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Folyamatos fejlesztések a betegekért
Uniós támogatással készül a sürgõsségi osztály

Július másodikára, jelentõs EU-pályá-
zati támogatással elkészül a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház új, korszerû
sürgõsségi osztálya. A mai elvárások-
nak, igényeknek megfelelõ ellátási for-
ma minden tekintetben a betegek ér-
dekét tartja szem elõtt. Már most jelez-
zük, hogy az átadás tervezett határide-
je az ésszerûség jegyében módosult,
azzal a céllal, hogy összhangba hozhas-
sák az építkezést a késõbb elnyert pá-
lyázat alapján történõ tömbösítéssel.

A hét elején sajtótájékoztatót tartott
dr. Muth Lajos, a kórház fõigazgató fõ-
orvosa, dr. Németh Csaba orvos-igaz-
gató és Pirgi József projektmenedzser.
Kifejtették: uniós pályázatból korsze-
rûsítik és emelik magasabb szintre –
a kialakítás utolsó szakaszában tartó,
80 százalékos készültségi fokon levõ –
sürgõsségi osztályt. Ez magában foglal-
ja a mûtõ- és diagnosztikai blokk épü-
letének bõvítését, az osztályok átszer-
vezését és korszerû orvostechnikai
mûszerek beszerzését, az egykapus
beléptetõ rendszer kialakítását.

Az 1980-as évek közepétõl az egész-
ségügy technikai fejlõdése rohamos
fejlõdésnek indult. Városunkban a
múlt század harmincas éveiben épült
pavilonrendszerû kórház ma már nem
korszerû, koncentráltan kell használni
az igen drága technikát is. Mint azt a
fõigazgató elmondta, húsz éve alakult
ki az új szakma, a sürgõsségi ellátás.

Ehhez idomulva immár másfél évtize-
de e területen dolgozó orvosoknak
szakvizsgázniuk kell.   

Az új sürgõsségi osztályt a mûtõ-
blokk földszintjén alakították ki, ahol
az eddig is meglévõ, ám más funkció-
val bíró két vizsgáló mellé épült két
teljesen új, a belgyógyászati jellegû be-
tegeket ellátó helyiség. A traumatoló-
giai betegek ellátására szolgáló helyisé-
gek – két vizsgáló, egy gipszelõ – a he-
lyükön maradtak. Kialakítottak egy 15
ágyas betegfektetõ-megfigyelõ részt,
amibõl hat ágy intenzív megfigyelés-
ellátást is lehetõvé tesz. Az összesen
600 négyzetméter alapterületen kap-
tak helyet a kapcsolódó kiszolgáló he-

lyiségek is, mint raktárak, osztályiro-
dák. Így megteremtõdött az SO1 szin-
tû sürgõsségi ellátás teljes infrastruk-
turális háttere. Így a betegek – elsõ-
sorban Tolna megyei illetékességûek
– a lehetõ leghamarabb a legszaksze-
rûbb ellátást nyújtó osztályra kerül-
nek. Az új osztály az utca felõl is köny-
nyen megközelíthetõ. A mûtõblokk-
ban új helyre került a sebészet-érsebé-
szet. Az átszervezésbõl nem maradha-
tott ki a traumatológia, így a nagy for-
galmú osztály kiemelt kezelõhelyisé-
get kapott.     

A sürgõsségi osztály tömbösítési
projekt keretében épülõ emeletén ke-
rül elhelyezésre a központi intenzív

osztály 12 ágyas bõvítménye, valamint
az 1. számú (kardiológia) belgyógyá-
szati osztály egyik részlege is, valamint
az ideggyógyászati osztály.

Mint már említettük, a következõ
pályázat révén a tömbösítési beruhá-
zás valósul meg. Új CT-készülék fog
mûködni, s várhatóan egy évnél ha-
marabb MR-készülékkel is bõvítik a
szekszárdi kórház diagnosztikai esz-
köztárát. A tervek szerint a késõbbiek-
ben az aktív osztályok is az új részbe,
illetve közelébe kerülnek. Ami a mûté-
ti szakmákat illeti, az ott fekvõ bete-
gek az úgynevezett „sóhajok hídján”
egyszerûen és gyorsan átszállíthatóak
a mûtõblokkba.  

Megtudhattuk, hogy a mostani be-
ruházás 800 millió forintba került, a
tömbösítésre fordítandó 3,5 milliárd
forintból egymilliárdot fordítanak or-
vostechnikára. A személyzetrõl: már
húsz nõvér dolgozik a sürgõsségin, s
már három fõállású doktor is van, a
többiek az osztály megnyitására felve-
hetõek lesznek. Az osztály betegfor-
galma naponta átlagosan negyven fõ.
Itt említjük, hogy a sürgõsségi pályá-
zatába beletartoztak a mûszerbeszer-
zések, amelyek már meg is történtek:
ultrahang, EKG, lélegeztetõ gépek, a
betegágyakhoz tartozó megfigyelõ
monitorok, defibrillátorok. Közülük
néhány már mûködik, a többi az indu-
lásra lesz felszerelve. V. H. M.

Bautzen partnerjárás, 2008-ban játékvá-
rat épített a szekszárdi Wunderland Kin-
dergarten német nemzetiségû óvodában
az intézménybe járó kicsik nem kis örö-
mére. A stílszerûen Bautzenlandra ke-
resztelt vár karbantartási munkálatait
az elmúlt hétvégén, május 18–20-ig vé-
gezték el, amikor is a partner járás kép-
viseletében egy négytagú delegáció,
köztük Radibor polgármestere, Vin-
zenz Baberschke (CDU), valamint Jür-
gen Spotke, egy helyi fafaragó népi ipar-
mûvész érkezett a német anyanyelvû
óvodába, hogy besegítsenek az idõsze-
rûvé vált felújítási munkálatokba. Az
építmény festéséhez szükséges 50 liter
festéket 2011 õszén adományozta
Bautzen járás az óvodának. A festésben
szombat délelõtt az óvoda dolgozói, va-
lamint – önkéntes módon – a szülõk is
részt vettek. A munkálatok nem csupán
a nagy felületek felújításáról szóltak, hi-
szen a játékváron akadnak kisebb, bo-
nyolultabb beavatkozást igénylõ, apró-
lékos részegységek is, mint például a né-
met és magyar címer „újjáélesztése”. A
dolgozók s a szülõk számára egyaránt ér-
dekes volt látni, ahogy Radibor polgár-
mestere festett, szerelt, fúrt, faragott a

felújítás alatt. Mint azt az intézmény igaz-
gatójától, Simon Attilánétól a helyszínen
megtudhattuk, a munkát eredetileg
szombat délután 4 órára tervezték befe-

jezni, de elõbb – már 2 óra körül –
sikerült végezniük, méghozzá úgy,
hogy a korábban elmaradt kerítés-
festést is sikerült beiktatniuk a
programba. A munkálatok költsé-
ge az anyagokkal együtt mintegy
120–200 ezer forintos támogatás-

sal ért fel. A vendégeket egyébként me-
gyénkben tartózkodásuk során a kakas-
di német önkormányzat és a szekszárdi
német nemzetiségi önkormányzat is

vendégül látta, s egy vasárnapi kirándu-
lás keretében Szekszárdot és környékét
is bebarangolták. 

A bautzeni küldöttség a vendéglátók-
tól úgy búcsúzott el: még jönnek segéd-
kezni, ha munka adódik. Azonban el kell
mondani, hogy még mielõtt hazaindul-
tak volna, nem feledkeztek el a Szent
István Házban megtekinteni a vasárna-
pi Bayern-München–Chelsea-döntõt. 

Gy. L. 

Dr. Muth Lajos fõigazgató méltatta az új beruházás jelentõségét

Balról: Vinzenz Baberschke,
Radibor polgármestere

A szülõk segítségével megszépült a kerítés is

Játékvárat újított fel a bautzeni küldöttség
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„A járáshoz való csatlakozásban egy települést sem szabad erõltetni”

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes látogatása Szekszárdon
– A jó állam kifejezést egyszerû kimon-
dani, s könnyen elérhetõnek is tûnik,
ám megvalósítani nagyon nehéz, de lét-
rehozására ugyancsak törekednünk
kell. Természetesen ez nem ad okot ar-
ra, hogy egyszerûen azt mondjuk, hogy
lehetetlen elérni. Mert nem az! Bízom
benne, hogy már jövõre – ahogyan a
kormányablakokban már megvalósult –
érzékelni fogják a polgárok, hogy az ál-
lam egyre jobban megbecsüli õket az
ügyintézés során, s az állampolgárok
iránti magatartásban ez mindenütt
megjelenik – szögezte le szekszárdi – a
Kormányablakban, valamint a Vállalko-
zói Szalonban tett – látogatása során 
dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter, akit körútján elkísért Tóth Fe-
renc kormánymegbízott is.

A Kormányablakban tartott sajtótá-
jékoztatón a miniszterelnök-helyettes
megemlítette, hogy a szekszárdi látoga-
tása elõtt a paksi atomerõmûben járt –
most elõször. Benyomásait összefoglal-
va úgy fogalmazott, hogy amit látott, na-
gyon imponáló és meggyõzõ volt. Ez-
után újságírói kérdésre válaszolva kö-
zölte, hogy az államigazgatás átalakításá-
nak fontos része a járások kialakítása, s
immár végszavazásra vár az erre vonat-
kozó jogszabály. A már összeállt állami
feladatkörök mintegy fele – például a
szabványosítás, a standardizálás – kerül
a járásokhoz. A hely és az adott közösség
ismeretét nem nélkülözhetõ esetek in-
tézése természetesen továbbra is az ön-

kormányzatok feladatköre marad. Szólt
arról is, hogy a járáshoz való csatlakozás-
ban egyetlen települést sem szabad erõl-
tetni, sõt azt szorgalmazza, hogy ameny-
nyiben egy község járást akar váltani,
ahhoz ne legyen szükség törvénymó-
dosításra. Tartanak még az egyezteté-
sek arról, hogy a járások vezetésével po-
litikusokat vagy közigazgatási szakem-
bereket bízzanak-e meg. A miniszterel-
nök-helyettes kijelentette, õ maga arra
voksol, hogy az összeférhetetlenség
okán országgyûlési képviselõk ne ke-
rülhessenek a járási hivatok élére.

A bürokrácia feltétlen megszüntetésé-
vel kapcsolatban nem változott Navra-

csics Tibor álláspontja, s mint kijelentet-
te, a bürokráciaellenes eddigi lépésekkel
már százmilliókat sikerült megspórolni,
s a továbbiakban a megtakarítások sora
még igencsak folytatható. 

Dr. Navracsics Tibor – mint elmond-
ta –, a legtöbb kormányhivatalban járt
már. Az a véleménye, hogy a legszebb
környezetben a szekszárdi van. Hozzá-
tette, hogy a kormányhivatalok beváltot-
ták a hozzájuk fûzõdõ reményeket, ki-
alakult az ügyintés elvárható új kultúrá-
ja, a kiszolgálás ügyfélbarát. Mindez a jó
állam arculatához is hozzátartozik – szö-
gezte le a miniszterelnök-helyettes.

V. H. M.    

„Öntsünk tiszta vizet a
pohárba” címmel inté-
zett kérdést a vidékfej-
lesztési miniszterhez
Horváth István (Fidesz–
KDNP) szekszárdi or-
szággyûlési képviselõ a
parlament hétfõi ülésén.

Napirend elõtti fel-
szólalásában Szekszárd
polgármestere, az Or-
szággyûlés Mezõgazda-
sági Bizottságának alel-
nöke a magyar agrári-
um helyzetérõl, az álla-
mi földek haszonbérbeadásáról kér-
dezte Fazekas Sándort. A képviselõ
hangsúlyozta: Magyarország felemel-
kedésének egyik kulcsa a vidék fel-
emelkedése, vagyis erõs mezõgazda-
ságra, erõs vidékre kell építeni hazánk
jövõjét. Horváth István leszögezte: ha-
talmas károkat okozott az a korábbi
gondolkodás, mely a hazai agrárvállal-
kozások helyett a külföldi multikat tá-
mogatta, leépítve ezzel a feldolgozó-

ipart, elherdálva a nagy
állami agrárcégek va-
gyonát, melyek tisztes
megélhetést biztosítot-
tak több tízezer magyar
embernek. A képviselõ
szerint a hibák kijavítá-
sán két éve dolgozik a
Vidékfejlesztési Minisz-
térium, s bár láthatók a
sikerek, egyre-másra
kritikus hangokkal talál-
kozhatunk. „Mintha egy
elõválasztási kampány
zajlana, melynek tétje:

sikerül-e végre azoknak is vidéki bá-
zist építeni, akik eddig nem voltak ké-
pesek erre” – fogalmazott a fideszes
honatya. Horváth István arra kérte a
minisztert, adjon tájékoztatást: mi a
helyzet az állami földek haszonbérbe-
adásának gyakorlatával, és hol tart ma
a magyar mezõgazdaság.

Válaszában Fazekas Sándor leszögez-
te: a most zajló folyamat nem földosz-
tás, hanem polgárjogi szerzõdésen, pá-

lyázati rendszeren alapuló haszonbér-
beadás. A programban a magyarorszá-
gi termõföldterület mindössze 1 szá-
zaléka érintett, tehát hamisak azok az
állítások, amelyek óriási földekrõl szól-
nak: jelenleg közel 17 ezer hektár föl-
det adnak haszonbérbe. A nyertes pá-
lyázók száma meghaladja az 500-at, az
átlagos méret pedig 37 hektár, vagyis
szó nincs nagybirtokokról. Bárki, aki
nyert, aranykoronánként 1250 forint
bérleti díjat köteles fizetni évente, te-
hát még lehetõség sincs arra, hogy
egyedi bérleti díjakat állapítsunk meg!
„A korábbi évek szocialista gyakorlatá-
val ellentétben nem kiárusítjuk a föl-
det, hanem tisztességes piaci feltételek
mellett haszonbérbe adjuk” – mondta
a vidékfejlesztési miniszter. 

