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SIKERÜLHET
MEGTARTANI AZ
ÉRTÉKEKET 

KÉSZŰLŐDÉS A PÜNKÖSDI
FESZTIVÁLRA 7. OLDAL 12. OLDAL

A megyeszékhely középiskoláiban
zömmel csütörtökön tartották a balla-
gásokat. Idén több mint ezer „öregdi-
ák” vett (könnyes) búcsút iskolájától,
tanáraitól, diáktársaitól.

A megható, s egyszersmind feleme-
lõ ünnepségek után az érettségire ké-
szülõk már a tételeket olvasgatják, hi-
szen hétfõtõl az írásbeli vizsgán kell
számot adjanak tudásukról.

Ballagtak a szakiskolák végzõsei is.
Számukra május 18-án kezdõdnek az
írásbelik a szakmai tantárgyakból, és
június végére jutnak túl a gyakorlati,
szóbeli vizsgákon.

„Ballag már a vén diák...”
Az érettségi vizsga a következõ állomás a középiskolások számára

Ballagás a Szent László Szakképzõ Iskola (TISZK) szekszárdi székhelyintézményében

Új csúcsévjáratok
születõben 

a borvidéken
Negyvenegy aranyérem talált gazdára
az idei történelmi borvidéki borverse-
nyen. A szakemberek szerint az idén
megméretett 2006/2007-es nedûk
már most felzárkóztak az etalonnak
tartott 2000-es és 2003-as évjáratból
származókhoz, néhány év múlva pe-
dig akár túl is szárnyalhatják nemzet-
közi sikereiket.

Írásunk a 3. oldalon.

Olvasóink
figyelmébe ajánljuk
• Május 11-tõl megváltozik a forgalmi
rend a Dienes Valéria Általános Iskola
környékén a gyerekek biztonsága ér-
dekében. A Kecskés Ferenc utcában
megállási tilalmat vezetnek be, a Vasvá-
ri Pál utca pedig egyirányú lesz a Kecs-
kés Ferenc utcától a Gróf Pál utca irá-
nyába. Részletek a 2. oldalon.

❋❋❋

• Lakossági veszélyes- és elektronikai-
hulladék-gyûjtési akció lesz május 9-
én. A szekszárdi lakosok az összegyûlt
veszélyes, illetve elektronikai – a kom-
munális hulladékkal együtt nem kezel-
hetõ – hulladékaikat ingyenesen lead-
hatják a Béla király téren és a Csatári
torokban. Részletek az 5. oldalon.

KÖSZÖNTJÜK
AZ ÉDESANYÁKAT,
NAGYMAMÁKAT!
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
sága pályázatot hirdet kultúraközvetí-
tõ, kultúra- és értékteremtõ feladato-
kat ellátó, Szekszárdon élõ polgárai,
Szekszárdon mûködõ civil közösségei
és szekszárdi intézmények számára
Kulturális Támogatás elnyerésére
a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
2009. évi bizottsági keretében e célra
biztosított 1.300 eFt összeg erejéig. 

A támogatásra pályázhatnak:
a) a Tolna Megyei Civil Szolgáltató

Központnál regisztrált szekszárdi
székhelyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési in-
tézmények,

c) magánszemélyek.
Pályázni lehet 2009. évi szekszárdi

kulturális rendezvények, rendezvény-
sorozatok lebonyolításához - különös
tekintettel Hollós László születésének
150., Dienes Valéria születésének
130. évfordulójára, - valamint a váro-
son kívüli kulturális, mûvészeti ese-
ményeken történõ részvételhez, sze-
repléshez támogatás elnyerésére.

Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, minõ-

ségével a város hírnevét öregbíti,
vagy a város kulturális életét méltón
reprezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy
nemzetközi kulturális mozgalmak új 

területeire kapcsolja be a város mû-
velõdési és alkotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális
tradícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigé-
nyeket szolgál ki. 

Az alap önmagában nem lehet a
felsorolt tevékenységhez szükséges

pénzeszközök kizárólagos forrása
(legalább 30 %-os önrésszel kell ren-
delkezni).

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem fog-
lalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormányzattól
korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, az önkormányzat
felé egyéb tartozása sincs és az össze-
férhetetlenség nem áll fenn. (Errõl
szóló nyilatkozatot kitöltötte.)   

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
fenntartja magának azt a jogot, hogy
a pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a
támogatással nem számol el. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
a pályázaton nyert összeg felhasználá-
sáról a rendezvényt, (illetve felhaszná-
lást) követõ 1 hónapon belül kér el-
számolást, amelynek feltételeirõl a
nyertes pályázókkal a támogatás át-
utalását megelõzõen Szekszárd MJV
Önkormányzata szerzõdést köt.

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyûlésének Mûvelõdé-
si és Oktatási Bizottsága címére
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
2009. május 30-ig kérjük eljuttatni.

A pályázatokról a bizottság 2009.
június 15-ig dönt.

