth Judit előadóművész, Sebes-
tyén István énekes és mesemondó,
valamint a Seven Club Singers
énekegyüttes működött közre.

Az emberek mosolyogva nézték
végig a megannyi ékszert, a játé-
kos, a meseszerű és a szakrális
ihletettségű képeket, többnél meg-
megállva, s megvitatva a mondani-
valót, vagy éppen felhívták egymás
figyelmét egy-egy apró, ám fontos
részletre. S következzék néhány
adat: Stekly Zsuzsa mögött immár

215 kiállítás van, mintegy húsz
nagyméretű alkotása látható az or-
szág különböző helyein, magán-
személyek tulajdonában több száz
Stekly tűzzománc kép van.

A művész – ismét hangsúlyozta –
nem szereti e titulust, hiszen „tevé-
kenységem a mesterségen alap-
szik”. Ami pedig fontos vágyát ille-
ti: „Irigység, szakmai féltékenység
nélküli világot szeretnék”. A meg-
nyitó végén a művész jelképesen
átadta Bacsmai László plébános-
nak a Golgota című alkotását, ami a
Wosinsky terem méltó díszévé vált.

- hm -

Stekly Zsuzsa sikere

Már az őszi-téli fűtésszezonban is je-
lentős költséget takaríthatott meg
magának az, aki házának, lakásának
nyílászáróit a Kiss Árnyékolástól
választotta, így egyáltalán nem meg-
lepő, hogy a régióból egyre többen
keresik fel az immáron hetedik éve
precíz munkával, kiváló eredmé-
nyekkel működő és dinamikusan fej-
lődő céget. 

Kiss Béla tulajdonos tapasztalata-
inak függvényében ismertette meg
lapunk a piacon megjelenő legújabb
trendekkel, irányzatokkal. Szerinte
az árnyékolástechnikai termékek
gyártása, forgalmazása és beépíté-
se mellett ma már egyre nagyobb
igény mutatkozik a nyílászárók ha-
sonló kategóriákban mozgó keres-
kedelme iránt. Hogy üzleti partnere-
ik, megrendelőik igényeihez maxi-
málisan igazodjon a Kiss Árnyéko-
lás, a kiváló német profilú műanyag
nyílászárók náluk az év bármely sza-
kában beszerezhetőek! Az Aluplast
márkájú nyílászáró termékek foko-
zott hővédelmi és gáztöltésű üvege-
zéssel kaphatóak – nem mellékesen
a cégnél alapáron! A hő- és zajszige-
telés tökéletesen megvalósulása ér-
dekében a gyártási eljárás a követ-
kező: a két üveg közé argongázt töl-
tenek, így az üveg k-értéke: 1.0

lesz, s ez már a teljes mértékű szige-
teléshez van igen közel. 

Érdemes néhány szóban kitérni az
évszakváltás aktualitásáról is. A kö-
zelgő nyárra tekintettel a Kiss Ár-
nyékolás folyamatos akciókkal
várja kedves vásárlóit! Mind az ár-
nyékolástechnikai, mind pedig a nyí-
lászáró termékek árát csökkentve
szép kerek százalékokkal hétről hét-
re. Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-

nyök, roletták, harmonikaajtók, szú-
nyoghálók, napellenzők, szigetelt és
szigeteletlen Hörmann garázskapuk
tetszőleges kivitelben! Íme ízelítőül a
cég kínálatából. A szakértő és ked-
ves kiszolgálás mellett igényesen
összeállított katalógus is segíti a ve-
vőt a választásban, számos lehető-
ségét adva az árnyékolástechniká-
nak, a nyílászárók megoldásának. 

Szekszárdi bemutatótermükben,

a Béri Balogh Ádám utca 62-es
szám alatt, amely autóval is jól meg-
közelíthető, azonnali, ingyenes ár-
ajánlat-készítéssel, valamint szintén
ingyenes helyszíni felméréssel vár-
ják már meglévő, s jövőbeni partne-
reiket hétfőtől péntekig reggel 8 órá-
tól 17 óráig, szombaton 9 órától dé-
lig – viszonteladókat is! Termékeik
gyártását egyéni méret- és szín-
igényhez igazítják, ám a megrende-
léstől a kivitelezésig tartó időszak a
nyílászárók esetén nem több négy-
öt hétnél, az árnyékolástechnikai
profil esetén ez mindössze két hét! 

Újdonságot jelent, és mind széle-
sebb körben mutatkozik igény az
amerikai típusú műanyag nyílászárók
forgalmazására, ez mezei szóval a
tolópaneles megoldást jelenti. A
Kiss Árnyékolásnál a piaci árakhoz
képest kedvező áron valósíthatja
meg ezen irányú elképzeléseit bárki,
aki felkeresi a céget. Ráadásképpen
az újonnan beszerelt nyílászáróhoz
most grátisz szúnyoghálót adnak
ajándékba. 

Érdemes hát ellátogatni a forró
hónapok közeledtével a Kiss Árnyé-
koláshoz, feldíszíteni otthonunk a
legszebb, legújabb nyári akciós ter-
mékeikkel!

Kiss Árnyékolás 
Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 62.
Tel.: 74/311-812

30/859-87-79
E-mail: kissarnyek@t-online.hu

Jön a forró nyár? Kiss Árnyékolás!

Randevú a Bogár tanyán
A Bogár tanya adott otthont egy

kedves találkozónak. A Nők Szek-
szárdért Közhasznú Egyesület tag-
jai a múlt év végén ismerkedtek
meg a Hétszínvilág Otthon lakói-
val, akiket május 15-én a Bogár ta-
nyára hívtak találkozóra. Az otthon
l5 fiatalja tett látogatást az 1800-as
évek elején épült két népi műem-
lék épületben, melyek udvarán az
egyesület tagjai süteményekkel,
üdítővel, teával várták vendégeiket.
A Hétszínvilág Otthon lakói egy-
egy patchwork (foltvarró) díszpár-
nát is kaptak ajándékba.

A jó hangulatú uzsonnán és a kö-
tetlen beszélgetésen túl a fiatalok
megismerkedtek a Sárközt bemuta-
tó néprajzi gyűjteménnyel. Tóth
Gáborné Bogár Éva ismertetőjét ér-
deklődéssel hallgatták, és nagy si-
kert aratott a különböző népi eszkö-
zök, és a sárközi viselet bemutatása.

A Hétszínvilág Otthon fiataljai
sem érkeztek üres kézzel: maguk
készítette könyvjelzővel és a szere-
tet lángját ábrázoló kerámia nyak-
bavalóval köszönték meg a Nők
Szekszárdért Közhasznú Egyesület
tagjainak vendégszeretetét.

Kölcsönösen megajándékozták egymást
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„Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott
feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele”

Lukács 16,20
Egy gazdag és egy koldus ember. Két véglet. Ez a kontraszt kerül

elénk az evangéliumi történet olvasása során. Két ember, akik tudnak
egymásról. Hisz nap, mint nap látják egymást. A gazdag minden nap a
gazdagon terített asztalnál, míg Lázár, a szegény, a beteg ember az asz-
tal mellett, a gazdag ember küszöbénél. Mégis úgy élik le az életüket,
hogy valójában sohasem találkoznak. 