Fazekas Sándor hangsúlyozta: a gaz-
dák várják további földek bérbeadását,
ezért a tárca nem fogja leállítani a folya-
matot, mert abban érdekelt, hogy a vidé-
ken élõk munkát találjanak, a családok
asztalára pedig biztonságos, jó minõsé-
gû magyar élelmiszer kerüljön.  (fl)

Navracsics Tibor, László-Varga Zsuzsanna fõigazgató és Tóth
Ferenc kormánymegbízott a Kormányablakban

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba”
Az állami földek bérbeadásáról kérdezett a szekszárdi képviselõ

Horváth István

Te szedd!
Kedves Szekszárdiak! 
Aki szeretne tenni a város tisztaságá-
ért, az vegyen részt június 2-án,
szombaton délelõtt a Te szedd! akci-
óban. Ehhez regisztráltassa magát a
www.teszedd.hu oldalon május 30.,
szerdáig! A regisztráció fontos: hogy a
megfelelõ számú kesztyûk és az erre a
napra megjelölt zsákok eljussanak az
önkéntesekhez, hogy az önkéntest el-
igazítsák a gyûjtõpontokhoz (Promé-
theusz park, Wosinsky Mór Megyei
Múzeum környéke, „lefedett” Séd-pa-
tak partja a Zrínyi Sörkert és a buszpá-
lyaudvar között, a Szekszárd-Palánk
vasútállomás környéke, a Csörge-tó
környéke, a Sport utca vasút felé esõ
oldala), hogy az önkéntes maga ajánl-
hasson illegális hulladéklerakót a
szekesfehervar@teszedd.hu e-mail 
címen!

Tiszta, virágos porta

Június elsejével lezárul a Tiszta, rende-
zett, virágos porta versenyünkre a je-
lentkezési határidõ. Szép számmal
képviseltetik már magukat a családi
házak, tanyák és társasházak, de cégek,
intézmények jelentkezését még várjuk
a napokban. 

Bodó Katalin 
programkoordinátor

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése 2012. má-
jus 30-ai ülésén több társadalmi
egyeztetésre bocsátott rendeletterve-
zetet tárgyal. A rendelettervezetek a
város honlapján megtekinthetõek, és
a rendelet@szekszard.hu e-mail címre
eljuttathatják az ezzel kapcsolatos ész-
revételeiket.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzõ

Léleképítõ

A Léleképítõ címû elõadás-sorozat kö-
vetkezõ vendége június 5-én, kedden,
18 órai kezdettel Helyei László szín-
mûvész lesz. A Garay János Gimnázium
dísztermében tartandó elõadás címe:
Kö(s)zhelyei. A belépés díjtalan.
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Gyümölcsözõ kapcsolatot várnak
A kínai Dinghai lett Szekszárd legújabb testvérvárosa

Immár kínai testvérvárosa is van
Szekszárdnak, miután a közelmúlt-
ban Horváth István – vendéglátói-
val együtt – Dinghaiban aláírta az
erről szóló szerződést.

Szekszárd polgármestere, dr. Haag Éva
és Ács Rezsõ alpolgármesterekkel
együtt járt a távol-keleti országban, a
partnerségi megállapodás megkötésén
túl a gazdasági lehetõségek kiaknázá-
sának szándékával is. A tíznapos út so-
rán a szekszárdi küldöttség Dinghai
mellett járt Sanghajban, Ningbóban,
Sengshi szigetén és a kínai fõvárosban,
Pekingben is. 

– Sanghajban meglátogattuk az élel-
miszer-szabadkereskedelmi központot,
ahol elsõsorban és érthetõ módon a
bordivízió érdekelt bennünket – adott
tájékoztatást az utazás eredményeirõl a
polgármester. – Kuti László sanghaji
konzul társaságában több megbeszé-
lést is folytattunk helyi illetékesekkel
arról, hogy miképpen lehetne magyar
termékeket, így például sertést, marhát,
kacsát szállítani a Jangce-delta területé-
re, ahol nagyjából háromszázmillió 
ember él. Vendéglátóink kinyilvánítot-
ták azon szándékukat, hogy részükrõl
lenne olyan befektetõi tõke, amit a dél-
dunántúli térségbe, akár
Szekszárdra is hoznának,
például egy húsipari üzem
létrehozása céljából. Egyéb-
ként már elindult Kína felé
az a tizenötezer palack szek-
szárdi bor, ami alapja lehet
egy késõbbi, még kiterjed-
tebb üzleti együttmûkö-
désnek.

– Magyarországon a kínai
fél befektetésével kialakítan-
dó integrációval több millió
kacsát lehetne tenyészteni –
említett egy megvalósításra váró ötletet
Horváth István. – Ennek lenne felvevõ-
piaca, a nálunk levágott, feldolgozott
szárnyas mélyfagyasztva jutna el Kíná-
ba. Avagy, visszatérve a borra: Sanghaj
környékén a párt háromezer-kétszáz

üzlet felett diszponál. Ha azt mondják,
hogy ezekben a boltokban legyen szek-
szárdi bor, akkor lesz is. Ha üzletenként
mindössze tíz palackkal számolunk, az
is legkevesebb harminckétezer palack
kezdésként. 

A szekszárdi küldöttség tagjai szemé-
lyesen is megtapasztalhatták, hogy a 

kínai gazdaság rendkívül erõs és dina-
mikusan fejlõdik. A testvérvárosi meg-
állapodás aláírását követõen – Horváth
István polgármester közremûködésé-
vel – került sor arra az alapkõ-letételi
ünnepségre, amely Dinghai Gudang

nevû városrészének fejlesztéséhez kap-
csolódik. Az összesen 47 hektáron meg-
valósuló, 2 milliárd jüan (75 milliárd fo-
rint) értékû projekt (a látványterv
középsõ képünkön) keretében készül
el a közel 11 ezer négyzetméteres
„Nemzetközi Barátság Park”, egy kul-
turális és technológiai negyed, mely-

ben helyet kap a sanghaji vi-
lágkiállítás impozáns magyar
pavilonja is. A park fõ épüle-
te a Magyar Tudományos és
Technológiai Múzeum lesz,
amely a környezettudatosság
elve miatt energiatakarékos
lesz, és saját vízvisszaforgató
és szennyvíztisztító berende-
zéssel rendelkezik majd, de a
parkban helyet kap egy több
ezer fõt befogadó amfiteát-
rum is. Az erõs kormányzati
támogatást élvezõ projekt

nem csak a város lakosságának pihené-
sét és szórakozását szolgálja majd, de az
építtetõk szándékai szerint elõsegíti a
Kína és Magyarország közötti barátság
elmélyülését, a gazdasági és társadalmi
együttmûködések további bõvítését.

Dinghai városa Zhoushan szi-
geten, Sanghajtól mintegy
150 kilométerre délre találha-
tó. Lakossága közel 360 ezer
fõ. A gazdaság húzó ágazatai:
a hajóépítés, a tengeri hajó-
zás, a halászat és az arra épü-
lõ élelmiszeripar, valamint a tu-
rizmus. A körzet Kína negye-
dik olyan területrésze, mely a
különleges gazdasági öveze-
tek közé tartozik. Ez a kategó-
ria a növekedésben roham-
tempót diktáló ázsiai orszá-
gon belül is kiemelkedõ lehe-
tõségeket ígér.

A testvérvárosi megállapodás aláírásakor Dinghaiban Horváth
István Zhuang Ji Yan polgármester asszonnyal

Szekszárdon
lesz az országos
néptáncdöntõ 

Kiemelkedõ esemény lebonyolításá-
ban vesz részt a szekszárdi Garay Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény. Az iskola
rendezheti meg a IV. Országos Nép-
táncverseny országos, szóló és páros
táncos döntõjét június 1–2-án. A szá-
mos teendõrõl hétfõn az intézmény
igazgatónõje, Matókné Misóczki Má-
ria és az igazgatóhelyettes, Huszá-
rikné Böröcz Zsófia tájékoztatott.
Mint elmondták, országos tanulmá-
nyi versenyrõl van szó, amelyet a
Nemzeti Erõforrás Minisztériuma írt
ki. A tehetségeket pontozásos rend-
szer alapján értékelték: a döntõt hét
területi válogató elõzte meg, hét régi-
óban.

A szekszárdi döntõben összesen
52 páros és 14 szólista fog versenyez-
ni, utóbbi kategóriában fiúk indul-
nak. A kötelezõ tánc idén a mátyus-
földi táncok lesz, de szabadon válasz-
tott koreográfiákkal is indulnak a gye-
rekek.  

A mátyusföldi táncok tekintetében
a lassú és a friss csárdás, a polgári tánc,
illetve a fiúk részére a váskatánc, a ka-
násztánc és a verbunk került kihirde-
tésre. A kétnapos rendezvénynek a
Garay János Gimnázium díszterme ad
majd helyet. A táncosokat igen neves
zsûri értékeli, amelynek elnöke a ma-
gyar táncmûvészeti fõiskola adjunk-
tusa, Lévai Péter lesz, tagjai: Spisák
Krisztina soproni és Sípos Ferenc
nyíregyházi táncpedagógusok. A ver-
senyzõk Sátoraljaújhelytõl Debrece-
nen át Sopronból, Gyõrbõl is érkez-
nek városunkba e jelentõs eseményre,
étkeztetésükrõl a Szekszárdi Diákét-
keztetési Kft. gondoskodik. Az iskola
vezetõi örömmel jelentették be, hogy
csapatukból öt produkció – egy szó-
lista fiú és négy páros – is bejutott az
országos döntõbe, amely igencsak jó
aránynak mondható. Ezzel az ered-
ménnyel a Garay János Általános Is-
kola a második legtöbb versenyzõt in-
dító intézmény helyét vívta ki magá-
nak a megmérettetésen.  Gy. L.

Kiemelt elsõ díj 
a szekszárdi 
diáklánynak

Elsõ helyezést ért el a Kecskemét-
Hetényegyházán május 19-én megren-
dezett országos „Süss fel nap” vers-
mondó versenyen Sebestyén Dorka, a
szekszárdi Babits Mihály Általános Is-
kola tanulója. A zsûri a kislányt teljesít-
ményéért „kiváló” minõsítésben része-
sítette. Felkészítõ tanára Molnárné Csi-
ki Erika volt.
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Az adóosztály 
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába „bekopog-
tató” sorozatunkban a Gazdasá-
gi, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóság keretein belül műkö-
dő adóosztályt mutatjuk be. 

Vezetője: Kovács Lászlóné, aki 26
éve dolgozik a közigazgatásban,
kezdetben ügyintézőként, 15 éve
pedig osztályvezetőként. Állam-
igazgatási főiskolai végzettsége
mellett pénzügyi és számviteli fő-
iskolai diplomát is szerzett.  

– Jelenlegi felépítésben mióta és
hány fõvel dolgozik az adóosztály?

– 2009 januárjától mûködünk a je-
lenlegi felállásban, az osztály létszáma
hat fõ, az öt ügyintézõ a feladatokat az
én szakmai irányításommal látja el.
– Melyek az osztály legfontosabb
feladatai? 

– A költségvetési egyensúly fenntar-
tása érdekében az önkormányzat adó-
bevételeinek biztosítása, lehetõség sze-
rinti növelése. A hatósági és közigazga-
tási ügyintézés során a szolgáltató jel-
leg erõsítése, szem elõtt tartva a jogsze-
rûség, hatékonyság, célszerûség köve-
telményét.
– Szekszárd város költségvetésé-
nek hány százalékát biztosítják az
adóbevételek?

– A város költségvetési bevételeinek
körülbelül 15 százalékát, ezen belül is
a legjelentõsebb részt kitevõ iparûzési
adó, 1,5 milliárd forintot meghaladó
összegben. Az önkormányzat által ke-
zelt adók két nagy területét különböz-
tetjük meg, a helyi adókat és az átenge-
dett központi adókat.
– Melyek azok az adónemek, ame-
lyeket helyi adóknak nevezünk? 

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény felhatalmazása alapján és rendel-
kezéseit figyelembe véve, az önkor-
mányzat közgyûlése helyi adók tekinte-
tében vagyoni típusú, kommunális jelle-
gû adókat, valamint helyi iparûzési adót
vezethet be. Szekszárdon jelenleg helyi
iparûzési adó és idegenforgalmi adó kö-
telezettség terheli az adóalanyokat. 
– Mit kell tudnunk errõl az utóbbi
két adóról? 

– Iparûzési adót a városban állandó
vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási te-
vékenységet végzõ vállalkozóknak kell
fizetniük. Az adózók az adókötelezett-
ségüket önadózással teljesítik, vagyis
megállapítják a fizetendõ adó összegét,
benyújtják az adóbevallást, majd az elõ-
írt határidõre megfizetik az adót. Az
idegenforgalmi adó a település állandó
lakosait nem érinti, ezt az adót – a szál-
lásdíjjal együtt – azoknak a személyek-
nek kell megfizetniük, akik legalább
egy vendégéjszakát eltöltenek Szek-
szárdon. Az adóbevallást a szállásadó
nyújtja be, és neki kell a levont adót be-
fizetni a város adószámlájára.

– A következõ hónapban kerül be-
vezetésre még két adófajta, melyek
ezek? 

– A június 1-jétõl bevezetésre kerü-
lõ építmény- és telekadó a városban in-
gatlantulajdonnal rendelkezõ polgá-
rokra és vállalkozásokra egyaránt köte-
lezettséget ró. A közgyûlés döntése
alapján az adó alapja építményadó ese-
tében az építmény négyzetméterben
számított hasznos alapterülete, telek-
adó esetében pedig a telek négyzetmé-
terben számított területe. Mindkét adó-
fajtánál ingatlanonként adóbevallást
kell kitölteni, melynek benyújtását kö-
vetõen az adóhatóság határozattal álla-
pítja meg a fizetendõ adó összegét.

Fontos megjegyeznem, hogy vala-
mennyi helyi adófajta törvényi felha-
talmazáson alapul, és helyi rendelettel
állapította meg a város közgyûlése.
– Térjünk át a központi adókra…

– A helyi adókon kívül az önkor-
mányzati adóhatóság – a központi
adók közül – a gépjármûadó, talajterhe-
lési díj, termõföld-bérbeadás jövede-
lemadója adófajtákat kezeli: kiveti az
adó összegét, illetve beszedi az adóbe-
vételeket. 

Gépjármûadót a belföldi rendszám-
táblával ellátott gépjármûvek után kell
fizetni. Az adó kivetése hatósági adat-
szolgáltatás alapján határozattal törté-
nik, tehát a jármû tulajdonosának az
adóhatóság felé bevallási kötelezettsé-

ge nincsen. Itt is szeretném azonban
felhívni a tisztelt adózók figyelmét,
hogy a gépjármû elidegenítésekor az
eladónak is bejelentési kötelezettsége
áll fenn, melyet az okmányirodában az
adásvételi szerzõdés bemutatásával tel-
jesíthet.