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Mûvelõdési Oktatási Bizottsá-
ga pályázatot hirdet tudományos mun-
kát folytató, Szekszárdon élõ polgárai
számára teljesítményük elismerésére,
valamint támogatásukra a Tudomá-
nyos Ösztöndíj Támogatás elnyeré-
sére a Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság 2009. évi bizottsági keretében e
célra biztosított  összeg erejéig. A Tu-
dományos Ösztöndíj és a Mûvészeti
Ösztöndíj Támogatás kerete összesen:
400 000 Ft.

A támogatásból a tudományok te-
rületén kiemelkedõ alkotók, kutatók
korhatár nélkül részesedhetnek.

a) Elõnyben részesülnek azok a te-
vékenységek, amelyek a város közös-
ségét érintõ, helyi ügyek megoldására
vállalkoznak, kutatómunka esetén
azok, amelyek helytörténeti jelentõ-
ségûek. 

b) Konferenciákon való részvételre
és tudományos munkaeszközökre
(technikai felszerelésre) is lehet tá-
mogatást kérni. (A konferencián való
részvétel támogatásának feltétele az
elfogadott elõadás).

c) Ösztöndíj esetében:
- ha a jelentkezõ már kutatóként

foglalkozik valamelyik alaptudomány-
nyal,

- az ösztöndíj lejártával visszatér a
városba, 

- bizonyítani tudja, hogy az ösztön-
díj tudományos fejlõdését szolgálja.

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem fog-
lalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak
az részesülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzattól ko-
rábban kapott támogatás felhasználá-
sáról elszámolt, valamint az önkor-
mányzat felé egyéb tartozása sincs.  

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a tá-
mogatással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyûlésének Mûvelõdé-
si és Oktatási Bizottsága címére
(7100 Szekszárd Béla király tér 8.)
2009. május 30-ig kérjük eljuttatni, a
pályázatokról a bizottság 2009. június
15-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Mûvelõdési és

Oktatási Bizottsága

Pályázat kulturális támogatásra

Pályázat Tudományos
Ösztöndíj Támogatásra

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
sága pályázatot hirdet mûvészeti tevé-
kenységet folytató, Szekszárdon élõ
polgárai számára teljesítményük elis-
merésére, valamint támogatásukra a
Mûvészeti Ösztöndíj Támogatás el-
nyerésére a Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság 2009. évi bizottsági keretében
e célra biztosított összeg erejéig.

A Mûvészeti Ösztöndíj és a Tudo-
mányos Ösztöndíj Támogatás kerete
összesen: 400 000 Ft.

A támogatásból a mûvészetek terü-
letén kiemelkedõ alkotók korhatár
nélkül részesedhetnek. 

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem fog-
lalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak
az részesülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzattól ko-
rábban kapott támogatás felhasználá-

sáról elszámolt, valamint az önkor-
mányzat felé egyéb tartozása sincs. 

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
fenntartja magának azt a jogot, hogy
a pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a
támogatással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd MJV
Önkormányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyûlésének Mûvelõdé-
si és Oktatási Bizottsága címére
(7100 Szekszárd Béla király tér 8.)
2009. május 30.-ig kérjük eljuttatni.

A pályázatokról a bizottság 2009.
június15.-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Pályázat Mûvészeti
Ösztöndíj TámogatásraFelhívjuk a gépjármûvel közlekedõk fi-

gyelmét, hogy Szekszárdon, a Kecskés
Ferenc és Vasvári Pál utcákban a for-
galmi rend 2009. május 11-tõl az aláb-
biak szerint változik:

– A Kecskés Ferenc utca Dienes Va-
léria Általános Iskola elõtti szakszán a
Vasvári Pál utcától a Kisfaludy utcáig
mindkét oldalon „megállni tilos” jelzõ-
tábla kerül kihelyezésre;

– A Vasvári Pál utca a Kecskés Fe-
renc utca felõl a Gróf Pál utca felé
egyirányú lesz.

A forgalmirend-változás bevezetésé-

re a balesetek megelõzése, és az iskolá-
sok védelme érdekében kerül sor.

Kérjük a szülõket, hogy a reggeli és
a délutáni idõszakban gyermekük is-
kolába, vagy iskolából történõ szállítá-
sakor megállásra az egyirányúsított
Vasvári Pál utcai szakasz iskola felõli
forgalmi sávját vegyék igénybe. Az is-
kola a Vasvári Pál utcai bejáraton ke-
resztül is megközelíthetõ.

Kérjük az érintettek megértését és
türelmüket! Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési és
-fejlesztési Igazgatóság

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!