Ez a gazdag ember nem találkozik Krisztussal. Valaki azt mondta,
hogy Jézussal ott lehet találkozni, ahol ő megígérte. Azaz a szegények,
nyomorultak, fogságban és kórházi ágyakon levők között. Ez a gazdag
ember nem találkozhatott Jézussal, azért, mert Jézushoz nagyon mély-
re kellett volna hajolnia. Jézust sohase az első sorokban, a magas emel-
vényeken vagy az égben keresd, hanem az utolsó sorban ülő szemé-
ben, az elnyomottak között vagy a „halál árnyékának völgyében” élők
közt. Jézus a rászorulók között él. 

Fordulj a te Lázárod, a te koldusod felé. Vedd észre, akibe nap, mint
nap belebotlasz. Mert, ha észreveszed és lehajolsz hozzá, Jézussal
fogsz találkozni. Ámen.

Kovács Zoltán
metodista lelkész

M O Z A I K

GYÓGYSZER KÜLFÖLDRŐL
A PHARMAFUTÁR a magánszemélyek részére receptre felírt külföl-
di gyógyszert Ausztriából és Németországból – a beteg helyett –
gyógyszertárból megszerzi. 
A humán gyógyszereken kívül homeopátiás készítményeket, állat-
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket rendelő vényeket
is kiváltunk.

Szolgáltatásaink díja: 2500 Ft
Címünk: 1021 Budapest II., Budakeszi u. 1.

Telefon/fax: 06-1/2001-882, 392-5498, 392-5499
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–17 óra, péntek: 9–15 óra
Éjjel-nappal postaláda és üzenetrögzítő!

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért

MINDEN PÉNTEK DÉLUTÁN.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

APRÓHIRDETÉS

KÜLFÖLDIEK tanyájának, szőlőjének
gondozását, nyelvtudással, szőlész-bo-
rász vállalja. Tel.: 70/553-17-38

ELADÓ!
Szentgál-Szőlőhegyen 3 ha szántó
90 AK értékben, 3-4 ha szőlőtelepí-
tésre alkalmas terület,  2-3 ha  ter-
mő szőlőterület. 
Érdeklődni: 30/650-8592, 

20/207-4912

Szekszárdon a Babits Mihály u. 1. szám alatt – a 
belvárosi nagytemplomtól kb. 100 m-re – nagy méretû

INGATLAN ELADÓ!
(volt PIÉRT nagyker)

A telek 1035 m2 • Az épület 385 m2

(280 m2-es, targoncázható 4,2 m belmagasságú csarnok
+ 3 iroda, öltözõ, mosdók 

+ 6 m mélyen 33 m hosszú pince)
Az udvar betonozott. A tetõtér beépíthetõ.

Május 24-ig tekinthették meg a
természetfotózást kedvelők dr.
Kalotás Zsolt kiállítását a szek-
szárdi kórház igazgatóságának
folyosógalériáján. A tárlat a ter-
mészetfotós közelmúltban meg-
jelent A Körös-Maros Nemzeti
Park A természet szigetei című
albuma képanyagából került
megrendezésre. A kötet és a kiál-
lítás kapcsán telefonon beszélget-
tünk a fotóssal.

– Vadgazdálkodási szakmérnök-
ként ornitológiai témában írta a
doktori disszertációját, tizenöt éven
át volt a Madártani Intézet vezető-
je. Fotózni csak 22 évesen kezdett,
noha a nemzetközi mezőnyben
nem ritka, hogy már tíz éven aluli-
ak is megméretik magukat. Hon-
nan ez a kettősség?

– Nem nevezném kettősségnek.
A munkám a kezdetektől a termé-
szetvédelemhez köt: negyedik éve
vagyok a Zöldhatóság Természet-
megőrzési főosztályvezető-helyet-
tese. Elkötelezettségem vezetett el
a természetfotózáshoz is, abban az

időben azonban nem volt akkora a
választék a fényképező rendszerek
tekintetében, mint ma. Ráadásul
sok pénz is kellett a fotózáshoz...

– Régebben csak diára fényképe-
zett, ma a digitális technikát része-
síti előnyben. Minőségi okok miatt?

– A korábbi analóg rendszereket
megtartottam és ma is használom,
mert tájfotózásnál bizonyos tekin-
tetben például a sarkok élességénél
jobb minőséget produkálnak, mint
az elérhető árú digitális technika.
Az áttérést mégsem mellőzhettem.

– Kedves témái a mikrovilág és a
madarak világa. A kiállítás képei
között fellelhetők tájfotók és kompo-
zíciók is. Változnak a favoritok?

– Bővül a repertoár. Ezekhez az
albumokhoz forgatókönyv alapján
készülnek a képek, ez pedig bizo-
nyos kereteket szab. Ugyanakkor
más határokat kitágít, és megmu-
tatja a természetfotózásnak azt a
szépségét, amely a sokféleségben
rejlik.

– Az év könyve díjat nyert Nemze-
ti parkok Magyarországon, illetve A
Duna–Dráva Nemzeti Park után rö-

vid időn belül ez a harmadik
albuma. Hét éve Ön volt Az
év természetfotósa, az első
magyar, akinek képei jelen-
tek meg a National
Geographic-ban, 2006-ban
pedig nívódíjat kapott a Va-
dászati állattan című könyv
illusztrálásáért. Merre to-
vább?

– Ez valóban a harmadik
kötet négy év alatt. Az angol
változatban is megjelent
nemzeti parkok... népszerű-
ségével érdemelte ki a Fitz
József-díjat. A közeljövőben
ismét a National Geographic
magazinnal dolgozhatom
együtt: két új szemléletű fo-
tóriport elkészítésére kértek
fel. Igyekszem ezeket miha-
marabb megvalósítani.

Kosztolányi

A természet
fényképezett szigetei

Dr. Kalotás Zsolt tárlata Szekszárdon

A svájci parlament előtt fújták
Kétszer is közönség elé lépett Svájc fővárosában az Alisca Brass Band.

A Príma-díjas szekszárdi tűzoltózenekar az ottani rezesbanda, a Metall-
Harmonie Bern meghívásának tett eleget pünkösdkor. A svájciak tavaly
jártak Magyarországon. Az Alisca Brass Band karnagya, Kovács Zsolt tá-
vollétében a zenekart a dombóvári zeneiskola tehetséges, fiatal tanára,
Kiszler András vezényelte. A látogatás részleteit Baumann Péter egyesüle-
ti elnök, és kinti kollégája, Urs Spycher egyeztette.

Ennek megfelelően a pünkösdöt megelőző szombaton, Bern főterén
adott sok érdeklődőt vonzó térzenét a magyar együttes, vasárnap pedig a
Hotel Allegro dísztermében koncertezett mindkét tűzoltózenekar, mint-
egy négyszáz néző előtt.

Tűzoltókról lévén szó, szakmai programok is szerepeltek a „kínálat-
ban”. A szekszárdiak ellátogattak a berni hivatásosok és önkéntesek lak-
tanyájába, valamint a főváros melletti kiképzőbázisra. Ez utóbbi helyszí-
nen még egy „terven felüli”, rövid koncertet is adtak. Wessely
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Mű-
velődési és Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet
kultúraközvetítő, kultúra- és értékteremtő felada-
tokat ellátó, Szekszárdon élő polgárai, Szekszár-
don működő civil közösségei és szekszárdi intéz-
mények számára 

KULTURÁLIS TÁMOGATÁS

elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság
2008. évi bizottsági keretében e célra biztosított

1 300 000 Ft összeg erejéig.