Az adóosztály feladatkörébe tartozik
továbbá az adók módjára behajtandó
köztartozások kezelése, a kimutatott
köztartozás behajtása. Ennek jelentõs
körét a helyszíni bírságok, pénzbírsá-
gok és a közigazgatási bírságok képe-
zik, valamint e körbe tartozik például
a hulladékszállításidíj-tartozások vég-
rehajtása. Fontos megjegyezni, hogy e
tárgykörben az adóhatóságnak semmi-
féle mérlegelési jogköre nincs, a köz-
tartozást nem engedheti el, fizetési
kedvezményt nem adhat rá. 
– Az adóhatóság nem csak adót
szed be, de az ügyfelek kérésére
igazolásokat is kiad. Melyek ezek? 

– A különbözõ hatósági eljárások
eredményes lefolytatásának elõsegíté-
se érdekében, illetve az ügyfél kérel-
mére az adóhatóság az ingatlanokról
adó- és értékbizonyítványt állít ki, illet-
ve szintén kérelemre igazolja az adó-
alany köztartozás-mentességét. Mind
az adó- és értékbizonyítvány, mind pe-
dig az adóigazolás hatósági bizonyít-
ványnak minõsül, melynek tartalmát
– ellenkezõ bizonyításig – mindenki
köteles elfogadni. 

– Konkrétan milyen feladatokat
kell ellátniuk az osztályon dolgozó
munkatársainak?

– Az osztály ügyintézõinek elsõdle-
ges feladata a beérkezõ bevallások fel-
dolgozása, a fizetendõ adó összegének
megállapítása. Optimális esetben az
adóalanyok a kötelezettségeiket a tör-
vényben elõírt határidõben – az adóév
március 15. és szeptember 15. napja –
teljesítik. Ezt követõen a könyveléssel
foglalkozó ügyintézõ a megfelelõ adó-
számlára a befizetést lekönyveli, majd
a befolyt adóforintokból a gazdasági
igazgatóság biztosítja a feladatellátás-
hoz szükséges fedezetet.
– Mi a helyzet, ha az adózó nem
tudja befizetni az esedékes adót?
Bárki – magánszemély, vállalkozó –
kerülhet olyan helyzetbe, amikor
nem tudja az elõírt idõben tel-
jesíteni adófizetési kötelezettségét. 

– Az õ számukra biztosítja az adózás
rendjérõl szóló törvény a fizetési köny-
nyítés lehetõségét. A fizetési halasztás,
illetve a részletfizetés kérelemre induló
eljárás, tehát az adóalanynak beadvány-
nyal kell fordulnia az adóhatósághoz. 
A kérelmet természetesen számszaki
adatokkal is alá kell támasztania,
valamint igazolni, hogy a fizetési ne-
hézség kialakulása neki nem róható fel,
továbbá átmeneti jellegû, és a késõb-
biekben az adót meg tudja fizetni. 
– Mi történik, ha az adótartozást
mégsem fizeti be, és kérelmet sem
nyújt be a hátralékos?

– Ezekben az esetekben az adó-
hatóság megindítja a végrehajtási
eljárást: hatósági átutalási megbízással
terheli a hátralékos bankszámláját,
jövedelemletiltást foganatosít, ingó-in-
gatlan végrehajtást rendel el. A végre-
hajtás megindítása elõtt legtöbb eset-
ben fizetési felhívást, idézést bocsá-
tunk ki, melyben felhívjuk a hát-
ralékosok figyelmét az esedékességi
határidõ lejártára, valamint a tartozás
összegére. A felhívás nem kötelezõ, de
fontosnak tartjuk, mert van olyan eset,
amikor az adózó csak megfeledkezik a
fizetésrõl, a felszólítást követõen azon-
ban rendezi tartozását. Amennyiben a
felhívásra nem történik meg a hátralék
kiegyenlítése, megindul a végrehajtás.
– Az adóigazgatás egyik fontos
területe az adóellenõrzés, mellyel 
1 fõ foglalkozik. Mi az adóellenõr
feladata? 

– Az adóellenõr legfontosabb fela-
data annak vizsgálata, hogy az adózók
adókötelezettségüket a hatályos jog-
szabályoknak megfelelõen teljesítet-
ték-e. Az esetek döntõ többségében a
bevallások utólagos vizsgálatára, illetve
az egyes adókötelezettségek telje-
sítésére irányuló ellenõrzéseket vég-
zünk. A vizsgálat elsõdleges célja a
jogsértés, a joggal való visszaélés megál-
lapítása, illetve annak bizonyítása. 

Sas Erzsébet 

Kovács Lászlóné osztályvezetõ

VÁROSHÁZI                  KOPOGTATÓ
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Megdöbbentõ és szíven ütõ volt, amit
hallhattunk Kitanics Márk klinikai szak-
pszichológus, igazságügyi pszichológus
szakértõ Kriminális gyermekek – gyer-
mekkori pszichés zavarok címû – a Kris-
tály Lélekvédõ Egyesület által szervezett,
május 10-én, a szekszárdi zeneiskola
nagytermében tartott – elõadásában, fi-
zikailag vagy lelkileg bántalmazott, fel-
nõttek vagy gyerekek által kihasznált, a
kortárs csoportban vagy a társadalmi
hatások miatt tévútra lépett gyermekek-
rõl. A legmegrázóbb azonban mégis az,
hogy a számos lehetséges ok közül
egyikrõl sem mondhatjuk ki, hogy akit
ilyen ér, az felnõttkorában nyilvánvaló-
an bûnelkövetõ lesz. Vagyis ezt nem
tudjuk egészen biztosan megelõzni.

Kitanics Márkot a rendezvény után
arra kértem, hogy emelje ki mélyreha-
tó és sokrétû elõadásának legfonto-
sabb elemeit.

– Mondandóm nagyrészt arról szólt,
hogy a gyermekkori pszichés zavarok
és a késõbbi kriminális cselekvések kö-
zött milyen összefüggés állapítható
meg, és ezeknek milyen rizikófaktorai
léteznek. Ezek a rizikófaktorok egy-

részt a családból táplál-
koznak, másrészt a kor-
társ csoportból, harmad-
részt a társadalomból, és
annak minden hozadé-
kából, akár a médiából,
akár a társadalmi együtt-
élésbõl: a különbözõ osz-
tályokból, csoportokból.
Igazából azt szerettem
volna érzékeltetni, hogy
bár számtalan kérdés van
nyitva a bûnelkövetések-
kel kapcsolatban, nem
tudjuk egységesen meg-
válaszolni, hogy mitõl
lesz valaki bûnelkövetõ. Ezt nem lehet
pontosan, precízen megfogalmazni,
csak kérdéseket tudunk feltenni.

– Van, ami jobban valószínûsíti,
hogy valakibõl bûnelkövetõ lesz?

– Éppen hogy nem. A kérdés az,

hogy van-e olyan rizikó-
faktor, amivel ki lehet
szûrni, hogy az illetõ biz-
tosan bûnelkövetõ lesz –
de nincs ilyen, hanem
soknak az összessége.
Van, amikor a csonka
család ez a tényezõ, de
van, amikor csonka csa-
ládban teljesen jól felnõ
az ember. Van, amikor
az alkoholista szülõ az
ok, de van, akinek alko-
holista az apja, és telje-
sen jól felnõ. Van, ami-
kor a pszichés zavar áll a

háttérben, de van, akinek pszichés za-
vara volt gyermekkorában, felnõttként
mégis remekül mûködik. Tehát nem
tudjuk ezek közül bármelyiket is ki-
emelni. Nehezen kutatható is, és nehe-
zen lehet megmondani, hogy kit mi
predesztinál ilyesmire.

– Az agresszió mennyire a család-
ból hozott?

– Ez nagyon bonyolult kérdés, egy
külön elõadás témája lehetne, mert az
agresszió nagyon ismert és kutatott te-
rület. A saját tapasztalataimat próbá-
lom itt elsõdlegesen elmondani. Szám-
talan gyereket vizsgáltam. A négy-öt év-
vel ezelõtti Bonyhád melletti benzikút-
rablást két rendes, jó egzisztenciájú
családból származó gyerek követte el.
Senki nem gondolta volna róluk, hogy
ilyet tesznek. Füves cigire kellett nekik
a pénz. 

– Akkor mit javasolhatunk a szü-
lõknek?

– Egy szülõ sem tudja úgy nevelni a
gyerekét, ahogy azt a gyermeke elvárja.
Azt gondolom, ha valaki igyekszik a tár-
sas normákat, konvenciókat, elváráso-
kat megtanítani a gyerekének, akkor
elméletileg adott neki egy lehetõséget
arra, hogy normálisan tudjon felnõni.
Ha a társas normákat sem sikerült
megtanítani, akkor nagyobb a valószí-
nûsége annak, hogy az egy kriminális
gyerek lesz. Kovács Etelka

Az immár több mint két évtizedes
Énekel az ország mozgalom az idén is
nagyszerû koncerttel ünnepelt. Má-
jus 1-jén este a budapesti Mûvészetek
Palotája Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenytermének pódiumán a Hol-
lerung Gábor vezényelte 400 fõs
egyesített kórus és a Budafoki
Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar
Vajda János: Változatok, és Andrew
Lloyd Webber: Requiem címû mûvét
adta elõ, méltán nagy sikerrel. Aki is-
meri a kórusmozgalom mai helyzetét,
tudja, mekkora tett ez a jelen formá-
jában és helyszínnel megrendezett
esemény. A résztvevõk, köztük az
egyébként minõsítõ hangversenyére
készülõ szekszárdi Gagliarda Kama-
rakórus érintett dalosai komoly áldo-
zatot vállalnak a hosszú és fárasztó
elõkészületekkel járó fellépéssel. Már
ezért is elismerés illetné õket, hát még
a mutatott teljesítményért.

Az elõadás elsõ részben Vajda Já-
nos Erkel- és Kossuth-díjas zeneszer-
zõ zenekarra és énekkarra írott Vál-
tozatok címû mûve hangzott el. Két
gyermekdal (Bújj, bújj, zöld ág és Szá-
raz tónak nedves partján) közismert
motívumaira épül a szerzõ Szilágyi
Domokos „Változatok egy képzelet-
beli Weöres-versre” címû mûvét
megidézõ kompozíciója. Weöres
Sándor Szilágyi által továbbjátszott
szürreális képzetei izgalmasan bon-
takoztak ki a zenekarra és énekkarra
meg- és átfogalmazott zenei varián-
sokban. Nem volt nehéz felismerni a

három „gyermekdal” nyilvánvalóan
erotikus (szerelemcsütörtök vagy
bennünk van a kutyavér) felhangja-
it, de a zárótétel már az erdélyi költõ
tragikus végjátékát idézte mértéktar-
tóan patetikus zenei megfogalmazás-
sal. „Két szál kappan fürdik a napban
/ tengerparton oszlik az alkony / fer-
de a balkon – a szálloda-ajtón / légbe
kilépik az ember az égig”.

Nem jelentett kisebb csemegét a
második rész a világhírû musicalszer-
zõ Webber mindmáig egyetlen ko-
molyzenei próbálkozása, a Requiem.
A konzervatív zenei és egyházi hatá-

sú közegben felcseperedõ kompo-
nistától, mint tudjuk, a bibliai téma
nem volt idegen (lásd Jézus Krisztus
Szupersztár), de az egyházi liturgiára
épülõ, latin szövegû mise, mondhat-
ni, szokatlan vállalkozás tõle. Az apja
emlékének tisztelgõ mû, miközben
felmutatja a szerzõ egyetemes kvali-
tásait, mintha egyben le is akarna
számolni a zenei eszközöket korláto-
zó hagyománnyal. A mû végén e gon-
dolat jegyében csengeti a robosztus
orgona ellenében magasztosan gyõ-
zedelmessé a makacsul túlélõ gyer-
mekhangot. Foglalkoztatja a slágeres

dallamokon túli komponálás, zenei
szövés gondolata, ugyanakkor nem
mond le a rockzenei hangszerekrõl
és megoldásokról, és fel-felvillantja
populáris mesterségbeli tudását is.
Nem véletlen, hogy Requiem Pie
Jesú tételének szóló részlete a popze-
ne világából is ismert.  

A gálaelõadáson az Operaház ma-
gánénekese, Cecilia Lloyd énekelte
a szoprán, László Boldizsár pedig a
tenor szólamot. Mindketten kiváló-
an, az operaszínpadot idézõ tónu-
sokkal formálták meg hangzásukat,
igazodva a szerzõ – olykor a mûfaj
lehetõségeit feszegetõ – drámaisá-
gához. Lakó Levente énekelte az
egyébként felette nehéz gyermek-
szólamot kedvesen és tisztán, jogos
sikert aratva. 

Hazafelé autózva, megvallom, ki-
csit megrendülten rakosgattam he-
lyére a koncerten szerzett élményei-
met. Varázsos játék a létezés Vajda–
Szilágyi–Weöres nyelvi és zenei vilá-
ga felõl nézve. És jó dolog hinni
Webberrel, hogy a szabadon szárnya-
ló zene túlél majd minden robosztu-
san rá nehezedõ nyomást. Hogy nem
hallgattathatja el se a rosszul értel-
mezett hagyomány, se a sípolás, a
kerregés, az elgépiesedett világ dü-
börgése… hogy túlzengi majd a fo-
gyasztói „kultúrák” mindent felzabá-
ló értékzavarát is… 

Hajrá, éneklõ Magyarország! Haj-
rá, gagliardások! 

Kis Pál István

Kriminális gyerekek
Nincs egy ok és egy okozat

Kitanics Márk

A 400 fõs egyesített kórusban ott énekeltek a szekszárdi dalosok is

Ezúttal Vajdát és Webbert énekelt az ország
Gagliardásokkal a Mûvészetek Palotájában
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A feltétel nélküli szeretetbõl fakad egymás tisztelete
Több száz keresztény édesanya érkezett a Szekszárdi Szent Mónika Közösség hívására

Még nincs hajnali hat óra. Szombat van,
ilyenkor nincs tanítás. Mégis gyülekez-
nek a Szent József Katolikus Iskolaköz-
pontban az édesanyák, nagymamák. Ki-
sebb-nagyobb pakkokkal érkeznek. A
piacra igyekvõk csodálkoznak a látvá-
nyon. Odabent persze senki nem meg-
lepett. Az érkezõk folyamatosan pakol-
ják le a bombabiztosan becsomagolt sü-
teményeket. Édeseket és sósakat. A
többség halkan távozik, tizenvalahá-
nyan maradnak. Õk a hozott kolbászt,
szalámit, uborkát, vajat veszik elõ, s a
csinos emblémás kötényruha felvétele
után a kenyérszeleteléssel elkezdõdik a
nagyüzemi szendvicsgyártás.   