Kedvezményes virágvásárKedvezményes virágvásár
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a lakosság részére kedvezményes áron, virágpalánta-vásárt szervez
közterületi, illetve elõkerti kiültetésre, valamint épület homlokzat 

díszítésére 2009. május 6-7-én, 700 -1400 óráig 
a Kisiparos udvarban.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a virágosítási akcióban  résztvevők nevét és

címét a későbbi zsűri bejárások megtekintéséhez rögzítjük.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóság
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HÉTRŐL HÉTRE

Megdőlhet a 2000-es és a 2003-
as évjárat dominanciája a csúcs-
borok születését illetően a szek-
szárdi történelmi borvidéken. Ed-
dig ezekkel a borokkal aratták le
a babérokat borászaink idehaza
és külhonban is, de... 

Bálint György

Az idei borvidéki borversenyen a
2006/2007-es évjárat színben, aromá-
ban és beltartalmi értékeiben olyat pro-
dukált, amikkel magában hordozza an-
nak a lehetõségét, hogy feledtesse az
említett etalonnak számító éveket. Ha a
meghatározó nemzetközi borversenye-
ken ugyanúgy bearanyozódnak ezek a
szekszárdi nedûk, akkor semmi kétsé-
günk nem lehet efelõl. Ennek a lehetõ-
sége, no és az is, hogy egyre nõ azoknak
a száma a Sióagárdtól Szekszárdon át
Bátáig terjedõ borvidéken, akik képe-
sek aranyérmes (vörös)bort produkál-
ni – az idén negyvenegyet osztottak – fe-
lettébb nagyszerûvé tette az idei Szent
György-napi borünnep hangulatát.

Nem vész el
a szekszárdi jelleg

– Bátran kijelenthetem, hogy az
utóbbi két évjárat már felzárkózott az
elõbbi kettõhöz – állítja határozottan
Módos Ernõ borász, az Alisca Bor-
rend nagymestere. – Savtartalmuk és
a harmónia alapján három-négy év el-
teltével még többet mutathatnak a
2006 és 2007-es évjárat borai. Meg-
gyõzõdésem, hogy ránk tört mediter-
rán hatások kezelésére már jobban fel
vagyunk készülve, mondjuk hat évvel
ezelõtt. Nem élünk már a magas cu-
korfok, a magasabb alkohol bûvöleté-
ben. Sok egyéb ízt és zamatot is hor-
doznak ezek az alkoholok, amelyek
már nem feltétlenül kívánatosak ah-
hoz, hogy a szekszárdi sokszínûséget,
üdeséget, tarkaságot, könnyedséget,
játékosságot megõrizzék. A tudatos
savmegõrzés, a gyümölcsös jelleg ki-

bontása elengedhetetlen az egysíkú-
ság elkerülése szempontjából. A ma-
zsolás-likõrös ízvilág persze egy picit
belekerülhet a mi borainkba, de nem
válhat uralkodóvá, mint Villányban,
aminek ez a sajátja. Ne váljunk hason-
lóvá egy Észak-Toszkána boraihoz,
mert mi ennél többek vagyunk!

Takler-trió, meg a ráadás
Kilenc különdíj talált gazdára az

idei borversenyen. A legjobbak kü-
lön versenyében a Takler pince trip-
lázott: 2006-os cabernet franc re-
serve-jük a legjobb vörös bor címet
kapta, de ebbõl a pincébõl került ki a
legjobb bikavér (2006-os reserve) és
a legjobb kékfrankos (2007-es reser-
ve) is. Nincs is mit csodálkozni, hogy
õket illeti meg az Év Bortermelõje ki-
tüntetõ cím is.

– Annak ellenére, hogy a két leg-
rangosabb helyrõl, Bordeaux-ból és
Párizsból is begyûjtöttek egy-egy ara-
nyat, ezüstöt, az itthoni „gyõzelmek-
nek” is felettébb lehet örülni – szólí-
tom meg Takler Andrást.

– Naná! Ha belegondol, a borvidéki
borverseny sportnyelven szólva egy

mini világbajnokság, hiszen nem egy
külföldön is sikeres pincészet méreti
meg borait. Komolyabbra fordítva a
szót, nagyon örülünk ezeknek a kü-
löndíjaknak. A 2006/2007-es évjáratú
boraink egészen biztosan még hallat-
nak még magukról, mert néhány év
múlva még a mostaninál is jobbak
lesznek. Okkal reménykedhetünk,
hogy a borvidéki borversenyen
aranyérmes borunk valamelyike újra
fölér a csúcsra Bordeaux-ban is.

Mészárosé a Város Bora
Az idei borünnepen akkor szállt fel

igazán a „füst” – az immáron állandó
helyszínnek számító, idén 25 éves
Mûvészetek Házában –, amikor az el-
sõ ízben odaítélt Szekszárd Város Bo-
ra kitüntetõ cím gazdára talált. A több
mint kétszáz beküldött mintából 29
bor pályázott erre a titulusra (is). Idén
az egyik karizmatikus pincészet feje,
Mészáros Pál vehette át – a rá jellem-
zõ szerénységgel – az egy évig élõ, kü-
lönleges marketing értékkel bíró dí-
jat, amiért garantáltan minden évben
nagy harc lesz. A 2007-es évjáratú kék-
frankos válogatásból a kiírásnak meg-
felelõen a város 500 palackot megvá-
sárol, s azt protokolljában a város bo-
raként egy évig megjelenít.