A támogatásra pályázhatnak:

a) A Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központnál
regisztrált szekszárdi székhelyű önszerveződő
közösségek,

b) Oktatási-nevelési intézmények

c) Magánszemélyek   

Pályázni lehet 2008 évi szekszárdi kulturális ren-
dezvények, rendezvénysorozatok lebonyolításá-
hoz-különös tekintettel Babits Mihály születésé-
nek 125. évfordulójára, valamint városon kívüli
kulturális, művészeti eseményeken történő
részvételhez, szerepléshez támogatás elnyerésére.

Tartalmi követelmények:

1. A rendezvény tartalmával, minőségével a város
hírnevét öregbíti, vagy a város kulturális életét
méltón reprezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy nemzetközi
kulturális mozgalmak új területeire kapcsolja
be a város művelődési és alkotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális tradícióinak
méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigényeket szolgál ki. 

Az alap önmagában nem lehet a felsorolt tevé-
kenységhez szükséges pénzeszközök kizárólagos
forrása (legalább 30%-os önrésszel kell rendelkez-
ni).

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Formanyomtatvány hiányában a bizottság
nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak az részesül-
het, akinek nincs köztartozása, illetve az önkor-
mányzattól korábban kapott támogatás felhaszná-
lásáról elszámolt, valamint az önkormányzat felé
egyéb tartozása sincs és amelyeket a Tolna Megyei
Civil Szolgáltató Központ nyilvántartásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató ajánlások mellé-
kelhetők. 

A Művelődési és Oktatási Bizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a
támogatást, amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetőleg a támogatással
nem számol el. 

A Művelődési és Oktatási Bizottság a pályázaton
nyert összeg felhasználásáról a rendezvényt (illet-
ve felhasználást) követő 1 hónapon belül kér el-
számolást, amelynek feltételeiről a nyertes pályá-
zókkal a támogatás átutalását megelőzően Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szerző-
dést köt.

A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének Művelődési és Oktatási Bizottsága cí-
mére (7100 Szekszárd Béla király tér 8.,) 2008. jú-
nius 16-ig kérjük eljuttatni, a pályázatokról a bi-
zottság 2008. július 15-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthető a 
www.szekszard.hu honlapról, illetve átvehető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Mű-
velődési Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet tu-
dományos munkát folytató, Szekszárdon élő pol-
gárai számára teljesítményük elismerésére, vala-
mint támogatásukra a 

TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS

elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság
2008. évi bizottsági keretében e célra biztosított
összeg erejéig. 

A Tudományos Ösztöndíj és 
a Művészeti Ösztöndíj Támogatás kerete

összesen: 400 000 Ft
A támogatásból a tudományok területén kiemelke-
dő alkotók, kutatók korhatár nélkül részesedhet-
nek.
a) Előnyben részesülnek azok a tevékenységek,

amelyek a város közösségét érintő, helyi ügyek
megoldására vállalkoznak, kutatómunka ese-
tén azok, amelyek helytörténeti jelentőségűek. 

b) Konferenciákon való részvételre és tudomá-
nyos munkaeszközökre (technikai felszerelés-
re) is lehet támogatást kérni. 
(A konferencián való részvétel támogatásának
feltétele az elfogadott előadás).

c) Ösztöndíj esetében:
– ha a jelentkező már kutatóként foglalkozik

valamelyik alaptudománnyal,
– az ösztöndíj lejártával visszatér a városba, 
– bizonyítani tudja, hogy az ösztöndíj tudomá-

nyos fejlődését szolgálja.
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Formanyomtatvány hiányában a bizottság
nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak az részesül-
het, akinek nincs köztartozása, illetve az önkor-
mányzattól korábban kapott támogatás felhaszná-
lásáról elszámolt, valamint az önkormányzat felé
egyéb tartozása sincs.  

A pályázat elnyerését támogató ajánlások mellé-
kelhetők. 

A Művelődési és Oktatási Bizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a
támogatást, amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetőleg a támogatással
nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás átutalását meg-
előzően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szerződést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének Művelődési és Oktatási Bizottsága cí-
mére (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) 2008. jú-

nius 16-ig kérjük eljuttatni, a pályázatokról a bi-
zottság 2008. július 15-ig dönt. 
A pályázati adatlap letölthető a
www.szekszard.hu honlapról, illetve átvehető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Mű-
velődési és Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet
művészeti tevékenységet folytató, Szekszárdon
élő polgárai számára teljesítményük elismerésére,
valamint támogatásukra a 

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS

elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság
2008. évi  bizottsági keretében e célra biztosított
összeg  erejéig.  
A Művészeti Ösztöndíj és a Tudományos Ösz-

töndíj Támogatás kerete összesen:
400 000 Ft

A támogatásból a művészetek területén kiemelke-
dő alkotók korhatár nélkül részesedhetnek. 
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Formanyomtatvány hiányában a bizottság
nem foglalkozik a pályázattal.
Önkormányzati támogatásban csak az részesül-
het, akinek nincs köztartozása, illetve az önkor-
mányzattól korábban kapott támogatás felhaszná-
lásáról elszámolt, valamint az önkormányzat felé
egyéb tartozása sincs.  
A pályázat elnyerését támogató ajánlások mellé-
kelhetők. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a
támogatást, amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetőleg a támogatással
nem számol el. 
A nyertes pályázókkal a támogatás átutalását meg-
előzően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szerződést köt. 
A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének Művelődési és Oktatási Bizottsága cí-
mére (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) 2008. jú-
nius 16-ig kérjük eljuttatni, a pályázatokról a bi-
zottság 2008. július 15-ig dönt.
A pályázati adatlap letölthető a
www.szekszard.hu honlapról, illetve átvehető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága

Down-kór szűrése Szekszárdon
Új szolgáltatás indult a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházában. A szülészeti-

nőgyógyászati osztályon májustól elérhető vérvételi szűrés a várandós kismamáknál alkalmazha-
tó, a 12. és 16. terhességi hét környékén. Magzati Down-kór és egyéb kromoszóma-rendellenes-
ségek esetén az anyai vér egyes összetevőinek mintázata megváltozik, pontos meghatározásuk-
kal a magzati kromoszóma-rendellenesség kockázata nagy biztonsággal becsülhető. Az így ki-
emelt magas kockázatú terheseknél magzatvíz-mintavételt követő genetikai vizsgálat igazolhatja
az esetleges kromoszóma-rendellenességet. A Szekszárdon bevezetett vérvételi szűrés országos
szinten is élenjárónak számít: állami intézményben eddig csak a Zala Megyei Kórházban volt el-
érhető a teljes vizsgálati panel, ami a kombinált, négyes és integrált teszteket is tartalmazza, vi-
lágszínvonalú szűrési hatékonyságot téve lehetővé.

Bár a Down-kór kockázata elsősorban az anyai életkorral mutat összefüggést és a 35. életév
után indul meredek emelkedésnek, a vérvételi szűrés ajánlott minden várandós nőnek. Mivel a
kötelező terhesgondozási eljárás jelenleg még nem tartalmazza ezen vizsgálatokat, azokat a tár-
sadalombiztosító nem támogatja. Így költségük a páciensre hárul, ugyanakkor Szekszárdon szín-
vonalas és hatékony vizsgálat érhető el az országos összehasonlítást tekintve is igen kedvező
áron. Egészségpénztári tagok a szűrés költségét elszámolhatják. További információk elérhetők a
szülészeti-nőgyógyászati osztályon, valamint a kórház honlapján: www.tmkorhaz.hu.
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Május 26-án 110 éve, 1898-ban
a závodi Váradi Antal lett szí-
niakadémiai igazgató: tíz nap
múlva az ő ódájával avatták a
Garay-szobrot.