Fél kilenc. Egyre nagyobb a tömeg a
belvárosi római katolikus templom kö-
rül. A bejárat oldalánál néhány asztal,
megrakva imakönyvekkel, rózsafüzé-
rekkel, gyermekeknek való képes Bibli-
ával, gyertyákkal, apró emléktárgyakkal,
szentképekkel… Egyelõre a többség
csak nézelõdik, hogy késõbb biztosan
tudja, mit is visz haza gyermekének,
unokájának meglepiként, a szekszárdi
összejövetel emlékére. Persze, van
olyan kicsi is, aki elkísérte anyukáját, il-
letve szüleit, nagyszüleit – mert azért
néhány férfiember is érkezett –, s maga
választ a kegytárgyak közül. Az érkezõ-
ket a helyi társaik fogadják, illetve a 608-
as cserkészcsapat tagjai, akik jótaná-
csokkal is ellátják az itt még idegeneket.  

A templom bejáratánál kétoldalt egy-
egy hosszú asztal, ott lehet regisztrálni.
Baloldalon a szekszárdiak iratkoznak föl,
szemben pedig a más településekrõl ér-
kezõk. Mindenki kap egy öntapadós
szekszárdi Szent Mónika-kitûzõt, ame-
lyek az összetartozás jeleként nyomban
a gallérokon teremnek, valamint egy
könyvjelzõt a templom fotójával és „A
remény evangéliumát hirdetjük nektek,
az üdvösséget” felirattal.

Sorra érkeznek a kisebb-nagyobb
csoportok. Dusnok, Bácsalmás, Buda-
pest, Bátya, Fajsz, Jánoshalma, Duna-
földvár, Albertirsa, Pécs, Hird, Tóalmás,
Tengelic, Harta, Mecseknádasd… Kalo-
csa. Onnan, a Duna túloldali településé-
rõl három nap alatt gyalogosan tették
meg az utat a „szentmónikások”.

– Nem fáradtunk el. Énekeltünk,
imádkoztunk, s meg-megpihentünk –
magyarázza a lányába karoló idõsebb
asszony. A legtöbb település csoportja
hímzett, szentképes zászlóval, többen
virágkompozícióval érkeznek. Már a
feliratkozás alatt is bekapcsolódnak a
templomi éneklésbe. Telnek a padso-
rok, két oldalukra és mögéjük bepakolt
székekkel egyetemben. Tizenegy órára,
a dr. Udvardy György, pécsi megyés
püspök celebrálta szentmise kezdeté-
re már nincs szabad ülõhely, sõt, álló-
hely se nagyon.  

– Gyönyörû szentmisén vehettünk
részt, ami különleges boldogság – szöge-
zi le egy fiatalember, egyik karján két év

körüli kislányával, a másik felesége vál-
lán nyugszik. 

De ne szaladjunk elõre az idõben.
Egyelõre még csak érkeznek, csak ér-
keznek a csoportok „Köszöntjük a Szûz-
anyát” zászlóval, sõt, Nagyberénybõl Bö-
zsi néni celofánba csomagolt emeletes
grillázstortát egyensúlyoz, amit õ maga
készített, s „Udvardy püspök úrnak
szánt”.

Eközben mindenki felírja az imaszán-
dékát, a papírt az oltár elõtti gyûjtõbe
helyezi, sokan pedig pénzt dobnak a
perselybe, támogatandó az országos ta-
lálkozót. 

Mielõtt elkezdõdne a rózsafüzér
imádság, elhangzik Vereckeiné Rajkai
Piroska tájékoztatója. Ilyen precíz, min-
denre, még a legapróbb dolgokra – a
parkolási lehetõségek, a templom mel-
letti orvosi sátor, a teljes program és sok-
sok más – is kiterjedõ, figyelmes útmu-
tatást nagyon ritkán hall az ember.
Mindebben komoly érdeme van az
egyik fáradhatatlan fõszervezõnek,
Kirschné Rojik Ágotának is. 

A keresztény édesanyák Szent Móni-
ka-közössége 1987-ben világi hívõkbõl
alakult meg Madridban. Magyarország-
ra 1992-ben hozta el Róna Gábor jezsu-
ita atya. Kalocsán alakult meg az elsõ,
ami a magyarországi közösségek köz-

pontja lett. Azóta az ország több egy-
házmegyéjében is szervezõdtek imakö-
zösségek. Szekszárdon 2010 szeptem-
berében, Bacsmai László plébános úr
támogatásával alakult meg a Szent Mó-
nika Közösség, amelyhez rövid idõn be-
lül nyolcvan édesanya és nagymama
csatlakozott, sõt, a szentségi házasság-
ban élõ férjek közül is többen. Vala-
mennyien betartják a megállapodott
vállalást, a szentmiséken való részvétele-
ket, az egyéni és a közös imádságok el-
végzését, és így tovább. A „keresztény
édesanyák” évente két alkalommal –
májusban egy vidéki, augusztusban pe-
dig egy budapesti templomban – orszá-
gos találkozót tartanak, ahogyan most
tették városunkban is.

A közösségek tagjai közül sokan már
korábban is találkoztak, ám azok is, akik
még eddig soha, oly meghitt barátság-
gal köszöntik egymást, ami kész csoda.
Mindenki mindenkivel tegezõdik, a
kedves, érdeklõdõ szavak érezhetõen
belülrõl fakadnak minden mesterkedés
nélkül, tisztán és õszintén. Ugyanez a
helyzet egymás megsimításával, a kezek
összeérintésével – egymásra figyelve.

Délelõtt tíz óra. A katolikus iskola
némileg elcsendesedett. Az udvaron
megterített asztalok, poharakkal, az ár-
nyékban ásványvizes palackok és üdí-

tõk sorakoznak. A szendvicsek és a sü-
tik majd csak délben, az agapéra (sze-
retetlakoma) lesétáló több száz vendég
érkezésekor kerülnek ki. Az udvar
egyik sarkában álló fehér abroszos asz-
talon szekszárdi borok sorakoznak. A
szervezõktõl megtudom, hogy ezek a
helybeli borászok – Dúzsi, Fekete, Pá-
linkás és Vesztergombi – adományai.
Ezekbõl olcsón lehet egy-egy palack-
kal megvásárolni, hogy kortyolgatva
odahaza is élénken éljenek a szekszár-
di élmények.  

Visszakanyarodva a hajnali szend-
vicskészítõkhöz – Hajni, Eta, Margit, Ma-
rika, Piroska, Rózsi, Ágota, Márti, Bea…
– most is fitten rendezkednek, végzik az
utolsó simításokat, hogy 11-re, a szent-
misére õk is fölérjenek a templomba,
ahol elõzõ este, tehát pénteken rendet
raktak, söprögettek, székeket hordtak.
Szombaton este ugyanezeket ismétlik
a Béla téren, az iskolában és környékén.

Felfelé sétálva gyönyörû népviseletes
asszonyok jönnek szembe.

– Ez a boldogi viselet. Nálunk az idõ-
sebbje ilyen ruhát hord, s nem csak az
ünnepen, mondja az egyik asszony, a
másik pedig hozzáfûzi: Boldog Hatvan
mellett van. 

Kicsit távolabb a már reggel látott kis-
és nagybuszok újabbakkal gyarapodtak.
Egyik Sellye, egy másik Szentkirály fel-
iratot visel. 

A sok finomságnak, a kétezernél is
több szendvicsnek, édes sütemények-
nek, vagy a sós pizza-tekercsnek nagy
keletje volt. Köszönték is hálásan szek-
szárdi „testvéreiknek” az étkeket a ven-
dégek. A vendéglátók pedig örömmel
töltögették az ásványvizet, meg az üdí-
tõt, majd együtt indultak vissza a temp-
lomba, ahol tanúságtételekkel, majd má-
jusi litániával folytatódott a nap, ami
együttimádkozással fejezõdött be. Ki-ki
gyermekeiért, családjáért imádkozott,
illetve az egyre népesebbé és meghit-
tebbé alakuló Keresztény Édesanyák
Szent Mónika Közösségéért. 

V. Horváth MáriaGyermekeikért, családjukért imádkoztak

A délelõtti szentmisét dr. Udvardy György megyés püspök celebrálta

FO
T

Ó
K

: D
Á

N
 M

IH
Á

LY



CM
YK

CM
YK

CM
YK

CM
YK

10 2012. május 27.PARTNERKAPCSOLAT

Huszonöt évvel ezelőtt Tornio
és Szekszárd testvérvárosi kap-
csolatot létesített egymással.
A jubileumra alkalomhoz illő
módon kétnapos ünnepséggel
emlékeztek a finn település
küldöttei és a vendéglátók.

A szekszárdi városházán tartott ün-
nepi közgyûlésen Horváth István
polgármester arra hívta fel a figyel-
met, hogy az együttmûködés jóval
túlmutat a szokványos évenkénti
udvariassági látogatásokon.

– Több szekszárdi fiatalnak volt
szerencséje Tornióban nyelvet ta-
nulni, ismerkedni a finn kultúrá-
val – mondta a polgármester – kö-
szönhetõen annak is, hogy a PTE
szekszárdi egyetemi kara együtt-
mûködési megállapodást írt alá a
torniói fõiskolával.

A kultúra és az oktatás terüle-
tén meglévõ együttmûködés mel-
lett gazdasági téren is zajlik a kap-
csolatfelvétel. Az elmúlt évben
Kaarina Aho, a torniói közgyûlés
elnökhelyettes asszonya vezetésé-
vel vállalkozókból álló küldöttség
járt Szekszárdon, hogy a tolnai
megyeszékhely lehetõségeirõl tá-
jékozódjanak. A gazdasági kapcso-
lat elsõ gyümölcse lehet Finnor-
szág második legnagyobb, Tornió-
ban mûködõ acélgyára és a Ferro-
patent Zrt. együttmûködése. Ter-
mészetesen azt se feledjük el,
hogy igen jelentõs finn közösség
található Szekszárdon, hiszen

mintegy harminc család rendelke-
zik nálunk zártkerti ingatlannal.

Jari Vilén, Finnország magyar-
országi nagykövete az elmúlt 25
évet egyfajta házassághoz hasonlí-
totta, amelyben vannak jobb idõ-
szakok, és akadnak hullámvölgyek
is.

– Kicsit olyan érzésem van,
mintha a szerelmesek újra egy-
másra találtak volna – fogalmazott
a diplomata, majd hozzátette: tör-
ténjék bármi is az Európai Unió-
ban, a két város kapcsolatát sem-
milyen változás nem kezdheti ki,
annak jövõje van. 

– Az együttmûködésben érté-
kes kezdeményezések tapasztal-
hatók, ezt a megkezdett utat érde-
mes folytatni – húzta alá Pekka
Pelttari. Tornio közgyûlésének el-
nöke osztotta az elõtte szólók
azon véleményét, hogy az elmúlt
öt-hat év kiváltképp komoly elõre-
lépést hozott a két (testvér)város
kapcsolatában.

Ezt követõen Horváth István
polgármesterrel együtt ellátta kéz-
jegyével azt a finn és magyar nyel-
vû okiratot, mely megerõsíti az
együttmûködés folytatásának
szándékát. Az aláírást és a kölcsö-
nös ajándékozást követõen vette
kezdetét  rendezvénysorozat,
melynek következõ állomásait
Finnországról szóló mûveltségi
vetélkedõ, finn kiállítás, finn ze-
nei-kulturális program, majd finn
gálavacsora jelentette.

Sokan állítják, hogy a gyerekek fan-
táziája sokkal színesebb, mint a fel-
nõtt korosztályé. Hogy ez mennyire
így van, annak tanúbizonyságát ad-
ta az a rajzkiállítás, amelynek anya-
gát szekszárdi általános iskolások al-
kotásaiból állították össze a város-
háza emeleti folyosóján a jubileum
alkalmából.

Finnországról, a finn–magyar
barátságról, s minden olyan dolog-
ról készíthettek rajzokat, festmé-
nyeket a tanulók, amit a finn nép-
rõl tudni vélnek. A pályázaton 1–8.
osztályosig 78 diák vett részt. A ké-
pekrõl rénszarvasok, fenyõerdõk,
finn családok, magyar és finn zász-
lókat tartó gyerekek, kéklõ színek-
ben pompázó tórendszer, vagy ép-
pen a jellegzetes, finn faszerkezetû

nyaralóépületek is visszaköszön-
nek. A megnyitón megjelent Pekka
Peltari, Karina Aho, dr. Haag Éva,
Szekszárd alpolgármestere és
Majnay Gábor, a mûvelõdési, köz-
oktatási és sportosztály vezetõje is.
A finn vendégek örömüknek és
csodálatuknak adtak hangot a látot-
takkal kapcsolatban. A gyermekek
képeit Adorjáni Endre szobrászmû-
vész, a PTE IGYK docense értékel-
te, aki kiemelte:  a gyermekek lelké-
ben és a grafikai megoldásokban a
hazai tájak ötvözõdtek a finn táj-
egységekkel. 

Az elsõ három helyezett többek
közt oklevelet, könyvjutalmat, USB-
drivert, írószert, táskát vehetett át.
Az elsõ tízbe bejutott tanuló okleve-
let és csokoládét kapott. 

A jubileum alkalmából „Ki tud többet Finn-
országról?” címmel játékos mûveltségi ve-
télkedõt rendeztek középiskolások számá-
ra a Garay János Gimnázium dísztermében,
ahol nyolc, egyenként háromfõs csapat
mérte össze tudását. 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Jari Vilén, Finnország budapesti nagyköve-
te is. A zsûriben Szekszárd humánbizottsá-
gának elnöke, Csillagné Szánthó Polixéna,
Anja Haaparanta, a PTE finn lektora, vala-
mint Majnay Gábor, az önkormányzat köz-
oktatási, mûvelõdési és sportosztályának
vezetõje is helyet foglalt. A vetélkedõt dr. Gyu-
ricza László, a PTE Természettudományi
Karának egyetemi docense vezette le, aki
egyben a vetélkedõ megszervezõje és
összeállítója is volt. 