– Elmondhatatlanul nagy az örö-
möm – mondta Mészáros Pál a díját-
adás utáni percekben a szakma gratu-
lációját is begyûjtve. – Õszintén szól-
va többre tartom, mint a bordeaux-i
aranyat, mert ezt a sikert itt helyben
értem el. Remélem, a borfogyasztók
többsége is visszajelzi, hogy más kék-
frankosoktól is megkülönböztethetõ-
en ez egy valóban nagyszerû bor, és
újabb barátokat szerez a városnak, a
borvidéknek és pincészetünknek is. 

– A Bodzási dûlõnek komoly köze
lehet ehhez a sikerhez...

– Talált, mert ez valóban a nekünk
misztikus helynek számító dûlõbõl

került ki, ahol a legjobb minõségû
kékfrankosunk terem évrõl évre.
Egészséges, jó zamatú szõlõt szürete-
lünk itt, s ezt kell megõrizni a borban.
Olyan fahordóban, olyan pincében
kell érlelni, ami ebbõl az íz és zamat-
anyagból nem vesz el semmit, inkább
hozzátesz.

Az „amatõr” termelõ
aranyérmes kadarkája

– Lehet jó bort készíteni a hagyomá-
nyos eszközökkel, szívvel lélekkel, meg
persze a kellõ ismeretekkel felvértezve
– hallhattuk az idei díjkiosztón Trieber
Gézától. A civilben számítógépes szak-
ember a borünnep egyik meglepetésé-
nek számít, aki korszerû borászati
technológiát nélkülözve jutott el az
aranyig: A siker válaszút elé is állítja a
valójában kényszer szülte borászt, aki
az édesapjától megörökölt kis birtokot
nem akarta veszni hagyni. A kadarka-
kultusz egyik felélesztõje lehet – ha
már nem az –, aki ezzel a borával jutott
el élete elsõ aranyáig.

– Öreg, 80-90 éves tõkékbõl álló ha-
gyományos mûvelésû, komoly fizikai
munkát igénylõ szõlõ, ami a legszeb-
bet adja. Nem kell terméskorlátozás,
meg egyéb hókuszpókusz, mert ez
már önmagát korlátozza – avat be a
részletekbe a kistermelõ. – Baktában,
déli lejtõn van ennek a kadarkának a
termõhelye. A régi „csúcshelyek” egyi-
ke, amely nem esett az urbanizáció ál-
dozatául. Sokáig töprengtem, mivel is
induljak a nekem komoly megmére-
tést jelentõ borversenyen, aztán a
2007-es kadarkára esett a választás. Ar-
ra gondoltam, ha ezt a kényes mûvelé-
sû, a hordó szavának mindenkori meg-
értését és azonnali cselekvést követe-
lõ fajtát értékelik a nagyok, akkor az
már valami. Erre a fajtára ugyan nem
jellemzõ, hogy palackban még sokkal
jobb lesz, de ez kivétel. Kíváncsiam vá-
rom, mire viszi a külföldi megméreté-
seken – mondta Trieber Géza.

Szent György-napi borünnep
A 2006-os és 2007-es évjárat óriásit domboríthat – egyre többen készítenek csúcsborokat

Egy évig Mészáros Pál 2007-es kékfrankosa Szekszárd Város Bora

Trieber Géza (jobbról) nyerte el a legjobb kistermelõ különdíját
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A legjobbak
Champion díjat a Takler Pince
2006-os Cabernet Franc Reserve
bora nyerte el. A Legjobb Bikavér
szintén a Takler Pince 2006-os bo-
ra lett, míg a Legjobb Kadarka cí-
met a Wekler Pince 2007-es Ka-
darka Selection bora kapta. A Leg-
eredményesebb fiatal borász Gyu-
ricza Dániel, a legeredményesebb
borászat a Takler Pince Kft. lett. A
borverseny nagyaranyérmét a Fritz
Pincészet 2007-es Cabernet Sau-
vignon Barrique bora kapta. Szek-
szárd Város Bora 2009 címet a
Mészáros Borház 2007-es Kék-
frankosa nyerte el.
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Felmondták a szerzõdést
A fõigazgató továbbra is tárgyalna

■Sajtótájékoztatón jelentette be a Tol-
na Megyei Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vezetése – Kalányos Já-
nos elnök, Sárközi Károly és Pongó Ig-
nác önkormányzati képviselõk –, hogy
felbontják a Dél-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központtal (DDRMK)
2007 õszén kötött együttmûködési
megállapodást.