Május 27-én 100 éve, 1908-ban
az országgyűlés vízügyi bi-
zottsága támogatta, hogy ha-
józhatóvá tegyék a városunkat
„medenceszerű kiágazással
érintő” Siót.

Május 28-án 110 éve, 1898-ban
elkészült a Franklin Nyomdá-
ban a XIX. század legszebb he-
lyi könyve, a Bodnár István
szerkesztette Garay-album.

Május 29-én 120 éve, 1888-ban
a keszthelyi akadémia diákjai
Ózsák-pusztára, az országos
hírű mintagazdaságba látogat-
tak. 110 éve, 1898-ban szek-
szárdi kisfiú abba halt bele,
hogy sok akácvirágot evett.

Május 30-án 120 éve, 1888-ban
a csendőrség elkobozta 50
orvvadász és a szekszárdi
hegypásztorok fegyverét, de a
főszolgabíró egy hó múlva
visszaadatta.

Május 31-én 160 éve, 1848-ban
vásárterünkön megalakult az
első megyei honvédzászlóalj.

Június 1-jén 90 éve, 1918-ban
hunyt el Stann István építész,
akinek még ma is több háza
látható Szekszárdon.

Szekszárdon kevés
könyvet előzött meg
nagyobb várakozás, s
még kevesebb az
olyan mű, amely
mind külcsínben,
mind belbecsben ki is
elégítette a szép szá-
mú megrendelő és ér-
deklődő igényeit.

Nem csoda ezek
után, ha a Bodnár Ist-
ván szerkesztette
Garay-album mind-
azoknak féltett kin-
csévé vált, akik hoz-
zájutottak. A szobor-
bizottság, amelyet
1860. július 1-jétől a kaszinó vá-
lasztmánya irányított, a közel négy
évtizedes gyűjtés, a kissé kalandos-
ra sikerült, június 5-én megvalósu-
ló szoborállítás méltó megkoroná-
zásának tekintette a kiadványt,
amelyhez több politikus, számos
helyi és országos jelentőségű író,
valamint festő és grafikus járult
hozzá gondolataival, alkotásaival.

A bevezetőt az a Perczel Dezső
belügyminiszter írta, aki ifjú alis-
pánként a Garay szülőházára he-
lyezett emléktábla avatási ünnepé-
lyét szervezte 1881-ben. Apponyi
Albert, Kossuth Ferenc ellenzéki-
ként tartotta fontosnak, hogy ne
maradjon ki a főhajtás résztvevői
közül. Jókai Mór, akinek a Kontról

szóló hasonmás
visszaemlékezése
tesz tanúságot
Garay hatásáról,
egy sereg ma már
alig emlegetett író
és költő számára
az alaphangot is
megadta, de Áb-
rányi Emil, Bar-
tók Lajos, Beőthy
Zsolt, Kenedi Gé-
za, Pósa Lajos,
Rákosi Jenő, Sza-
bolcska Mihály
névsora a kor ve-
zető irodalmárait
és újságíróit ta-

karja. Nem maradhatott ki a helyi
jelesek közül Bor-
zsák Endre, Kálmán
Dezső, Rátkay Lász-
ló, Sántha Károly,
Veszelei Károly és
Wigand János sem.

A kötet Garay-ver-
seinek szemgyönyör-
ködtető illusztrációi-
ról Auerbach (Ács)
Lipót, Csók István,
Garay Ákos – a költő
unokaöccse –, Faragó
József, Márk Lajos és
– Bodnár felkérésé-
nek eleget téve –
Zichy Mihály gon-
doskodott. Az ő

örökbecsű metszete
Az obsitoshoz máig
a leghitelesebbnek
és legszellemesebb-
nek érzett megfor-
málás.

Értő tanulmányok
magyarázták Vörös-
marty, Petőfi és a
költő irodalmi, em-
beri viszonyát, de
megszólalt egyetlen
élő fivére, Garay An-
tal is. Székely Ferenc levéltáros a
Csapó-családdal ápolt bensőséges
kapcsolatáról és a Háry témát
Garaynak adó furfangos diákról,
Mehrwerth Ignácról értekezett. Ju-
tott tér az érdemdús bizottság

munkájának be-
mutatására, s ter-
mészetesen az el-
ső világi egészala-
kos szobrot re-
meklő az alkotó
Szárnovszky Fe-
renc dicséretére
is. Wosinsky Mór
Garay szülőváro-
sának régmúltja
című valóságos
régészeti esszéjé-
ben szűkebb
szakterületének
eredményeit gon-
dosan válogatott
illusztrációkkal

úgy írta meg, hogy
fel-felidézte az ün-
nepelt ideillő verse-
it, cikkeit.

Mindezt a Frank-
lin Társulat nyom-
dája kitűnő papí-
ron – s nyomdahi-
ba nélkül! – öntötte
formába. A borító
vörös vászonköté-
sén kalligrafikus
arany betűk és jel-
képes pálmaág
mellett Garay szo-
boralakjának se-
lyemre nyomott ké-
pe ejthetett ámulat-

ba a valóságos kötészeti mestermű
láttán.

A kortársak nem jegyzik föl, de
bizonyosan a megrendelők közt
volt családjával Babits Mihály tör-
vényszéki bíró, aki néhány nappal
az 1898 májusában elkészült kötet
megjelenése előtt meghalt. Fia alig-
hanem személyes példát merített e
műből, hiszen ő is pécsi diák, akár-
csak Garay, és könnyen lehet, hogy
éppen ennek hatására kezd fordíta-
ni, verset írni…

Dr. Töttős Gábor

Csók István rajza 
Az anya című vershez

A kötet címoldala

Egy nevezetes szekszárdi nap 121.

A Garay-album megjelenése

Véget ért az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár múlt év őszétől tartó so-
rozata, az Élő Irodalom a Könyvtár-
ban, melynek során az olvasók a
kortárs magyar regény- és versmű-
vészet jeleseivel találkozhattak. A
május hónap Szkárosi Endre költő,
műfordító, irodalomtörténész ta-
nárt tartogatta vendégként az iro-
dalombarátoknak, a beszélgetőtárs
ezúttal is Jankovics Zoltán volt.

Minthogy a meghívón „A hang au-
tonómiája a költészetben” cím állott,
senki nem lepődött meg a civilként
az ELTE olasz irodalom tanáraként
ténykedő, s amennyiben helytálló
ilyetén formában, a  mai avantgarde
magyar irodalom kulcsfigurájának
versmondásán; fölpattant, egész tes-
tével kontaktust teremtett, előadott,
játszott, elbeszélt, kifigurázott, el-
gondolkodtatott, magát sem s a kö-
zönség soraiban ülőket sem véve lát-
szólag komolyan. Hangok lényegül-
tek történetekké, hitvallássá, társa-
dalomkritikává. Tág, képlékeny, nyi-
tott szívet, szellemet követelő világba
kalauzolta hallgatóságát, ahol nem
húzódik szigorú határvonal írott és
papírról olvasni szánt vers, színpad

és performance, muzsika és képző-
művészet között, s ahol valójában
még az sem biztos, mi a választóvo-
nal tipográfia és alkalmazott grafika
között – bevallása szerint legalábbis. 