Horváth István polgármester köszöntõ-
jében kiemelte Tornio város bõkezûségét,
hiszen az elsõ helyezett csapatot õsszel
egy hétre vendégül látják a partnerváros-
ban, sõt, a repülõjegyek áráról is Tornio
gondoskodik. 

A feladatok között volt olyan, archoszti-

kon-jellegû is, amelybõl a kitalált nevek,
természeti képzõdmények, fogalmak elsõ
kezdõbetûjét összeolvasva Magyarország
finn elnevezését, az Unkari szót kapták
meg a középiskolások. A vetélkedõt a
Garay-gimnázium diákjai nyerték, meg, a
2. helyen az I. Béla Gimnázium diákjai vé-
geztek, akik három Nokia mobiltelefont
vehettek át, míg a 3. helyezett Szent László
Szakképzõ Iskola tanulói zenei CD-ket kap-
tak. Az elsõ három csapat õsszel ellátogat-
hat a Budapesti Finn Nagykövetségre is. A
nyolc csapat finn nemzetiségi ajándékokat
kapott a részvételért. 

A vetélkedõ eredménye: I. hely: Garay
János Gimnázium 11. évf. (Bán Kitti
Dorina, Eger Evelin, Remenyik Bálint); II.
hely: I. Béla Gimnázium 10. évf. (Zhorela
Viktor, Hajnal Roland, Domokos Bence),
III. hely: Szent László Szakképzõ Iskola 10.
évf. (Keszthelyi Renáta, Uzorás Bence,
Nagy-Mélykúti Tibor). 

A programot a finn nagykövetség, vala-
mint Szekszárd város önkormányzata
támogatta.

Helsinki magyar hõsei

A magyar sport történetének leg-
nagyobb sikerét könyvelhette el az
1952-es nyári olimpián. A Helsinki-
ben megrendezett ötkarikás játéko-
kon hazánk sportolói 16 arany-, 10
ezüst- és 16 bronzérmet szereztek,
s ezzel az Egyesült Államok és Szov-
jetunió mögött az éremtáblázat har-
madik helyén végzett. A Magyar
Sport Múzeum anyagából összeállí-
tott, a Finn Nagykövetségtõl köl-
csönzött anyag 20 tablón keresztül
mutatja be a magyar olimpikonok –
köztük Gerevich Aladár, Papp Lász-
ló, vagy a Puskással felálló Aranycsa-
pat – helsinki dicsõségét. A PTE Ily-
lyés Gyula Kar aulájában május vé-
géig látogatható kiállítást Jari Vilén
nagykövet, Horváth István polgár-
mester és dr. Horváth Béla, a kar dé-
kánja ajánlotta az érdeklõdõk figyel-
mébe.

Finn költõk versei 
muzsikával 

Sok programot igyekeztünk belesû-
ríteni ebbe a két napba, ezzel is ki-
fejezve, mennyire fontos számunk-
ra ez a partnerkapcsolat – mondta
Csillagné Szánthó Polixéna, az ön-
kormányzat humánbizottságának
elnöke annak a zenei-irodalmi est-
nek a megnyitójában, amelyre a ma-
gyar és finn nép kulturális kapcso-
latai elõtti tisztelgés jegyében került
sor a Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Kar aulájában, s amelyen
részt vettek a finn küldöttség tagjai,
a városi képviselõk, Szekszárdon
élõ finnek is. A megjelenteket kö-
szöntötte prof. Horváth Béla, a kar
dékánja is, majd a Kar Irodalomtu-
dományi és Nyelvészeti Intézete ok-
tatói és a Liszt Ferenc Zeneiskola ta-
nárai által összeállított mûsor adott
ízelítõt a finn költészet legjelentõ-
sebb képviselõinek – például Elias
Lönnrot, Eino Leino, Aaro Hel-
laakoski mûveibõl. Közremûköd-
tek a zeneiskola növendékei, vala-
mint az Illyés Gyula Kar I. évfolya-
mos, tanító szakos hallgatói. A diá-
kok mellett fuvolán játszott Ágos-
tonné Béres Kornélia, a zeneiskola
igazgatója is, zongorán kísért: Lányi
Péter zongoramûvész.

Pörkölt rénszarvashúsból

Több mint 130 vendég volt a PTE Ily-
lyés Gyula Kar éttermében megtar-
tott finn gálavacsorán, ahol Bacsmai

László plébános mondott asztali
áldást. A különleges gasztronómiai
élményt nyújtó esten Rolf Bun-
garten, a Hotel Tornio séfje és a házi-
gazda Szekszárdi Diákétkezetési Kft.
munkatársai feleltek a finn alap-
anyagokból készült étkekért. A jó
hangulatú vacsorán az elõételek kö-
zött sózott lazac mustármártással,
pisztrángikrával töltött kosárka és
zöldfûszeres sajttal töltött füstölt rén-
szarvashústekercs is szerepelt, mely-
hez faszénen sütött nagymaréna-sa-
látát és rozsos pogácsát kínáltak. Fõ-
fogásként rénszarvashúsgolyó és
vörösáfonyával kísért rénszarvaspör-
költ került az asztalra, míg desszert-
ként krémsajtos-tejszínes kocsonyát
kínáltak mocsárihamvasszeder-ön-
tettel, és hamisítatlan finn kávét is
kóstolhattak a vendégek.

Lapunk a délutáni elõkészületek
során bebocsátást nyert a konyhá-
ra. Rolf Bungarten mesterszakács-
ról megtudtuk, hogy bár Frank-
furtból származik, finn felesége ré-
vén már több mint négy évtizede
él Tornióban, és dolgozik a városi
hotel éttermében. A séf elárulta
azt is, hogy a halak a kedvencei, de
a rénszarvashúsra épülõ ételeket is
kedveli, és szívesen készíti.

Az elnök köszöni

„Eredményes múlt és világos jövõ
jellemzi Tornio és Szekszárd kap-
csolatát” – válaszolta kérdésünkre
Pekka Pelttari. A finn város közgyû-
lésének elnö-
ke hangsúlyoz-
ta: a testvérvá-
rosi együttmû-
ködés attól jó,
ha sikerül meg-
felelõ tartalom-
mal megtölte-
ni. Ez Szek-
szárd és Tornio
között jól mû-
ködik, hiszen a
két nemzet sorsának hasonlósága, a
kultúra megfelelõ összeköttetést je-
lent. A zene, a sport és az oktatás te-
rülete mellett új irányt jelenthet a
vállalkozások közötti együttmûkö-
dések létrejötte. Az elnök szerint a
jó kapcsolat folytatására biztosíté-
kot jelent, hogy mindkét város veze-
tése elkötelezett a kérdésben.
Pekka Pelttari elismerõen szólt a
szekszárdi finn napok programjai-
ról, melynek szervezõinek és min-
den résztvevõjének jó magyarság-
gal azt üzente: „Köszönöm!”

Tornio-Szekszárd: megerõsítették a testvérvárosi megállapodást
Tornio-Szekszard: ystävyyskaupunkisopimus on vahvistettu
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Magyarország = Unkari

Pekka Pelttari

Így látják a gyerekek 

„Érdemes folytatni a megkezdett utat”

Horváth István és Pekka Pelttari aláírták a megállapodást Eredeti finn alapanyagokból készült ínyencségekbõl állt a gálavacsora

Takács Noémi fuvolajátékát Lányi Péter
zongoramûvész kísérte

Rolf Bungarten
mesterszakács

A magyar sportolókról szóló kiállítást Jari Vilén nagykövet nyitotta meg

A középiskolások Finnországról szerzett tudásukat mérték össze a
vetélkedõn

Az oldalt írták: Cser Ildikó, Fekete László és Gyimóthy Levente. 
Fotók: Gottvald Károly, Némedi Péter
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Esko Sarajärvi 1998-ban – egy már itt lé-
võ barátja hívására – érkezett elõször
Szekszárdra, és azonnal megtetszett ne-
ki a város. A 61 éves finn úrral, aki kivá-
lóan érti a magyar nyelvet, és akcentus-
sal ugyan, de igen jól is beszél, a
Tornio–Szekszárd kapcsolat 25 éves ju-
biluma alkalmából rendezett gálavacso-
ra után beszélgettünk. Tolmácsként 
Bajsz Katalin segédkezett ebben. 

Mint Esko Sarajärvi lapunknak el-
mondta, 784 szõlõtõkéje van Nagy-
bödõben, ahol egy új tanyát is épített a
megvásárolt régi helyett. Minden szõlõ-
munkát õ végez, kivéve a permetezést,
arra segítséget hív. Odahaza egy benzin-
kútja volt, de azt eladta, és most már
nyugdíjas.

Szõlõjében van kékfrankos, merlot és
kadarka, de a kérdésre, hogy melyik bort
szereti legjobban, azt válaszolta: „Csinál-
tam egy finom rozét, nagyon jól sike-
rült.” 

Nem tölti itt a teljes évet, általában ta-
vasszal jön Szekszárdra – most húsvét
után érkezett – és júniusig marad, mert
akkor itt már túl meleg van számára.
Olyankor visszamegy Finnországba és
augusztus végén jön ismét a szüretre,
majd november elején utazik újra haza
síelni. Õ nem Tornióban él, hanem sok-
kal északabbra, 3200 kilométernyire in-
nen, az északi sarkkörtõl még 300 kilo-
méterre északra fekvõ Ivaloban. 

„Kiváló Ivalo” – játszik a szavakkal moso-
lyogva.
– A hideg égövben nyilván nem terem
meg a szõlõ…
– Nem , ott vörösáfonya terem az erdõben.
Azt nem kell kapálni – mondja nevetve.
– Nem túl nagy a váltás a távoli sarki
tél és a szinte mediterrán szekszárdi
dombok között? 
– Szeretem a telet és a nyarat is. Nálunk

is van plusz 20 fok is, de másnap meg mí-
nusz 2, és esik a hó. Az október szürke,
csúnya, olyan hideg van, mint itt január-
ban. Szekszárdon kellemes a tavasz és az
õsz is.
– Szavai, gesztusai, humora olyan,
mintha egy magyar emberrel be-
szélgetnék. Ön hogy látja, van-e ro-
konság a finn és a magyar lélek kö-
zött? Egyáltalán mennyire sikerült

megtalálnia a hangot a szekszárdi
magyarokkal?
– A magyarok nagyon kedvesek, de
pesszimistábbak, és olykor ingerülteb-
bek, elégedetlenebbek, mint a finnek.
Tudom, hogy átélték a szocializmust, az-
tán a rendszerváltást, és nem látnak tisz-
tán a történelmükben. Sokan úgy gon-
dolják, hogy minden, ami nyugaton van,
jó, de ez nem igaz. 
– Finnországra mennyire jellemzõ
az elvándorlás?

– Nem igazán. A fiatalok elmennek
cserediáknak, meg dolgozni az USA-ba,
Angliába, de végül mindenki hazajön,
mert rájönnek, hogy Finnországban
mégis jobb élni.
– Ön miben látja az együttmûködés
lehetõségeit Tornio (és Ivalo), vala-
mint Szekszárd között?

– Elsõsorban a turizmusban. A magya-
rok számára vonzóak lehetnek a lappföl-
di síparadicsomok, északifény-nézõ he-
lyek, tavasszal pedig gyönyörû kirándu-
lásokat lehet tenni, vörösáfonyát szedni.
A finnek ugyanakkor eljöhetnének
Szekszárdra, hiszen kellemes az éghajlat,
és rengeteg látnivaló van. De ehhez tu-
datosítani kellene, hogy Magyarorszá-
gon minden szolgáltatás elérhetõ. Mert
volt olyan ismerõsöm, akit meghívtam
Szekszárdra, de az volt az elsõ kérdése,
hogy van-e itt ennivaló. 

Cser Ildikó

„Mert a hívõ ember számára a ha-
lál nem a nagy, fekete Semmibe való
fejesugrás, hanem a beteljesülés és a
találkozás izgalmas, boldog pillana-
ta. Beteljesülése minden nemes cél-
nak és vágyakozásnak. Beteljesülése
mindannak, ami szép, ami jó, ami
igaz. És találkozás. Találkozás a te-
remtõ Istennel, a megváltó Jézussal, a
megszentelõ Lélekkel – s találkozás
testvéreinkkel, akik elõttünk jártak
az úton.” (Kirsch János)

Életének 52. évében hosszú,
türelmesen viselt betegségében
2012. május 22-én, kedden visszaad-
ta lelkét a Teremtõnek Kirsch János
diakónus, az újvárosi plébánia igaz-
gatója, akit hozzátartozói, barátai és
tisztelõi május 25-én, pénteken
kísértek utolsó útjára a szekszárdi
újvárosi temetõben.

Részletek Bacsmai László plébános
temetési búcsúbeszédébõl:

Pünkösdvárás idõszakában va-
gyunk, és eszembe jutott, ha jellemez-
ni kellene Jánost, akkor a lélek gyü-

mölcseivel lehetne az õ életét kifejez-
ni: „Szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hûség, szelídség és
önmegtartóztatás.”

Sokszor szokták a cölibátus ellen
mondani azt, hogy ha valaki nem él
cölibátusban, akkor megosztott a szí-
ve, és nem tud száz százalékig benne
lenni az Isten szolgálatban. Azt hiszem,
János a mintaképe annak, hogy az õ
életében ez nem így volt. Õ a hivatásá-
nak élt, és szinte abba halt bele. 

Egyházmegyénkben, Tamásiban lel-
kipásztori munkatárs, Iregszemcsén
plébániaigazgató volt, de a szolgálat

szelleme akkor is megvolt benne, és
ezért 1996-ban (elsõként Õt) szentel-
te fel Mayer Mihály püspök úr állandó
diakónussá, hogy hivatalosan is az egy-
ház szolgája legyen. Õ valóban az volt,
a szó legnemesebb értelmében.

14 évvel ezelõtt idekerült Szekszárd-
ra elsõsorban azért, hogy a Kolping Is-
kolában fõállású hittanár legyen, majd
az újvárosi plébánia igazgatója lett. Tel-
jes szívvel és lélekkel végezte ezt a szol-
gálatát. 

9 évvel ezelõtt jelentkezett elõször
nála a probléma, ami 4 hónapos kora
óta benne lappangott a szervezeté-
ben. Megadatott számára, hogy még 9
évet éljen, hogy segítõje legyen felesé-
gének, Ágotának a gyereknevelésben.