Elmondták, hogy már az aláírása-
kor is tartalmilag aggályosnak ítélték
meg a dokumentumot, mivel a me-
gye cigányságát az konkrétan nem
érintette. Ám az aláírást nem tagad-
hatták meg, mivel azt az önkormány-
zat többsége megszavazta. Idõvel be-
bizonyosodott, hogy csupán látszat-
megállapodásról van szó, hiszen az
DDRMK nem egyeztetett velük, a so-
ron lévõ feladatokat nem beszélték
meg. Nem biztosítottak nekik helyet
a bizottságokban, így a támogatási
programok kidolgozásában nem ve-
hettek részt, a cigányság képzésére és
munkába helyezésére nem tehettek
javaslatot. Összességében a legna-
gyobb fájdalom számukra, hogy a
DDRMK az együttmûködést nem se-
gítette, szakmai támogatást nem
adott nekik. Sõt, a szerzõdés megköté-
sekor elhúzták elõttük a mézesma-
dzagot, miszerint a kistérségekben
egy-egy roma koordinátort foglalkoz-
tatnak, ám ezt rövidesen visszavon-
ták. Hozzátették, hogy a Baranya és a
Somogy megyei cigány kisebbségi
önkormányzat is hozzájuk hasonló
véleményt képvisel, s már õk is dön-
töttek a megállapodás felbontásáról.

A megye roma vezetõi kitértek az
új szociális törvényre, és az „Út a
munkához” programra, amit szerin-

tük a kormánynak újra kellene gon-
dolnia. Az utóbbival kapcsolatban ki-
fejtették, hogy a települési önkor-
mányzatok elkészítették ugyan a 8
órára vonatkozó foglalkoztatási tervü-
ket, ám a legtöbb helyen csak hat órá-
ban foglalkoztatják az érintetteket,
ami szociális feszültséget szül. Megje-
gyezték, hogy e programot 95 száza-
lékban a központi költségvetés finan-
szírozza, a településeknek öt százalék-
kal kell hozzájárulniuk. Egyébként –
mint azt közölték – a települések jó-
részt e téren sem veszik igénybe a ki-
sebbségi önkormányzatok segítségét.
(Mint azt Borkó Gábor munkavezetõ-
tõl megtudtuk, Szekszárdon nyolc
órában foglalkoztatják közhasznú
munkásokat. Májustól mintegy nyolc-
vanan dolgoznak a programban.)

A biztosítékot az csapta ki, hogy a
kormányprogram túl nagy felelõssé-
get hárít rájuk, amit az imént kifejtet-
tek alapján sem vállalhatnak, mert
nem ismerik a programra érkezõ
pénzek útját, s arról sincs fogalmuk,
hogy az összegek egyáltalán megér-
keznek-e. Tehát – mint mondták – mi-
közben õket csupán eszközként hasz-
nálják, a felelõsséget rájuk hárítják.

Dr. Brebán Valéria, a DDRMK fõ-
igazgatója elmondta, hogy a cigány
önkormányzatok bevonásának való-
ban nincs jogszabályi háttere, ezzel
együtt a Tolna Megyei Munkaügyi Ta-
nács rendszeresen, a regionális pedig
évente egy alkalommal egyeztetésre
hívta a roma vezetõket. „Az együttmû-
ködés nem kötelezõ, ezzel együtt mi a
jövõben is tárgyalni kívánunk a roma
önkormányzatokkal” – mondta dr.
Brebán Valéria. V. H. M. - Sz. Á.

Szépülõ szülészet
A szekszárdi szülészeten tavaly 1348
kisbabát segítettek világra. A nyeresé-
gesen mûködõ osztály bevétele tavaly
annyi volt, mint a bonyhádi kórház
egészének. Az osztály állapota azon-
ban a szakmai munkával sajnos nincs
„azonos szinten”. Dr. Répási István osz-
tályvezetõ fõorvos kalauzolta a sajtó
képviselõit, akik helyenként még
ütött-kopott, legalább harmincéves pa-
dozatot láthattak. A fõorvos ezt köve-
tõen az átépítési terveket ismertette,
majd hozzáfûzte: a munkálatok finan-
szírozásához pályázati pénzt is remél-
nek, s maga a kórház is hozzájárul a
költségekhez. Dr. Répási István ki-
emelte, hogy minden forintra igen
nagy szükségük van, hogy „esztétikus
körülmények között indulhassanak a
kis életek”.

Márciusban Horváth István polgár-
mester közbenjárására, Kovács József
vezérigazgató támogatásával az atom-
erõmûtõl érkezett 3 millió forintot a
mûtõ, a szülõszoba és a csecsemõ-
részleg festésére fordították. Az
MSZP jótékonysági bálján összegyûj-
tött négyszázezer forintot az ambu-
lancia és a váróhelyiség fogadóképes-
sé tételére fordítják.