Aki pedig a beszélgetős teadél-
utánok hangulatára vágyott, hát an-
nak sem kellett csalódnia, Szkárosi
közvetlenül, őszintén mesélt fiatal-
kori beat-élményeiről, hangköltemé-
nyei kulisszatitkairól, pályakezdésé-
ről a Mozgó Világnál, a munkásságát
meghatározó „nagyokról”, mint Szil-
ágyi Ákos vagy a beat-nemzedék tag-
jai. Mint fogalmazott, az erős szín-
padkép, az akció, az eredetiségre vá-
gyás vezetett a koncertszínház létre-
jöttéhez, hogy a költés, a létrehozás
aktusa legyen újra és újra megtéve. S
hogy miért kell, miért lehetséges
Arany nagybetűs Balladáját akképp
értelmezni, hogy az „ötszáz” szó sze-
repeljen ötszáz papírlapon, azon ta-
possanak a kiállításra érkezők, cipő-
talpaikkal összemocskolva a hófehér
papírt? Szkárosi Endre szerint azért,
mert senki nem gondol bele ma már
az ötszáz walesi bárd lelki tusájába,
erkölcsi-hősi győzelmébe a zsarnok
úr fölött. A Nemzeti dal régen rob-

bant, ma már mindenki elakad a har-
madik versszaknál, üresen skandálni
sem tudjuk, legföljebb ha monoton
gép módjára, érzés nélkül. Ellenben
ha test, fizikum, izom és hús részt
vesz az előadásában, újjáteremtve
ezzel az egykori sorokat, egy stadi-
onnyi ember értelmezi a huszon-
egyedik században aktualitássá a
megírtakat. Transz-poézis – ez
Szkárosi meghatározása önnön tevé-
kenységére. Aminek kulcsa a nyel-
vek közötti átjárhatóság, a vizualitás,
gesztikuláció, nyomtathatóság és
vendégszövegekkel való játék. 

Ma már jobbára szeparáltan, izo-
láltan dolgoznak a művészek, csodá-
ra várnak, egymagukban. Nem mel-
lesleg csöppet sem ártalmas, ha az
alkotó jó a marketingben, ha fo-
gyasztói szemmel képes nézni a ter-
mékét. Igen, szándékosan e rideg
szavak. Bár ez esetben persze már
nem művészről beszélünk… De ez a
nyitja ma a megélhetésnek. Szkárosi
érthető, tömör metaforikussággal rá-
mutatott: „Mindnyájan zsenik va-
gyunk, de együtt olyanra vagyunk
képesek, amire külön-külön nem. Ez
a zenekar.” Ha a globalizációt ki tud-
juk zárni, gyakorlatilag bármit meg-
tehetünk. 

11 400 találat az interneten
Szkárosi Endre a multimédiás művész-artista

Garay Alajos rajza bátyjáról
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A közelmúltban 137-en vehették
át „A Magyar Köztársaság jó ta-
nulója, jó sportolója” elismerést a
2006/2007-es tanév tanulmányi
és a sportban elért kiemelkedő
eredményeik alapján. Szekszárd-
ról két Garay iskolás diák, Arató
Csilla és Straubinger Dániel érde-
melte ki a díjat.

Arató Csilla nyolcadikos, míg
Straubinger Dániel hetedikes volt a
2006/2007-es tanévben. Mindket-
ten kitűnő eredménnyel zártak a
Garay János Általános, Művészeti
és Sportiskolában. Csilla az ugyan-
csak Garay nevét viselő gimnázi-
umban folytatta a tanulmányokat,
míg Dani – a központi sakkiskolába
nyert felvételi miatt – magántanu-
lóként készül a középiskolai évek-
re. Az elmúlt év szeptemberétől te-
hát mindkettőjük számára kemé-
nyebbek az iskolai követelmények,
de igyekeznek, hogy így is össze
tudják egyeztetni a versenysport-
tal.

Arató Csilla, a Dynamic TC Szek-
szárd triatlonistája, iskolatársaival-
barátnőivel hat éve űzi ezt a ke-
mény sportágat. Sáthy István edző
irányítása alatt aquatlon serdülő
országos bajnoki címet szerzett
egyéniben és csapatban, utóbbiban
diákolimpiát is nyert. A triatlon di-
ákolimpián csapatban első, egyéni-
ben bronzérmes lett a IV. korcso-
portban, de társaival a mezei futó
diákolimpia döntőjében sem talál-
tak legyőzőre. Tagja a Héraklész-
válogatottnak, így a szekszárdi tré-
ningek, és a hétvégi versenyek mel-
lett tavasszal Baján edzőtáborok-
ban gyűrte a kilométereket. Az im-

már ifjúsági korosztályú sportoló
számára ez a triatlonban 750 m
úszást, 20 km kerékpározást és 5
km futást jelent. Külön-külön sem
könnyű... Csilla most a tisza-
újvárosi triatlon országos bajnok-
ságra, illetve az atlétikai diákolim-
piára készül, ahol 3000 méteren áll
rajthoz. Egy jó felkészülés után
nyáron a Fadd-Domboriban indul,
ahol a sprint távú ob-n szeretne
bajnoki címet szerezni. Ha nem
idén, akkor jövőre.

Az általános iskolában kedvenc
tantárgya a biológia volt, a gimná-
ziumban a földrajzot (is) kedveli.
Adja magát a választás: biológus,
vagy geológus szeretne lenni. Ke-
vés szabadidejét legszívesebben a
zöldben tölti: az édesanyjával ke-
rékpáros kirándulásokat tesznek,
vagy a nagyival gombát gyűjtenek.

Korábbi iskolatársához hasonló-
an a sakkozó Straubinger Dániel is
úgy látja: felnőttként nem a sport-
ból fog megélni, ezért (is) tartja
fontosnak a tanulást. Elsőtől kezd-
ve kitűnő. Az iskolában ismerke-
dett meg e szellemi sporttal Balázs
Imre irányításával, majd Szekszár-
don, két éve pedig Decsen igazolt
versenyző. Az NB II-es csapat alap-
embere, de két alkalommal szerep-
hez jutott már a sárköziek élvonal-
beli együttesében is. Egyéniben az
országos korcsoportos (F14) baj-
nokság ezüstérmese, zsinórban öt-
ször nyert megyei bajnokságot, a
rapid sakkban idén lett a megye
legjobbja, a diákolimpián ötödik, a
decsi csapattal ifjúsági magyar baj-
nok. Helytállt a Sibenikben rende-
zett korosztályos Európa-bajnoksá-
gon, ahogy a felnőtt viadalokon is,

amelyeknek rendszeres résztvevő-
je. Tavaly szeptembertől a fővárosi
központi sakkiskola növendéke,
ahol a 8–15 éves korosztály 20 leg-
tehetségesebb magyar fiatalja kö-
zött csiszolja a tudását, naponta 8-
9 órát, egy héten át. Vidéki Sándor
nk. mester tanítványa a közeljövő-
ben a zalakarosi nyílt nemzetközi
viadalon ül asztalhoz, és célja,
hogy tovább gyarapítsa 2111 élő-
pontját.