Fontos volt számára az újvárosi plé-
bánia, az újvárosi templom, ahol hét-
köznaponként Igeliturgiákat tartott,
hétvégéken miséken prédikált és asz-
szisztált. Nem volt soha olyan rosszul,
hogy ne vállalta volna a prédikáció
szolgálatát. Mennybemenetel ünnepé-
nek elõestéjén volt az utolsó szolgála-
ta Gábriel atya miséjén. Akkor is pré-
dikált, mégpedig a mennybemenetel-
rõl. Amirõl pár napja csak beszélt,

most a maga valóságban megtapasztal-
hatja, amit Jézus elõre megmondott,
hogy atyám házában sok hely van, el-
megyek, hogy helyet készítsek nek-
tek.

Számára elsõ volt a szolgálat és csak
utána a saját élete, baja és betegsége.
Tõle nem lehetett olyant kérni, ami-
nek ellene mondott volna. Õ valóban
megélte azt, amit a végrendeletében
mottóként idézett Assisi Szent Ferenc-
tõl: „Éljünk másoknak javára, ne csak
a magunk hasznára.”

Hiányozni fognak stilisztikailag tö-
kéletesen megfogalmazott beszédei,
amiket az utóbbi idõben egyre elhal-
kuló hangon tudott csak mondani.
Örülünk, annak, hogy beszédeit már
életében is kiadták könyvben, tehát
szellemileg, lelkileg a könyv sorain ke-
resztül is velünk maradnak gondolatai.

A közéletbõl is kivette a részét. Iga-
zi keresztény és igazi hazafi volt, leg-
fõbb életcéljának a földi és égi haza
szolgálatát tekintette. 

János, Isten veled, és járj közben ér-
tünk, hogy egykor együtt lehessünk
Isten boldogító országában. 

Esko Sarajärvi a 3200 kilométernyire található Ivalóból érkezett
Szekszárdra

Szõlõsgazda az északi sarkkörön túlról

IN MEMORIAM KIRSCH JÁNOS DIAKÓNUS



132012. május 27. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK! 

Sáthy István, a Dynamic Triatlon Club
fiataljainak edzõje, egyben „lelki gon-
dozója” javaslatára most a háromgyer-
mekes családapával, Zákányi Józseffel
beszélgetünk. Sáthy úr, alias „Pistabá”
úgy ajánlotta a nyomda könyvkötõjét,
hogy egy nagyon összetartó család „fõ-
je”, hiszen a mai világban különösen
fontos szerepe van az összetartásnak,
a bizalomnak és a szeretetnek.

– Ön hogyan jellemezné a Zákányi
családot?

– Egyszerû munkáscsalád a miénk.
Tisztességgel dolgozunk, rendesen
élünk, egy fillérnyi adósságunk nincs,
valamennyien figyelünk egymásra.
Egymás érzéseire, a gyerekek testi és
szellemi fejlõdésére. Valamennyien
sportolunk, mindenki megtanulta be-
osztani az idejét, hogy jusson minden-
re, így egymásra is.

– Kérem, mutassa be a család tagjait.
– Feleségem, Ildikó fõpénztáros a

Tescóban. Mindketten két mûszakban
dolgozunk, amit össze tudunk igazíta-
ni. Három gyermekünk van. Miklós 22,
Tamás 20 éves, Eszter pedig 14 eszten-
dõs. Bár nem együtt lakunk, de abszo-
lút a család tagja édesanyám, akit Kata-
linnak hívnak, és húgom is, õ szintén
Kati. Pár lépésre lakunk egymástól, mi
a Béri Balogh utcában, õk pedig a Jó-
kaiban. Kapcsolatunk mindennapos.
Alig van olyan nap, hogy föl ne nézzek
hozzájuk, régebben a gyerekek az isko-
lából elõször a mamihoz mentek haza,
most meg Pécsrõl jövet a fiúk elõször
hozzájuk köszönnek be. 

– Szekszárdiak, vagy ide vetõdtek
valahonnan?

– Nem vagyunk „tükék”, de már
olyan régóta élünk itt, hogy szekszárdi-
aknak számítunk. Édesapám – sajnos
már nincs közöttünk –, katonatiszt volt,
tehát hol ide, hol amoda helyezték. Va-
laha mezõtúriak voltunk, aztán Gyönk-
re, majd Tamásiba kerültünk, majd ide,
a „kiegre” helyezték aput. És itt marad-
tunk, megtaláltuk a boldogulást. 

– A gyerekek szintén azt keresik,
nyilván a család támogatásával. 

– Ez így van. Miklós és Tamás is a Pé-
csi Tudományegyetemen tanul, még-
pedig a Pollack Mihály Karon. Miklós
informatikusnak, Tomi gépésznek ké-
szül. Eszter most végez a Dienes Valé-
ria Általános Iskolában, s örömmel
mondom, hogy felvették az I. Bélába.
Õt különösen a természettudományok
érdeklik.

– Gondolom, a fiúk kollégisták.
– Sajnos, nem jól gondolja. Lakást

bérelnek egy barátjukkal közösen.
Nem akarok belemélyedni a dolgok-
ba, de a bérbõl és fizetésbõl élõ csalá-

doknak minden
forintjukról „szá-
mot” kell adniuk.
S ha csak pár fo-
rinttal is, de túl-
léptük azt a határ-
vonalat, ami alatt
szociálisan jogo-
sultak lennének a
kollégiumra.  

– Így nem lehet
egyszerû a ta-
níttatásuk.

– Mindketten
nagyon jól be-
osztják a pénzt,
amit nagyrészt
õk maguk terem-
tenek elõ. Kiku-
tatnak minden le-
hetõséget, támo-
gatási formát –
mint például a
megyei Bursa
Hungaricát –
amibõl õk maguk
biztosítják a tan-
díjat, a lakást, a re-
zsit, az útiköltsé-
get. Sõt, igen jó
gazdálkodásuk-
nak köszönhetõ-
en még egy-egy
szerkentyût is vásárolnak a számító-
géphez, de az okostelefonjukra is saját
költségvetésükbõl futotta. Nem cigiz-
nek, nem piálnak – ahogyan mi sem –,
viszont sütnek, fõznek magukra. 

– De amikor hazajönnek…?
– Akkor van ám nagyüzemi fõzés.

Anyuval már telefonon egyeztetnek,
hogy ki mit enne, mit kíván. Anyukám
meg boldog, amikor fõzi Mikinek a töl-
tött paprikát, Tominak a töltött káposz-
tát, vagy a mustáros húst. Hála Isten-
nek, anyu jól bírja magát, s a legna-
gyobb öröme, ha unokái kedvében jár-
hat. Komolyan mondom, egy-egy ün-
nepre valóságos „kívánság-mûsorral”
áll elõ. Akár ötfélét is megfõz, megsüt.

– Mi a kedvence „anyuka kisfiá-
nak”, Józsefnek?

– A rántott csirke friss kenyérrel! De
sem én, sem a többiek nem vagyunk
válogatósak.

– Miért a könyvkötõ szakmát vá-
lasztotta?

– Egyszerûen adódott a lehetõség,
fel is vettek, s egyre jobban megszeret-
tem ezt a valóban szép szakmát, ami
változatlanul örömet okoz. A Szekszár-
di Nyomdában dolgozom immár 37
esztendeje. Ez az elsõ munkahelyem, s
remélem, hogy ez lesz az utolsó is. Na-
gyon szeretek ott dolgozni, a fõnökök
anyagilag és erkölcsileg egyaránt meg-

becsülnek, a kollegákkal pedig nagyon
jó a kapcsolatunk, remek a közösség.
Mindig várom az új munkákat, ami
most a Karinthy-sorozatot jelenti. Kül-
lemükben is nagyon szép kötetek. 

– Gyanítom, hogy a kötészeti mun-
ka korszerû.

– Ez így van. 1990 óta modern
könyvgyártó soron dolgozom, amin
már mintegy 15 millió könyvet készí-
tettem, az elõzõekkel együtt pedig ösz-
szesen negyvenmilliót. 

– Van kedvenc regénye?
– Hogyne! A kõszívû ember fiai. Ál-

talában is szeretem Jókait, s jó érzés
volt, amikor a sorozat készült. A „kõszí-
vût” nagyon szereti az egész család.
Minden március 15-én együtt nézzük
meg a filmváltozatot. Akár hiszi, akár
nem, a végén mindig elérzékenyülök.
Régen nagyon szerettem olvasni. Jó-
kai mellett a kalandregényeket, no meg
a kötelezõket is. Ezt anyu mindig ellen-
õrizte. Szívesen írtam nyaranta az olva-
sónaplót. Sajnálom, hogy már nincse-
nek meg. Viszont a gyerekekét – bele-
értve a füzeteket is – megõrizzük.  

– Most jót mosolygott… 
– Persze, mert az jutott eszembe,

hogy egyszer, még kiskorában, Tomi
egy dolgozatában azt írta, „szívesen len-
nék olyan mint az apa, csak jobban sze-
retnék úszni”.

– Mindig nagyon szerettem a
nyomdai papírillatot.

– Én is. No meg a kollektívát, pon-
tosabban a nyomdászok összetartá-
sát. Azt hiszem, hogy – Moldovát át-
fordítva – akit a nyomda illata meg-
csapott, az örökre ott marad… De
folytatom a nyomdász-összetartással.
Öt-hat évvel ezelõtt engem küldtek
föl Budapestre az egyik nyomdába,
hogy az új gépsor mûködtetésére ta-
nítsam be a kollegákat. Ugyanolyan
gépet vásároltak, mint a miénk. 

Megjegyzem, ez a fajta – már emlí-
tett – korszerû gépsor Szekszárdon
volt elõször, annak idején még az
NSZK-ból hozatták. 

Szóval, a budapesti kollegákkal ösz-
szebarátkoztunk, s amikor lejönnek
Domboriba, a szekszárdi nyomdász-
üdülõbe, mindig meghívnak. De élte-
tõ a nyomdász-becsület, az összetar-
tás, az egymás segítése. Júniusban a
fõvárosi Népligetben a könyvnyom-
tatás feltalálójának emlékére Guten-
berg-ünnepségeket rendeznek. Mi is,
mármint a kollegák és a család több-
ször is részt vettünk a juniálison.

– Nemrégen ünnepeltük az édes-
anyákat, lapunk megjelenésekor
pedig a gyermekeket. Önöknél mi-
lyenek az ünnepek?

– Számunkra nagyon fontosak. A
lényeg, hogy olyankor valamennyien
együtt vagyunk, van, hogy 15-en ül-
jük körül az asztalt. Általában anyu-
kám fõz, Ildi süt, szóval összedolgoz-
nak. Az anyák napján a gyerekek reg-
gel virággal és csokival köszöntötték
fel édesanyjukat, majd délben a ma-
mit. A gyermeknapon fordítva lesz a
köszöntés, mindegyik kap valami ap-
róságot, de szerintem, szerintünk
nem az adás-kapás az ünnep lényege.
Hanem a ragaszkodás és a szeretet.

– Említette az elején, hogy nincs
adósságuk.

– Erre büszkék vagyunk. Ildi oszt-
ja be a pénzt, de komolyabb dolgot
senki nem vásárol a többiek tudta
nélkül. Az is jó, hogy mi mindent meg
tudunk beszélni. Igaz, van autónk, de
nagyrészt mindannyian kerékpárral
közlekedünk. Értékeljük a lakásunkat
is, ami egy szobából és négy félszobá-
ból áll, tehát valamennyiünknek meg-
van a saját kis kuckója.

– Végezetül felteszem az utolsó,
szokásos kérdést: kit ajánlana kö-
vetkezõ riportalanynak.

– Sokat gondolkodtam… Szeret-
ném, ha Szabó Péter cinköntõvel be-
szélgetne. Úgy tudom, hogy az or-
szágban tizenegynéhányan ûzik ezt
a foglalkozást, vagy – mondhatni –
mûvészetet.

V. Horváth Mária

Akit „megcsapott a nyomda illata”
Zákányi József: Az ünnep lényege a szeretet, a bizalom és a ragaszkodás
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I. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPELVEI

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hu-

mánbizottságának az Ifjúsági Keretbõl adott támoga-

tása pályázat kiírása útján történik.

2. Az Ifjúsági Keretbõl csak az a pályázó részesülhet,

aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelõ

pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mel-

lékletet csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a döntéshozó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közgyûlésének Humánbizottsága.

4. A szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesületek és ci-

vil szervezetek ifjúsági rendezvények szervezésé-

nek pénzügyi támogatása

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény,

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-

ról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regioná-

lis támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 23.)

Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen történik.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesületek, civil szer-

vezetek számára vissza nem térítendõ támogatás biz-

tosítása. 

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak

olyan szekszárdi székhellyel rendelkezõ ifjúsági egye-

sületek, civil szervezetek, nevelési-oktatási intézmé-

nyek, amelyek vállalják a jelen pályázati feltételekben

foglalt elvárások teljesítését.

IV. TÁMOGATANDÓ CÉLOK

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban meg-

jelölt tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A

felsorolt tevékenységeken kívül semmilyen egyéb te-

vékenység nem támogatható.

A pályázat kiírója az alábbiakban meghatározott célok-

ra nyújt pénzügyi támogatást:

1. A fiatalok egészséges életmódra nevelése, a ki-

emelt kockázati tényezõk felismerése, illetve hatá-

suk elleni küzdelemben (alkohol, drog, mentálhigi-

énés megelõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és beilleszkedés

nehézségeivel küzdõknek (álláskeresõ, átképzõ,

klubok, illetve információs szolgáltatások).

3. A különbözõ szintû önkormányzati munkába törté-

nõ eredményes bekapcsolódás készségének ki-

bontakoztatása. (pl.: diák, ifjúsági, nemzetiségi ön-

kormányzatok)

4. A városban élõ fiatalok és szervezeteik nemzetkö-

zi kapcsolatainak építése és bõvítése.

5. A város számára fontos ismeretek elsajátítása, illet-

ve ezeknek az ismereteknek a város érdekében va-

ló mozgósítása. 

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

A keret önmagában nem lehet a felsorolt tevékenysé-

gekhez szükséges pénzeszközök kizárólagos forrá-

sa. A Humán Bizottság 5/2011. (II. 1.) HB határoza-

ta alapján a Bizottság által kiírt ifjúsági keretre beérke-

zõ pályázatok költségvetésében a pályázó szervezet-

nek a pályázandó összeg 50%-ával rendelkeznie kell,

amely nem lehet kizárólagosan az önkéntes munka

forintosított értéke. 