Sikeresen pályáztak
a vis maior keretre

Szekszárd MJV Önkormányzata ja-
nuár végén káreseményt jelentett be,
miszerint a város közterülete alatt le-
võ pince leomlott, veszélyeztetve az
ott lévõ ingatlanok állapotát és a köz-
lekedés biztonságát. Februárban a
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség munkatársa, a felkért
szakértõ és a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság munkatársa a bejelen-
tés alapján helyszíni szemlét tartott.
A szemle során megállapításra nyert,
hogy a káresemény valóban fennáll.
Ez alapján Szekszárd MJV önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be a
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz a decentralizált vis maior
keret terhére. A Tanács legutóbbi ülé-
sén az elismert bruttó költségek 70%-
ában, azaz 2 100 000 Ft-tal támogat-
ja a veszélyt elhárító munkálatokat.
A fennmaradó 30%-ot az önkor-
mányzat saját erõbõl biztosítja.

Bizottsági támogatás
a szúnyoggyérítéshez

A Magyar Turizmus Zrt és Szekszárd
és Térsége Többcélú Kistérségi Társu-
lás közötti elõzetes egyeztetés alap-
ján, a 2009. évi csípõszúnyog elleni
védekezést az illetékes Dél-dunántú-
li Regionális Idegenforgalmi Bizott-
ság a 2009. április 30-ai javaslata
alapján 1 400 000 Ft-tal támogatja.
A szúnyoggyérítéshez szükséges ön-
erõt a Kistérség biztosítja. A földi és lé-
gi irtás elõzetes felmérés alapján egy
idõben valósulna meg a kistérség tel-
jes területén.

HÍRSÁV
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Április 28-án, kedden a
Bezons parkban folytatódott
a „Szépítsük együtt Szekszár-
dot!” program: a tavaszi
nagytakarítást követően alig
lehetett ráismerni a panelhá-
zak közé ékelődött zöldterü-
letre.

Sz. V.

Az akciónapot a Bezons Baráti Tár-
saság és Csernus Péter, a kerület
önkormányzati képviselõje kezde-
ményezte, amihez a környékbeli
lakók, a Garay általános iskola 5-6.
osztályos, sporttagozatos diákjai
és a Kolping katolikus iskola tanu-
lói csatlakoztak. A program remek
hangulatban telt, a résztvevõket a
munka után finom pogácsa és
péksütemény várta. Néhány óra
alatt a 30 fõbõl álló kis csapat lefes-
tette a játszótéri elemeket, a pado-
kat és a kopjafát. Faháncsot szór-
tak a kopjafa köré, az ott lakók
rendbe rakták a lépcsõházak elõt-
ti virágoskerteket. Az ott készített
fényképek megtekinthetõk Szek-
szárd város honlapján.

Április 29-ére, szerdára terve-
zett Csopak utcai erdõsáv-meg-
tisztítás idõközben okafogyottá
vált, miután a korábbi illegális
hulladék „ismeretlen önkénte-
seknek” köszönhetõen eltûnt az
erdõbõl. Sajnálattal tapasztaltuk,
hogy a lakosságnak szervezett
programon az ott élõk nem vol-
tak jelen.

További önkénteseket várunk
következõ akciónkhoz: május 8-
án a Kilátó és környékének meg-
tisztítására.

Jelentkezni Páll Lauránál, a
„Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program koordinátoránál lehet a
06/30 494-8028-as telefonszá-
mon, vagy a laura@szekszard.hu
e-mail címen.

Megszépült a Bezons park is
Május 8-án a Kilátó takarításához keresnek önkénteseket

Lakossági veszélyes-
és elektronikai-
hulladék-gyûjtés

Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hiva-
tal veszélyes- és elektronikaihulladék-gyûjtési akci-
ót szervez, melynek során az összegyûlt veszélyes,
illetve elektronikai – a kommunális hulladékkal
együtt nem kezelhetõ – hulladékaikat ingyenesen
leadhatják. Az átadás ténye nyomtatványon rögzítés-
re kerül, melyet az átadónak alá kell írnia.

Az akcióban csak a lakosság vehet részt, gazdál-
kodó szervezetek veszélyes hulladéka nem kerül
átvételre, ezért az egy személytõl nagy mennyisé-
gû hulladék átvétele megtagadásra kerülhet.

Leadható anyagok, veszélyes hulladékok:
– savas ólom akkumulátorok, 
– elhasznált szárazelemek, 
– festék-, lakk-, ragasztó-, hígítómaradékok

és ezekkel szennyezett göngyölegek,
– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– fáradt olaj (ásványi, növényi),
– olajos hulladékok,
– feleslegessé vált vegyszerek, savak, lúgok
Elektronikai hulladékok:
– háztartási készülékek, 
– barkácsgépek, 
– hûtõgépek, televíziók, stb.
Gyûjtési pontok: Béla király tér és
Csatári üzletház
Idõpont: Május 9., szombat, 8-13 óra
Információ: Petõ Gábor környezetvédelmi re-

ferens, Polgármesteri Hivatal (Béla király tér 8.,
tel.: 74/504-104).