A sakkiskola és a felnőtt verse-
nyek miatt idén egyéni tanrend
szerint, otthon készül a Garay isko-
la felmérőire. A kedvenc tárgya a
matek (Szekszárdon tanulmányi
versenyt nyert), de edzett memó-
riája más tantárgyakban is segít-
ségére van. Középiskolai tanul-
mányait az I. Béla Gimnázium 0.
évfolyamán folytatja, angol nyelvű
osztályban. Danit az informatikai
és a villamosmérnöki szakma is ér-
dekli.

S P O R T
Kitűnőek a tanulásban, kiválóak a sportban
Elismerés a triatlonos Arató Csillának és a sakkozó Straubinger Dánielnek

Arató Csilla Straubinger Dániel

Az olimpiára készülő Tolna me-
gyei sportolókat köszöntötték hét-
főn délután a szekszárdi Prométhe-
usz-parkban. 

Mészáros Anett és Bor Barna
paksi cselgáncsozók, valamint
klubtársuk, a kenus Kozmann
György már zsebében tudhatja a
pekingi repülőjegyet. A szekszárdi-
ak kiváló atlétájának, Csillag Ba-

lázsnak azonban még meg kell fut-
nia a szintidőt a kijutáshoz.

Dr. Puskás Imre, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntötte az ün-
nepségre egybegyűlteket, a pekingi
indulók mellett régi olimpikonokat
is, akiket Barabás Éva műsorvezető
„faggatott”. A rendezvény végén
Buzánszky Jenő, az Aranycsapat
dombóvári származású legendás

labdarúgója, és
Kovács Antal
olimpiai bajnok
paksi dzsúdós
jelképesen meg-
gyújtotta Tolna
megye olimpiai
lángját, amelyet
kis mécsesekben
az ünnepségen
részt vevő isko-
lák és sportklu-
bok képviselői
haza is vihettek.

Már javában
zajlanak a 34.
Alisca Bau Ge-
menci Nagydíj
nemzetközi ke-
rékpáros ver-
seny előkészü-
letei. A július 9.
és 12. között
sorra kerülő
rangos bringás
megméretésen
mintegy 120
porfelhőlovag indulására számíta-
nak a rendező Unió Szekszárd. Bár
a nevezések még nem zárultak le,
szinte bizonyos, hogy idén új or-
szágok is képviseltetik magukat,
miután egy-egy üzbég és kanadai
csapat is jelezte érkezését.

A nagydíj a hagyományoknak
megfelelően a hegyi időfutammal
(prológ) indul, majd két hosszú tá-
vú, ám a korábbinál rövidebb or-

szágúti me-
zőnyverseny
következik. A
szervezők sze-
retnék a ver-
senyzők szá-
mára is érde-
kessé tenni a
szombat esti
belvárosi, ház-
tömbkörüli szá-
guldást, így az
nem gálafutam-

ként, hanem az utolsó szakasz ré-
szeként kerülne bele a programba.

Az előkészületek részeként a kö-
zelmúltban kiválasztották a viadal
hostess lányait a jelentkezők közül:
idén két 19 éves hölgy, Krémer Mó-
nika és Márton Mónika segédkezik
majd a díjátadásokon és a protokoll
rendezvényeken.

További részletek hamarosan. 
Fotó: Komáromi

Júliusban újra nagydíj

Krémer Mónika Márton Mónika

A megye olimpiai lángja

FELVÉTELI
A SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS
ÁLTALÁNOS, MŰVÉSZETI ÉS

SPORTISKOLA

FELVÉTELT HIRDET 
a 2008/2009-es tanévben induló

és a már működő
SPORTISKOLAI
OSZTÁLYAIBA.

Jelentkezni lehet az 1. és 5.,
valamint a 2. és 6. évfolyamra.
Fizikai alkalmassági felvételi:

2008. május 26-án (hétfőn)
15–18 óráig az iskola sport-
csarnokában (Zrínyi u. 78.).

Minden szekszárdi és városkörnyéki,
sportolni vágyó, jó fizikai adottságú

gyermeket szeretettel várunk.
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A rejtvény megfejtését 2008. június 3-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az május 11-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Szüret előtt – „Kékes fürtjével a ne-
mes kadarka”.  A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Dr. Kovács Zoltánné, Hermann O. u. 4.
és Török Krisztina, Venyige u. 14. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

A mosoly visszajár
Gyakori beszédtéma, hogy az üzletekben

milyen kimérten, közömbösen, sőt helyen-
ként durván viselkednek a vásárlókkal az el-
adók. Ebben van is valami, meg nincs is. Köz-
hely, hogy a boltos is ember, de tegyük hozzá,
mi vásárlók is azok vagyunk. Szóval hullám-
zik a hangulatunk, néha bal lábbal kelünk fel,
vagy valaki éppen felbosszantott bennünket,
ahogyan ez az eladókkal is bármikor megtör-
ténhet.

Valósággal elképedtem, amikor a minap a
piacon két asszonyság „csinálta a fesztivált”.
Egyikük átkozta a bolti pénztárost, mert a
számla ezer forinttal többre rúgott, mint ami-
re számított. Az étolajért például 470 forintot
ütött be, pedig az 320-nál nem kerül többe, de
a liszthez és még néhány másik cikkhez is
volt hozzáfűznivalója. Néhány piaci árus is
csatlakozott a „hiába reklamáló” asszony pa-
naszaihoz, úgyhogy néhány perc alatt szabá-
lyos ribillió kerekedett a sorok közt.

Kíváncsian vártam a végkifejletet. Egy férfi
– nem is tudom, hogy vásárló, vagy árus volt-
e – ráripakodott az asszonyokra: a „balhézás”
helyett inkább olvasnák az újságot, vagy néz-
nék a tévé-híradót, s majd megtudnák, hogy
ebben az évben mi-mindennek és hány száza-
lékkal emelkedett az ára. S akkor bizony nem
a boltosokat kárhoztatnák. A szikár férfi meg
sem várta, hogy letámadja az asszonysereg,
hanem pénzt tett a virágárus nő elé, elvett egy
csokrot, majd szétbontotta, és szálanként
szétosztotta a háborgók között. Jó pszicholó-
gus – állapítottam meg magamban. Az asszo-
nyok ugyanis mosolyra váltottak, és hálásan
köszöngették a virágokat.

Általában magam sem szeretek balhézni az
üzletekben, legfeljebb akkor, ha minden ok
nélkül ütik ki nálam a biztosítékot. A piacos
közjáték után folytattam a bevásárló körutat,
és sorra kísérleteztem a mosoly-próbával. Be-
jött. Jártam a város legnagyobb boltjában, s
egy világítástechnikai üzletben is, de minden-
hol szemlátomást örültek – s nem a vásárlá-
som okán –, hogy egy vevő kedvében járhat-
tak.

Szóval érdemes udvariasnak és kedvesnek
lenni, mert a mosoly visszajár. S ez nem csak
az üzletekre, hanem a szolgáltatók irodáira is
érvényes. Az ilyen oda-vissza siker után az
ember nem dohog és dühöng órákon át. Vagy-
is a dolog oda-vissza működik. V. H. M. 

R E J T V É N Y

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét,

teremtsen munkahelyet!”

SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

INTENZÍV NYÁRI
NYELVTANULÁS

MINICSOPORTOKBAN
ANGOL 

SPANYOL
FRANCIA

OLASZ
NÉMET

SZEKSZÁRD,
BUDAY NYELVISKOLA
Tel.:  06-20/349-75-05
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 22–28. 17.30, csütörtöktől 

vasárnapig 15.30 órakor is  
LEPATTINTVA (16) 
20 órakor
21– LAS VEGAS OSTROMA (16)

Május 29.–június 4.17.30 és 20 órakor 
A VASEMBER (12)

KISTEREM
Május 22–28. 

17 órakor AZ ELLENSÉGEM
ELLENSÉGE (12)

19 órakor NYUGALOM (16)
Május 29.–június 4. 

17 órakor 9 ÉS 1/2 RANDI (12)

19 órakor ELAN VÖLGYÉBEN(12) 
Május 25-én, vasárnap
GYERMEKNAPI FILMVETÍTÉS 
10.30 órakor FRANKLIN, A TEKNŐS
12.30 és 14 órakor BŰBÁJ
Mindkét filmre a belépés díjtalan!

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
27. Júlia és a szellemek 

R.: Frederico Fellini
29. Underground R.: Emil Kusturica

ROCKKLUB 
30. Rolling Stones
31. Collection (zártkörű rendezvény)

JAZZKLUB 
28. Cannonball Adderley

KOMOLYZENEI KLUB 15–20 óráig 
29. Vivaldi
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

Május 22-től június 15-ig
a márványteremben 

Tolna megyei 
gyermekrajz-kiállítás
A kiállítás megtekinthető: naponta
10–18 óráig

Május 26., hétfő 16.30 órakor
BESZÉLŐ KÉPEK
a Dunatáj Fotókör (Kalocsa) 
kiállítása a üvegteremben 
A tárlatot megnyitja Tamás Eszter
művészettörténész
Megtekinthető június 15-ig hétköz-
napokon 10–18, szombaton 14 óráig.

Május 31-én, pénteken 19 órakor
NYÁRKÖSZÖNTŐ

a Liszt Ferenc Művészeti Iskola és a
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület

tanévzáró műsora
a nyolc korcsoport részvételével 

Belépődíj: 1500 Ft

Június 2-án, hétfőn és 
június 3-án, kedden 14 órakor 
a színházteremben

Ivo Fischer–Wolf Péter:
HÁROM MALAC 
FARKAST GYŐZ
zenés mesejáték 
a szekszárdi Tücsök Zenés
Színpad gyermekcsoportjának
előadásában
Jegyár: 400 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
Május 23-án, pénteken 17 órakor   

Weintrager Adolf festőművész
kiállítása. 
Megtekinthető június 29-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig

* * * * * * *

MEGHÍVÓ
a 10 ÉVES ZONGORÁÉRT

ZENEI ALAPÍTVÁNY
10. jótékony célú
hangversenyére

melyet május 27-én 19.30 órakor
tartunk a Művészetek Házában.

Belépődíj nincs, adományaikat az alapít-
vány céljaira köszönettel elfogadjuk!

* * * * * * *
Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hetente elküldjük programajánlónkat.
Tájékozódjon kényelmesen otthonából!
Egy kattintásra a kultúráról minden,

amit tudni érdemes! 
www.babitsmuvhaz.hu

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogó-beszámítás lehetséges.

Tel.: 30/267-98-91

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

ÉS A BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

tisztelettel meghívja a város
lakosságát

A MAGYAR HŐSÖK
EMLÉKÜNNEPÉRE

2008. május 25-én (vasárnap)
9 órára

ÜNNEPI PROGRAM
Az I. és II. világháborús emlék-

műnél a Szent István téren
8.45 órakor: Térzene az Ifjúsági

Fúvószenekar előadásában
9 órakor: A Magyar Honvédség fel-
hívójele – Himnusz – Vers – Ünnepi
beszéd – Dalbetét – Keresztény egy-

házak áldása – Koszorúzás és
gyertyagyújtás az I. és II. világ-

háborús emlékműnél – Szózat – A
Magyar Honvédség takarodójele

LEGYEN ÖN IS VENDÉG LÁSZLÓ KIRÁLY UDVARÁBAN!
2008. június 29-én (vasárnap) a Béla király téren

Várjuk mindazokat a vállalkozó kedvű gyerekeket, hölgyeket és urakat, akik sze-
retnének a Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom középkori forgatagában az
események szereplő részesei lenni! 
Korabeli ruhákba öltözve, bárki az uralkodó kíséretének tagja lehet, szórakozhat
udvarhölgyek, lovagok, mesterek társaságában. A ruhák elkészíthetők egyénileg
vagy kiválaszthatók június 23-án (hétfő) 9–15 óráig a Polgármesteri Hivatal kon-
ferenciatermében a meglévő kollekcióból!
Jelentkezni lehet a Babits Mihály Művelődési Házban személyesen vagy a

74/529-610-es telefonszámon. 
Várjuk a szórakozni, kikapcsolódni vágyó baráti társaságokat, családokat és

minden jókedvű „belevaló” szekszárdit. 

Adatik tudtára Szekszárd városa
és a környező települések népeinek,

hogy az 2008-dik évi

SZEKSZÁRDI SZENTSZEKSZÁRDI SZENT
LÁSZLLÁSZLÓ NÓ NAPI VIGAPI VIGADADALALOMOM

alkalmábul az vidék hajadonjai 
és asszonyai közül

megválasztatik László király urunk
hitvesének, Adelheid királyné

úrasszonynak
ELSŐ UDVARHÖLGYE

Mindazon női személyek, akik a cím
elnyeréséért versengeni kívánnak,

május 30-ig jelentkezhetnek 
a Babits Mihály Művelődési Házban.

Szekszárdi Szent László Napok
JÚNIUS 27–29.

Harcmûvészeti és önvédelmi sportok (pl. shinkendo, jiu jitsu, aikido,
shaolin kung fu) és lovas íjászok bemutatói, valamint magyarság-
történeti elõadások, táncház, kézmûves hagyományok õrzõinek
kirakodó vására, a mesterségek bemutatása, illetve rovásírás-

oktatás, mesesátor és gyermekfoglalkoztató várja az érdeklõdõket

június 7-én és 8-án Szekszárd-Sötétvölgyben, 
a II. Újkori Nagy Süan Harcmûvészeti és Kulturális Fesztiválon.

Sajtkultúra Szekszárdon
Mikor még a városunkat Alisca néven ismerték, már akkor is savanyított és
felfőzött tejfölből készítették őseink a sajtot…, de hogy is van ez tovább?
Gyere el és kóstold meg a házi készítésű sajtokat, ismerd meg készítés for-
télyait, beszélgess velünk e különleges gasztronomiai fogásról.
Előadónk: Kovács János Venesz-díjas mesterszakács
Helyszín: NEXT KLUB, Menta Bár Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1

Időpont: 2008. május 27. 18 óra
A PROGRAM INGYENES!

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata

2008  június 3-án (kedd) 14 órakor előadást tart
a Babits Mihály művelődési ház  földszinti termében.
Előadó: Tóth Ferencné, a Herbária szaküzlet vezetője. 