A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az elszámol-

ható költségek típusait az alábbiak szerint határozza

meg:

1. Szolgáltatások igénybevételének költsége (a pá-

lyázati program megvalósításához szükséges szak-

mai szolgáltatások igénybevételének költségei).

2. Eszközbeszerzések költségei (a pályázati program

megvalósításához szükséges eszközök beszer-

zésének költségei).

3. Elõkészítési költségek:

a) Megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv, költség-

haszonelemzés, egyéb szükséges háttértanulmá-

nyok, szakvélemények elkészítésének költsége.

b) Elõzetes PR-tevékenységhez, és kötelezõ nyilvá-

nosság biztosításához kapcsolódó költségek (a

helyi tömegkommunikációs eszközök igénybevé-

telének díja /fizetett hirdetések, riportok, tájékoz-

tató dokumentumok készítése, terjesztése, fóru-

mok szervezése/).

c) Elõkészítéshez kapcsolódó szakértõi tanácsadás

díja.

4. Megvalósítási költségek:

a) Szolgáltatások igénybevételének költségei (meg-

valósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások,

és egyéb szolgáltatások költségei).

b) Megvalósításhoz szükséges eszközök költségei.

c) Mindazon költségek, amelyek nem a szakmai te-

vékenységek konkrét megvalósításához, hanem

ennek adminisztratív lebonyolításához, a tevékeny-

ség koordinációjához kapcsolódnak.

VI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A jelen pályázat keretében az Ifjúsági Kereten 2700

E Ft összeg lett meghatározva az ifjúsági szerveze-

tek támogatására, amely együttesen lesz odaítélve az

alábbi feltételek alapján.

A meghatározott támogatási célok megvalósításához

ifjúsági szervezetenként, civil szervezetenként, okta-

tási-nevelési intézményenként minimum 20 E Ft, ma-

ximum 200 E Ft igényelhetõ.

A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-

tás.

VII. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Önkormányzati támogatásban csak az részesülhet,

akinek nincs köztartozása, illetve az önkormányzat-

tól korábban kapott támogatás felhasználásáról elszá-

molt, az önkormányzat felé egyéb tartozása nincs, va-

lamint azok a szekszárdi székhelyû civil szervezetek,

önszervezõdõ közösségek, amelyeket a Tolna Me-

gyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartásba vett. 

1. Pályázati adatlap:

A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás 1 sz. mel-

lékletét képezõ Pályázati adatlapban meghatározott

adatokat, az alábbiak szerint:

a) a pályázó szervezet nevét

b) a pályázat pontos címét

c) a pályázó szervezet alapításának idõpontját

d) a pályázó szervezet adószámát, adóazonosítóját

e) a nyilvántartásba vételi okirat számát

f) Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántar-

tási számát (CISZOK szám)

g) a pályázó szervezet számlavezetõ pénzintézetének

nevét

h) a pályázó szervezet számlaszámát

i) a pályázó szervezet székhelyét és postai címét (me-

gye, irányítószám, helység, utca, házszám, telefon)

j) a pályázó szervezet vezetõjének és kapcsolattartó-

jának nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét

k) a pályázat tartalmának rövid ismertetése

l) a pályázat várható eredményét és a célcsoport is-

mertetése

m) a pályázó eddigi tevékenységét a város ifjúságpo-

litikai életében

n) a tevékenység, rendezvény helyszínét

o) a pályázati munka idõpontját (kezdetét és végét)

p) a pályázati tevékenység részletes leírását

q) a tevékenység, rendezvény várható eredményét

r) az ajánlók adatait és egyéb kiegészítéseket

s) a pályázó nyilatkozatait

t) pályázat pénzügyi elemeinek kimutatását (bevétel

és kiadási oldal)

2. Nem indulhat pályázóként:

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatósá-

gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) be-

kezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem

részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként

közremûködõ vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,

c) az a.-b. pont alá tartozó személy közeli hozzátar-

tozója,

d) az  a-c. pontban megjelölt személy tulajdonában

álló gazdasági társaság

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önál-

ló jogi személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti

egysége, amelyben az a.-c. pont alá tartozó sze-

mély, vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ szer-

vének, szervezetének tagja, tisztségviselõje, a tár-

sadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet

ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszerve-

zet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendel-

kezõ azon szervezeti egysége

- amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-

mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Ma-

gyarországon bejegyzett párttal

- amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal

közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamen-

ti vagy helyi önkormányzati választáson

g) akinek a részvételébõl való kizártságának tényét a

honlapon közzétették.

Az államháztartásról szóló 2011. évi . CXCV. tör-

vény 50.§ (3) bekezdése alapján nem részesülhet

támogatásban az, akinek esedékessé vált és még

meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, il-

leték- vagy vámtartozása (köztartozása) van.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2012. (XII.31.) Kormány rendelet 76. §

(3) bekezdése alapján nem részesülhet támogatás-

ban az, aki az elõzõ években kapott támogatás fel-

használásáról a támogatási szerzõdésben foglalt

határidõig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolnia kell:

Ebben a pontban ellenõrzési lista formájában fel van

sorolva a pályázathoz benyújtandó mellékletek köre.

Valamely mellékletnek a Támogatási szerzõdéshez va-

ló ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtá-

sát követõen annak tartalmát érintõ változás követke-

zik be.

a ) a civil szervezetek létezésérõl szóló, 30 napnál

nem régebbi hatályos bírósági kivonat 

b) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatósá-

gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-

ról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat (jelen kiírás 2.

sz. melléklete),

c) közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott tá-

mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintett-

ségérõl (amennyiben a törvény hivatkozott rendel-

kezésében foglaltak fennállnak a pályázónál – je-

len kiírás 3. sz. melléklete).

d) civil szervezet esetében az egyesülési jogról, a

közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek

mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvény értelmében a 2011. évrõl szóló be-

számoló (pénzügyi kimutatás és eredményleveze-

tés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezését bi-

zonyító postai feladóvény másolata.

e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással

nem rendelkezik.

VIII. HIÁNYPÓTLÁS

Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátá-

masztó, fent elõírt dokumentumok nem, hiányosan

vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pá-

lyázónak egy alkalommal hiánypótlás keretében van

lehetõsége, kivéve a rögzített eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás so-

rán a hiánypótlási felhívásban elõírt módosításoktól

eltérõ módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemei-

nek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegû mó-

dosítási igények nem vehetõk figyelembe, és a pályá-

zat elutasításra kerül. 

Ha a hiánypótlást a megadott határidõn belül a pályá-

zó nem teljesíti teljes körûen, az a támogatás iránti pá-

lyázat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolás-

nak nincs helye.

IX. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk

1. A pályázat közzétételének ideje:

A pályázati kiírás az arról szóló döntést követõen ke-

rül közzétételre.

2. A pályázat közzétételének helye:

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfélszol-

gálati irodáján,

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hi-

vatalos honlapján (www.szekszard.hu), 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szol-

gáltató lapjában (Szekszárdi Vasárnap), 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 

2012. június 20. (szerda)

4. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 ere-

deti, aláírt példányban, Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyûlésének Humánbizottsága ré-

szére címezve személyesen, vagy postai úton, zárt bo-

rítékban elhelyezve lehet benyújtani. A borítékon jól lát-

hatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás címét, a pá-

lyázó nevét és címét. A pályázat magyar nyelven, ki-

zárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, a pályáza-

ti adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változ-

tatható.

5. Benyújtás helye: 7100 Szekszárd Béla király tér

8.(Közoktatási, Mûvelõdési és Sportosztály)

6. Az elbírálás módja: A pályázatok elbírálásáról Szek-

szárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-

sének Humánbizottsága dönt.

A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pályázat be-

nyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek

szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben

egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható,

hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg,

és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak,

a kiírásnak meghatározottaknak megfelelõen benyúj-

tásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül

elutasítható a pályázat.

7. Az elbírálás határideje: 2012. július 10. (kedd).

a) A pályázati kiírás, valamint annak mellékletei átvehe-

tõk Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatala Ügyfélszolgálati Irodáján (7100 Szekszárd,

Béla király tér 8.). A nyertes pályázókkal Szekszárd

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási

megállapodást köt, amely rögzíti a támogatás össze-

gének átvételének módját, valamint az elszámolás

szabályait. A Humánbizottság fenntartja magának

azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a támo-

gatást, amennyiben azt nem a pályázatban leírt cé-

lokra használja fel, illetõleg a támogatással nem szá-

mol el. Felvilágosítást a sport- és ifjúsági referens

nyújt telefonon vagy személyesen (telefon: 74/504-

175, Közoktatási, Mûvelõdési és Sportosztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánbizottsága pályázatot hirdet a 2012. évi 

ifjúsági keret felosztására
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„Megteltek mindnyájan Szentlélek-
kel, és bátran hirdették az Isten igéjét”

(Apostolok Cselekedetei 4. fejezet 31.
verse)

Karácsony, nagypéntek, húsvét vagy a
mennybemenetel üzenetét a legtöbb
ember érti, még akkor is, ha a hatását
a mára nézve nem is mindenki ismeri
el. Viszont pünkösd üzenetét már ke-
vesebben látják tisztán, és a hatását a je-
lenben csak kevesen vallják és élik. Pe-
dig semmi közöd Istenhez, ha nem
vagy az Igéjének bátor hirdetõje. (Má-
té 10,32-33; Máté 25,12)

A bûnnek az egyik legmegsemmisí-
tõbb hatása az, hogy vakká tesz a saját
bûneink meglátására. Ezért hát azt tar-
tod majd bûnnek, amit bûnnek akarsz
tartani. Ebbõl az következik, hogy azt
kezded gondolni, hogy nincs más vá-
lasztás, minthogy a férjednek, a felesé-
gednek, a gyerekednek, az anyósod-
nak, a szomszédodnak, a fõnöködnek,
a kormánynak, a világnak, az Istennek

meg kell változniuk, az elképzeléseim-
hez kell idomulniuk, és akkor majd
minden elkezd végre rendben menni.

A tanítványok Jézus mellett szintén
ezt akarták: mindent és mindenkit meg
akartak változtatni. Még Jézust is! Azon-

ban Jézus rámutatott valamire: „Nek-
tek kell megváltoznotok! Az én gondol-
kodási és viselkedési normáimhoz kell
formálódnotok!” És minden hívõ em-
ber akkor kezdi a hívõ életét fõbûnei
súlya alatt összetöretve, amikor ki-
mondja Péterrel együtt: „Ez a változás
önerõbõl nem megy! Vagy ha önerõ-
bõl próbálkozok vele, tagadásba, tragé-
diába torkollik.” Ezért volt tehát szük-
ség karácsonyra, nagypéntekre, hús-
vétra, menybemenetelre és pünkösd-
re, azaz szükség az Isten Lelkének a kö-
zénk érkezésére, az Istennel személyes
kapcsolatba kerülés lehetõségére, hogy
ne változtatni akarj másokon, hanem
hogy te légy képes változni!

Vannak, akik eljutnak arra a felisme-
résre, hogy van bûnük, kérik is a bûn-
bocsánatot, de igazából nem a bûntõl
akarnak megszabadulni, azt elhagyni
és belõle megváltozni, hanem a bûne-
ik következményétõl menekülnek. 

Jézus vérét igénylik, de Lelkét, Jézus
bennük munkálkodni vágyó lelkületét
elutasítják.

A Szentlélek a Biblián keresztül nem-
csak tanbeli és történelmi igazságot ad,
hanem a Bibliát eszközként is felhasz-
nálja, hogy a szívünkhöz beszéljen.
Ezért szükséges a Biblia tanulmányozá-
sa – akár teljesen megérted, amit olva-
sol, akár egyáltalán nem – mert maga az
Ige olvasása megadja a lehetõséget a
Szentléleknek, hogy felvilágosítson té-
ged, és végezze munkáját benned.
Amíg olvasod az Isten Igéjét, annak üze-
nete átjár, akár tudatában vagy annak,
ami történik, akár nem. A Szentlélek
majd útmutatást ad, emlékeztet arra,
hogy ki vagy, és érdekedben közbelép.

Az Ige az, amit a Szentlélek használ,
ezért csak azok tudják bátran hirdet-
ni, akik ismerik a Bibliát, megteltek
Szentlélekkel és Jézus képére változik
az életük. Légy mihamarabbi bátor
hirdetõje!

Papp Barnabás baptista lelkész

E heti rejtvényünk megfejtését június 3-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A május 13-ai rejtvény helyes megfejtése: Ottlik Géza: Iskola a határon. A helyes választ
beküldõk közül könyvet nyert: Ruip László, Szekszárd, Kecskés F. u. 6/C/2. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Evangélium

Kulturális 
pályázat 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat pályázatot hirdet
„Kulturális pályázat” címmel a Szek-
szárd Megyei Jogú Város területén
mûködõ német nemzetiségi kul-
turális tevékenységet folytató, szek-
szárdi székhelyû társadalmi szer-
vezetek támogatására.

A támogatás a szekszárdi német
nemzetiségek önazonosságának
megõrzését, anyanyelvének, zenei,
tánc és egyéb hagyományainak, szel-
lemi és tárgyi emlékeinek ápolását
szolgáló célokra nyújtható. A rendel-
kezésre álló keretösszeg mértéke
2012. évben 1 200 000 forint. 

A pályázat beadási határideje: 2012.
május 31. 

A pályázati kiírás és az adatlap
letölthetõ Szekszárd Megyei Jogú
Város (www.szekszard.hu) hon-
lapjáról.

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

Apróhirdetés

Pünkösd: Érted?! Értem?!
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Fodor Nándornak nagyon fekszik az erõemelés
Ifjúsági világ- és Európa-bajnok is a szekszárdi erõs ember

A 18. életévében járó mackós alkatú, de
feltûnõ izomzatú szekszárdi srácot, Fo-
dor Nándort bármelyik súlyemelõ-
edzõ kiszúrta volna magának a kon-
diteremben a tehetségkutatás során
anno, a sportág szekszárdi virágkorá-
nak nevezhetõ nyolcvanas-kilencvenes
években. Amint már egy év gyakorlás
után közel 200 kilogrammal feláll, 120-at
nyom fekve, és közelít a 190-hez az úgy-
nevezett felhúzásnál. De akkoriban
ilyen erõs ember nem került a Húsipa-
ri SE-hez. Fájdalom, Fodor Nándor már
csak akkor látta meg a napvilágot, ami-
korra a súlyemelés megszûnt létezni
Szekszárdon... Így egy rokon sportág,
az erõemelés az, amelyben kamatoz-
tathatja kivételesnek tûnõ adottságait.
A fiatalember 2009 novembere óta
törzsvendége a városi sportcsarnok
konditermének, azóta is saját maga ké-
szíti az edzésterveit, s jár el a különbö-
zõ versenyekre.