A lakók a házak elõtti virágoskertekben serénykedtek



6 2009. május 3.HÉTRŐL HÉTRE

Bemutatjuk az „Év Rendõreit”
Tolna megye és Szekszárd városa is díjazta a legjobbakat

Mint arra előző számunkban, a
Rendőrség Napjáról közölt tudó-
sításunkban ígéretet tettünk, be-
mutatjuk azt a négy rendőrt,
akik munkájukkal rászolgáltak
az „Év Rendőre” kitüntető cím
viselésére.

V. Horváth Mária

Dr. Szecsei Zsolt
alezredes, a megyei rendõr-fõkapitányság
közlekedésrendészeti osztályvezetõje. Te-
herbírása óriási, ahogyan szaktudása és
irányító képessége is az. Elvár és követel
– önmagától és munkatársaitól egyaránt.

– A közlekedés-biztonságot érintõ
jogszabályalkotás – zéró tolerancia, a
helyszíni bírság alsó és felsõ határának a
felemelése, a pontrendszer szigorítása,
az objektív felelõsség és a közigazgatási
bírság bevezetése – bõ évvel ezelõtt so-
ha nem látott szigorítás jegyében zajlott.
A számok cáfolhatatlanok: több mint 40
éve nem történt olyan kevés személyi
sérüléses közúti közlekedési baleset Tol-
na megyében, mint amennyi 2008-ban.
Mi ennek az oka? Mivel ilyen szigorú
jogszabályok korábban még soha nem
voltak, a logika szerint is joggal vélelme-
zem, ezeknek komoly szerepük volt az
imént említett kiemelkedõen jó ered-
ményben. Másrészrõl: mi folyamatosan
elemezzük a baleseti adatokat, kutatjuk
a gócpontokat. Tehát a rendõri ellenõr-
zést mindig a szükséges helyekre ter-
vezzük, de a folyamatos ismeretterjesz-
tõ baleset-megelõzési munkánkban is
nyilván a legfontosabb okokra és célcso-
portokra fókuszálunk. Hiszem, hogy
mindezek együtt hozták meg a siker-
ként értékelhetõ következményt.

– Ittas vezetés? Szintén több évtize-
de nem volt olyan kevés ittasan oko-
zott baleset, mint tavaly. Jelen pillanat-
ban az összes baleset 14 százalékáért
felelõsek az ittasan vezetõk, de volt ez
20 százalékhoz közelítõ is. A jelenlegi
arányt én még mindig magasnak tar-
tom, tenni kell ellene. Feltérképezzük
a jellemzõ elkövetési helyeket és idõ-
pontokat, s célirányosan ott és akkor
ellenõrzünk és szankcionálunk!  

Végh Lajos
alezredes, a városi rendõrkapitányság
vádelõkészítõ osztályvezetõje. Az alezre-
des vezeti a mintegy húszfõs osztályt,
ahol „kizárólag kiváló, komoly szaktudá-
sú, remek” vizsgálók dolgoznak. Megtud-
tam, hogy – Végh Lajos megállapítása sze-
rint – e remek emberek, vagyis közvet-
len kollégái aláírásokat gyûjtöttek fõnö-
kük megyei kitüntetése érdekében. Nyil-
ván ez is nyomott a latban, ahogyan a
szakma lépcsõfokait bejárt alezredes kö-
zel két évtizedes igényes, magas szakmai
színvonalú munkája. A vizsgálatiból lett

vádelõkészítõ osztály „sokkal jobban tük-
rözi a végzett és végzendõ munkánkat”. 

– Feladatkörünk az ügyészi szak
elõtti bizonyítási eljárásokat foglalja
magába. Így a nyomozásaink felügye-
letét ellátó ügyészséggel folyamatos,
napi szakmai kapcsolatban vagyunk,
rendszeresen konzultálunk, s õszin-
tén mondhatom, hogy e szakmai vi-
szony kiválóan mûködik.

Nem lehet könnyû a dolguk a vizs-
gálóknak, hiszen rengeteg szabályt,
törvényt kell ismerniük, s észben tar-
taniuk, ugyanis bármikor bármelyik
alkalmazására szükségük lehet.

– Mindemellett könyvelõnek, vil-
lanyszerelõnek, banki ügyintézõnek…
kell lennünk, azaz az elsõ körben szá-
mos szakma alapos ismeretére van

szükségünk. Éppen a jó munka érdeké-
ben osztályon belül „szakosodtunk”, az-
az három csoportot alkotunk: az általá-
nos ügyfeldolgozók, a kiemelt ügyekkel
foglalkozók, valamint a gazdaságvéde-
lemmel összefüggõ feladatokat végzõk.
Megfelelni és minõségi munkát végez-
ni ma már kizárólag így lehet. Az ered-
ményesség érdekében természetesen
rengeteg szakértõvel is dolgozunk.