Előadás címe: Ásványok az egészség védelmében
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast. 
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Egy férfi: Vida György 
– Túl az írásbelin, milyen érzé-

sekkel készülsz a szóbelire?
– Számomra a ballagásnak volt

nagyobb lélektani jelentősége. Ki-
csit „tragikusan” fogtuk fel – azt hi-
szem mindannyian –, hogy vége a
négy évnek, s bevallom engem ma-
ga a ballagás hangulata fogott meg.
Az érettségi inkább azt a jó érzést
keltette bennem, hogy eljutottunk
oda, amire négy éve készültünk,
amitől tartottunk, ugyanakkor kí-
váncsiak voltunk, milyen lesz. 

– Egy rövid választ kérnék arra, hogy szerinted a négy év tudásanyagát
le lehet mérni az érettségivel? 

– Szerintem szükség van a végső megmérettetésre, hiszen négy évig
ezért tanultunk, s valamiért mégiscsak ez volt mindig, s ez is marad en-
nek az időszaknak a számonkérése. A forma bizonyára folyamatosan vál-
tozik, a szükségszerűsége viszont megmarad. 

– A gimnáziumi éveid alatt elért eredményed közül melyikre vagy a leg-
büszkébb?

– Az országos Szilárd Leó verseny résztvevőjeként a 12. helyezést értem
el. A modern fizika volt a téma, amely nem annyira a középiskola tan-
anyagára épült, ezért a felkészülés és a verseny izgalmas és érdekes volt.
Több tanulmányi versenyen is részt vettem, de ez volt számomra a legem-
lékezetesebb.

– A fentiek szerint nem tévedek, hogy a fizika a kedvenc tantárgyad, ezt
kívánod a jövőben is tovább tanulni?   

– A Műegyetem fizika szakára jelentkeztem. Két évvel ezelőtt még nem
tudtam, hogy mi akarok lenni, ma sem vagyok biztos benne, csak azt tu-
dom, hogy a fizika érdekel, s majd az egyetemi évek alatt eldől, hogy me-
lyik ágát választom. 

– Vár az egyetem, a főváros! A barátok nem fognak hiányozni?
– Az egyik osztálytársam szintén ugyanott fog tanulni, s a baráti társa-

ság nagy része a Műegyetemet választotta. 
– Mi volt a négy év alatt a legkedvesebb élményed?
– Ez is a barátokhoz kapcsolódik. Az osztályból többen összetartot-

tunk, együtt jártunk túrázni, moziba, kikapcsolódni. Tavaly nyáron kör-
bebicikliztük a Balatont, s ezt az idén megismételjük, és az idén Árvay
Ancsi is a csapattal tart.

– Ezek szerint a kerékpározás a hobbid is…
– Kerékpárral, vagy busszal, de túrázás a barátokkal Tolnában, Baranyá-

ban a kedvenc időtöltésünk, mert szeretjük a dombokat, a természetet. 
– Milyen érzéssel vetted át a Garay-emlékérmet? 
– Sok tanulótársam megérdemelte volna, de nagyon örültem, hogy rám

esett a választás. A tanáraink lelkiismeretes, segítő munkájának is része
van, hogy idáig eljutottunk.  

Egy nő:
Árvay Anna 

– Sokat készültél az érettségire?
– A négy év alatt végig erre ké-

szültünk mindannyian. Az érettsé-
gire való készülés csak ismétlés
volt. A tételeket végig véve arra
fordítottam több időt, ami szá-
momra fontos volt, és ez a fizika.
A szóbelitől kicsit tartok, írásban
ugyanis jobban ki tudom magam
fejezni. 

– A „kémeim” azt mesélték, hogy
a matematika a kedvenc tantár-
gyad. Ki hinné, hogy egy törékeny szőke lány nem a versekért, hanem a
számokért rajong...

– Miért lenne fiús tantárgy a matematika? Már általános iskola 4. osztá-
lyától jártam matek versenyekre, ott szerettem meg igazából ezt a tantár-
gyat. Az idén kora tavasszal volt egy Országos Középiskolai Tanulmányi
verseny, ahol a II. kategóriában indultam, s itt a 30 döntőbe jutott közül a
második helyezést értem el. Ez az eredmény hozta azt, hogy nem kellett
matematikából érettségiznem.

– Most már tudom, hogy melyik tantárgytól nem féltél...
– Reál beállítottságú vagyok, ezért a történelem és a magyar volt az,

amitől a felkészülés alatt tartottam.
– Hogyan tovább? A felnőttek által feltett kérdés: mi leszel, ha nagy le-

szel?
– Már elsős gimnazista koromban elhatároztam, hogy építész szeretnék

lenni. Ez az, ami érdekel. A napokban tudtam meg, hogy sikerült a rajz
alkalmasságim, tehát a tovább számomra a Műszaki Egyetem és az épí-
tész szak.

– Gyuri már említette, hogy többen mentek az évfolyamból továbbtanul-
ni Budapestre.

– Különböző egyetemekre megyünk, s reméljük, hogy sikerül majd az
itthoni barátokkal a kapcsolattartást, az összetartozást fenntartani. 

– Egy kellemes emlék, program az elmúlt négy évből?
– Visszatekintve gyorsan eltelt. A versenyek, a megmérettetések mindig

pozitív élményt hoztak. Jártam a Nyitott Világ Alapítvány nyelvi óráira is,
ahol a német középfokú nyelvvizsgára készülhettem fel.

– Mennyire lesz nehéz itt hagyni a várost, a családot?
– Nekem szerencsém van. Két nővérem él már Budapesten: a nagyob-

bik dolgozik, a kisebbik az ELTE-n tanul. A szüleimnek sem lesz talán
olyan rossz az elválás, hiszen tudják, hogy jó helyen leszek. Ők sem lesz-
nek egyedül, mert másik két testvérem még velük marad.

– Milyen érzéssel vetted át a Garay-emlékérmet? 
– Meglepődtem, nem számítottam rá, s talán éppen ezért nagyon örül-

tem.

Vendégeim a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő.  Két fiatal, akik
az írásbeli érettségi után, a szóbelik előtt állnak. Vida Györggyel és
Árvay Annával a felnőtté válás küszöbén, az elmúlt négy évre emlé-
keztünk, s az előttük álló újabb erőpróbáról, az egyetemről, a város-
tól, a barátoktól, a családtól való távollétről beszélgettünk. A két fiatal
a Garay János Gimnázium Garay-emlékéremmel kitüntetett végzősei.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Eredményeinket tanárainknak is köszönhetjük 

4×5 ÓRÁS
INTERNET-

TANFOLYAMOK
A KÖNYVTÁRBAN!

Kezdés:
MÁJUS 26-án és 28-án

9 órakor

RÉSZVÉTELI DÍJ 3000 Ft

A Szedresi Speciális
Gyermekotthon

FÉRFI GYERMEK-
FELÜGYELÕT KERES,

TANÁRI
VÉGZETTSÉGGEL.

Jelentkezés önéletrajzzal:
postmester@bezeredjkastely.t-online.hu 

Telefon: 534-048

MUSKÁTLI,
EGYNYÁRI SZOBA- ÉS

KERTINÖVÉNY
VÉGKIÁRUSÍTÁS!

80–100–200–300 Ft/db
ÓRIÁSVIRÁGÚ 

TELELŐ PISTIKE 200 Ft,
TULIPÁNFÁK 500 Ft

MÁJUS 28., SZERDÁN 
SZEKSZÁRDON,

A BABITS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN,
A MOZI ELŐTERÉBEN
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