250 kilóval felállni 
guggolásból

Fodor Nándi igazi üstökösként tûnt
fel a sportág hazai és nemzetközi egén
2011-ben. A szlovák nemzetközi baj-
nokságon debütált a 17-18 évesek kor-
osztályában – mindjárt egy második
hellyel. Hogy nem véletlen volt belépõ-
ként ez a siker, ezt két hét múlva az
Egerben rendezett Európa-bajnoksá-
gon bizonyította: guggolásban, ked-
venc versenyszámában elérte a 200 ki-
lót, 125-öt nyomott fekve, 175-öt tu-
dott felhúzni, és azt a szabályoknak

megfelelõen megtartani.
Ezzel élete elsõ Európa-baj-
nokságán aranyérmes lett!
De nem ért véget ezzel a
nyitóév sikersorozata. Jött
a Világkupa és a világbaj-
nokság, amelyeken Fodor
Nándor még nagyobb sú-
lyokat volt képes megmoz-
gatni – tehetségét, fejlõdé-
si lehetõségeit felvillantva.
A WUAP világszervezet ver-
senyén már a 235 kilóval is
felállt guggolásból, 150 ki-
lós rudat nyomott ki fekvés-
bõl, és 202 kg-ot húzott fel
a talajról. Ebbõl lett korosz-
tályos világcsúcs (!) ennél a
szervezetnél, így övé lett a
Világkupa-gyõzelem. Ezek
után már, nagy esélyesként
indult a lett fõvárosban, Ri-
gában, szintén tavaly no-
vemberben a World Power-
lifting Congress (WPC) vi-
lágszervezet égisze alatt
megrendezett világbajnok-
ságon, ahol még több vas-
tárcsát rakatott a súlyzó-
rúdra (217,5 kg, 160 kg,
212,5 kg), s ezzel a konti-
nenselsõség után az ifjúsági világbaj-
noki címet is elhódította. Az I. Béla
Gimnázium 11. évfolyamos tanulójá-
nak sikersorozatában szerepet játszott
az öltözet is.

– Csakúgy, mint az úszóknál koráb-
ban a speciális dressz, nálunk egy sa-
játos ruházat terjedt el a közelmúlt-

ban – avatott be a részletekbe Nándi.
– Ez segít a teljesítménynövelésben,
így az ebben a szerelésben verseny-
zõk külön kategóriában indulnak. Én
is ragaszkodtam ehhez, s a szüleim eb-
ben is támogattak. Ennek a segítség-
nek köszönhetõen ma már 250 kilo-
gramnál tartok a guggolásban, 170-nél

a fekve nyomásban és 215-nél
a felhúzásban. Szerencsés
alkat vagyok, bírják az ízüle-
teim és a csontozatom a fo-
kozottan nagy terhelést,
nem sérültem meg még
egyszer sem – mondja.

Nézi állandóan a világhá-
lót, tájékozódik az versenyek-
rõl, aktuális eredményekrõl,
csúcsokról. Úgy tûnik, „jó
helyre” született, mert a csa-
lád mindenben támogatja.
Szülei, testvére, az egész ro-
konság roppant büszkék ed-
digi teljesítményére, és finan-
szírozni is tudják igencsak
pénztárcába vágó hobbiját,
ami mindent egybevetve
(bérleti díj, fehérje- és vita-
minkészítmények, plusz-
étkezési igény, utazások)
nem kevés kiadást követel a
családi kasszából. Idén Né-
metországban mindenkép-
pen szeretné megvédeni a vi-
lágbajnoki címét a korosz-
tályos vb-n, aztán U-23-ban, 
majd felnõttkorosztályba ér-
ve is maradandót alkotni, ez
a legfõbb vágya.

Most egy dolog aggasztja csak: 
mivel 250 kilónál tart már a guggolás-
ban, és lesz ez még ennél több is, 
félõ, hogy az edzõteremben – ahová
most jár, s ahol általában többen is
gyakorolnak vele egy idõben – nem
lesz elég tárcsa, amit feltegyen a 
rúdra... B. Gy.

Fodor Nándor  guggolásból áll fel a 200 kiló fölötti
súllyal az egyik kiemelkedõ nemzetközi versenyen

Nagy Zoltán a 
megyei védelmi 
bizottság titkára

Átalakításra került a védelmi igazgatá-
si rendszer. Az új jogszabályi környe-
zetben megváltozott a megyei védelmi
bizottság összetétele, feladatrendsze-
re. Elnöke a kormánymegbízott lett,
titkársága a Kormányhivatalhoz került
– értesültünk Tóth Ferenc kormány-
megbízottól.

A megváltozott körülményekre fi-
gyelemmel dr. Hende Csaba honvédel-
mi miniszter a megyei védelmi bizott-
ság elnöke és a katasztrófák elleni véde-
kezésért felelõs miniszter egyetértésé-
vel 2012. május 1-jei hatállyal a Tolna
Megyei Védelmi Bizottság titkárává ki-
nevezte Nagy Zoltán nyugalmazott ez-
redest, vezetõ fõtanácsost, közigazgatá-
si tanácsadót, a Honvédelmi Miniszté-
rium Védelmi Hivatala szakreferensét.
A jogszabály szerint a Tolna Megyei Vé-
delmi Bizottság titkára a Tolna Megyei
Kormányhivatal Védelmi Bizottság
titkárságvezetõje is egyben.
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Legyen az Ön 
cége a legjobb! 
Induljanak az OTP 

céges triatlon váltón!

A távok: úszás 200 m, kerékpározás 
6 km, futás 2 km

Kategóriák: nõi csapat, férfi csapat,
vegyes csapat.

Az úszás az új Szekszárdi Fürdõ 25
m-es sportmedencéjében zajlik, a ke-
rékpározás és a futás a sportcsarnok-
tól indul. Rajt: 12:30 órakor. Kategóri-
ánként az elsõ három csapatot díjaz-
zák. Nevezni elektronikusan lehet
cég, kategória és név megjelölésével
az alábbi címen: Szélné B. Ágnes
(szelne.agnes@dynamictc.hu, tel.:
20/9309328) május 31-ig, vagy a hely-
színen (mindhárom csapattag) 11.45
és 12.15 között. Az elõnevezett csapa-
tok is ez idõ alatt vehetik fel a rajtszá-
mot. Nevezési díj: 600 Ft/csapat. A ke-
rékpárt 12.00 és 12.20 között helyez-
hetik el a depóban.

A versenyt a Dynamic TC rendezi a
Szekszárdi Fürdõ és az OTP Bank tá-
mogatásával.

A verseny rendezõje: Dynamic Triat-
lon Club, Szekszárd. 
Helye: Szekszárdi Fürdõ (Keselyûsi út
3.)

Versenytávok, rajt: Újonc 1 (2003-
ban, vagy késõbb születettek), 50 m –
1 km – 500 m, 9.00 óra. 

Nevezés: Sport XXI. olimpia – elõne-
vezést kizárólag május 31-ig „A” (iga-
zolt) és „B” (nem igazolt) kategória
megjelöléssel, elektronikus úton a len-
ti címen. Nyílt verseny elõnevezéssel
elektronikus úton vagy a verseny nap-
ján, a helyszínen 7.45–8.40-ig név, szü-

letési év, lakcím megadásával. Váltóver-
seny elõnevezéssel elektronikus úton,
vagy a verseny napján, a helyszínen
11.45–12.15-ig. Nevezési cím: szel-
ne.agnes@dynamictc.hu. További in-
formáció: Dynamic TC, Szélné Bajor
Ágnes, tel.: 20/9309 328.

Nevezési díj: a Sport XXI. számára
díjmentes, egyéb korcsoportban, vál-
tók és Tolna megyén kívülieknek: 600
Ft. Értékelés, díjazás: korcsoporton-
ként, kategóriánként és nemenként az
elsõ három helyezett érem, megyén kí-
vüli fiatalok, korcsoportonként és ne-

menként, valamint a váltócsapatok ok-
levél díjazásban részesülnek.

Korcsoportok, távok és rajtok:
Újonc 1 (2003-ban, vagy késõbb szü-

letettek): 50 m úszás, 1 km kerékpáro-
zás, 500 m futás – 9.00 óra; Újonc 2
(2001–2002.): 100 m, 2 km, 1 km – 9.10
óra; Gyermek (1999–2000.): 200 m, 4
km, 1 km – 9.25; Serdülõ (1997–1998.):
300 m, 8 km, 2 km – 9.55 óra; Ifjúsági
(1995–1996.): 300 m, 12 km, 3 km –
10.15 óra; Junior (1993–1994.) 300 m,
12 km, 3 km – 10.15. Felnõtt és szeni-
or: 300 m, 12 km, 3 km – 10.15 óra.

I. SZEKSZÁRDI FÜRDÕ TRIATLON

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Megemlékezés a trianoni békeszerzõdés 92. évfordulója alkalmából

Szekszárd, Béla király tér, római katolikus templom
2012. június 4. (hétfõ) 16.30 óra

PROGRAM:
10.30 Diákok bevonulása a történel-

mi zászlókkal
Himnusz 

10.35 Egyházi köszöntés
10.40 Zene
10.45 Beszédet mond: Horváth István,

Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

10.55 Zenés irodalmi emlékezés a
Garay János Gimnázium diákjai
elõadásában

11.10 Magyarok hitvallása 
Szózat 

11.20 Történelmi zászlók elvonulása

A megemlékezést követõen gyertya-
gyújtás az Országzászlónál

Tolna megyei triatlon

Sport XXI. olimpia és nyílt verseny, baráti, családi és céges váltó

2012. JÚNIUS 2.

V. Borok és Húrok
Hang- és borkóstoló Szekszárdon 

Június 14 –16.
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
könyvtárában és a múzeum elõtti
téren. Részletes program a jövõ

heti számban.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, a Civil Kerekasztal és
a Mentálhigiénés Mûhely szervezésé-
ben június 9-én a Garay téren megren-
dezésre kerül az önkéntesek napja. Vár-
juk minden olyan civil szervezet jelent-
kezését, akik önkéntes tevékenységü-
ket be szeretnék mutatni az érdeklõdõk-
nek, vagy fellépésükkel színesítenék a
programot. Jelentkezési határidõ: 2012.
május 29. 16 óra. Elérhetõségek: Mentál-
higiénés Mûhely, 7100, Szekszárd, Szent
István tér 15–17. II. emelet; e-mail:
onkentesinfopont@gmail.com; telefon:
0674/511-721; 0674/511-722.

Nyugdíjasok 
figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a TM Vöröskereszt Nyugdí-
jas Alapszervezete megfelelõ létszám ese-
tén kirándulást szervez az ozorai várba 
augusztus 19-én. Részvételi díj: kb. 3500
forint (színházlátogatás, étkezés, várláto-
gatás). Jelentkezés május 31-ig, fogadóna-
pokon hétfõn 8–12 óráig, csütörtökön
8–10 óráig (Szekszárd, Hunyadi u. 4.).

Május 29-én, kedden reggel 6–7 óráig
690 forintos áron frissen vágott csirke
árusítása lesz ugyanitt. Elõjegyzés: május
24-ig, csütörtökön 8-tól10-ig személyesen,
vagy a 319-739-es telefonszámon, fogadó-
órán kívül pedig a 319-148-as számon.

Önkéntesek 
napja

A programot szervezi: a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 22. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig 
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iro-
da

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig,
Kadarka utcai óvoda

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

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

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

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

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

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

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

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

Megtisztítják az utcákat a Comenius tanulói
Az elmúlt héten Felsõvárosban is bein-
dult a szemétgyûjtési láz: a Comenius
Általános Iskola összes évfolyama ki-
vette részét a nemes cselekedetben.
Május 18-án, délután egy sereg tanuló
indult el öt irányban az intézmény be-
járatától, hogy megtisztítsák a környék
utcáit a szemetelõ emberek „hagyaté-
kától”. 

A Kálvin téri iskolánál Szõke Berna-
dett felsõs magyartanárt kérdeztem az
akció elõzményeirõl és terveikrõl.
Mint arról lapunkat a nevelõ tájékoz-
tatta, a programot 2004-ben indítot-
ták útjára, azóta minden évben meg-
rendezik a hulladékgyûjtést. Az intéz-
mény tanárai a gyerekekkel körbejár-
ják a város ezen részének utcáit, tere-
it, s amit figyelmes szemeikkel észre-
vesznek, habozás nélkül a szemetes
zacskókba dobják. A Comeniusban –
ahogy más oktatási intézményekben
is – igen fontosnak tartják a környezet
védelmét, amelyre megpróbálják az
összes tanulót ránevelni. Idén, egy pá-
lyázat keretében pénzt is nyertek akci-
ójukra, amelybõl megvásárolták a
szükséges eszközöket. Idén három al-
kalommal is próbálják megszervezni
a gyûjtést az iskolában. Egy-egy ilyen

szemétgyûjtés alkalmával három csa-
patban öt útvonalon át járják körbe a
Kilátó felé vezetõ utat. A „tájsebészet-
nek” elkeresztelt akcióban a kis elsõ-
söktõl a felsõbb osztályos gyerekekig a
tanárokkal és szülõkkel együtt, min-
denki nagy szorgalomban gyûjti ilyen-
kor a szemetelõk által eldobott cigaret-
tacsikket, mûanyag flakonokat, miegy-

mást. A májusi takarítást az iskola bio-
lógiatanára, Nagy Éva és a Comenius
igazgatója, Morvai Szilveszter szervez-
te, kollégáik hathatós segítségével. Ter-
vezik, hogy a gyûjtést az útvonalak
mentén fényképekkel dokumentálják,
de programfüzetet is készítenek az
eseményrõl, amelyet szeretnének mi-
hamarabb eljuttatni a város általános

iskoláiba, s esetleg jövõre más iskolákat
is meghívni a programra. Lapunk a ta-
nulókat a Kálvin tér irányából a Bálint
közön át a Kálvária felé kísérte el, amely
szakaszon flakonok és csikkek tömegé-
tõl kezdve a papír zsebkendõkön, zacs-
kókon, gumidarabokon át még kisebb
méretû feslett szõnyegdarabokat is ta-
láltunk. Gyimóthy Levente

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI
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