Végh alezredes arról is szólt, mi-
lyen sokat jelent számára az „Év Tol-
na megyei rendõre” cím elnyerése,
ami véleménye szerint több, mint
szakmai elismerése a 18 éven át vég-
zett rendõri munkának, amit – hoz-
záfûzöm – hivatástudat és kiemelke-

dõ szaktudás jellemez. Elárulok még
valamit: úgy érzékeltem, Végh Lajos
megilletõdve vette át az elismerést, s
akkor is elfogódott volt, amikor kör-
bevették a gratulálók. 

Szabó Zoltán
õrnagy, a városi kapitányság bûnügyi
technikai és helyszínelõ osztályveze-
tõje. A város adományozta az elisme-
rõ címet az õrnagynak. Az ünnepsé-
gen elhangzott méltatásból néhány
sor: „Széleskörû elméleti tudásának és
a szakterületen eltöltött sokéves ta-
pasztalatának köszönhetõen kiemel-
kedõ szakismeretekkel rendelkezik…
újszerû megközelítése, ötletei a kapi-
tányság hatékonyabb mûködését se-
gítik elõ…” 

Ha nincs is szolgálatban, Szabó Zol-
tán akkor is igen gyakran kimegy a
helyszínre, ahol persze, nem nézelõ-
dik, hanem részt vesz a munkában,
amit párhuzamosan végeznek a nyo-
mozókkal. Mint megfogalmazza, lé-
nyeges, hogy a bejelentést követõen a
lehetõ leggyorsabban érjenek a tett
színhelyére, hogy még a pusztulásnak
kitett nyomokat is felleljék. 

– Az eredmény érdekében nagyon
fontos a nyomok mielõbbi rögzítése,
feltárása és feldolgozása – szögezi le az
õrnagy, s azt is, hogy a nyomok össze-
szedését igyekeznek felgyorsítani. – A
legjobb nyomrögzítõ anyagok állnak a
rendelkezésünkre, emellett világszín-

vonalú technikai eszközökkel, beren-
dezésekkel dolgozunk, lehetõség sze-
rint alkalmazva a krimináltechnikai
újításokat is. Munkánkat könnyíti öt
kiképzett németjuhász kutya is, ame-
lyeket három kutyavezetõ irányít. Az
ebek hetente több alkalommal is segít-
ségünkre vannak. 

Nem állhatom meg a témázást a
bûnügyi filmekrõl.

– A filmek technikai része életsze-
rû és valós. Viszont a hozzáértõ sze-
met zavarják az úgymond „tiszta
helyszínek”. 

A határozott férfiú felvetésemre
õszinte lehangoltsággal válaszol. – Fel-
adatunk ellátása során hozzászoktunk
sok mindenhez. De mindig nagyon
megvisel – és ez soha nem lesz más-
képpen – amikor kisgyermekkel
szemben követnek el rend-, illetve
életellenes cselekedetet. 

Fülöp Csaba
törzszászlós, a városi kapitányság hely-
színelõje és balesetvizsgálója. Sikeres
határrendészeti vizsgáját követõen ta-
lálkoztunk Fülöp Csabával, aki szintén
a város kitüntetettje. Az igényes mun-
kát végzõ, fáradhatatlan fiatal rendõr
empatikus képessége is kiemelkedõ.
Fiatal kollégáihoz is empátiával közele-
dik, munkájukban segíti õket, képzé-
sükben is szerepet vállal.

– Minden tragédia más és más, és
minden ember másként viseli a tragé-
diát. Mivel mi rendõrök, valamint a
mentõsök és a tûzoltók találkozunk
elõször a végzetes esetet túlélõ hozzá-
tartozókkal, illetve a bûncselekmé-
nyek sértettjeivel, egyáltalán nem kö-
zömbös, miként állunk hozzájuk, ho-
gyan kommunikálunk velük. A legfon-
tosabb, hogy az érintetteknek segít-
sünk feldolgozni az õket ért traumát.
Rá kell éreznünk az illetõ lelkiállapo-
tára és sok minden másra, hogy való-
ban segítségükre lehessünk, õszintén
támaszt nyújthassunk... A nyomozás
érdekeinek tiszteletben tartásával ne-
künk kell tájékoztatnunk a tragédiák-
ról a családokat, s megjegyzem, a bal-
esetek áldozatai nyolcvan százalékban
a vétlen jármûvekben utazók...

-- Mint oly sokszor, most is egy tra-
gikus baleset jut eszembe. Egy család
autója keresztbe fordult az úton, a
szembejövõ kombájn pedig szörnyû
sérüléseket okozott valamennyiük-
nek. A 3-4 év körüli gyermek meghalt.

– Az Ön munkarendje 24-72 óra. Jó
ez így? 

– Most különösen jó és örömteli.
Kislányunk, Fanni 16 hónapos, s ná-
lunk õ a programszervezõ. Amikor
odahaza vagyok, rengeteget foglalko-
zom a picivel, egészen pontosan min-
den idõmet õ teszi ki. Boldogan figyel-
jük fejlõdését, minden mozdulatát.
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Dr. Szecsei Zsolt

Szabó Zoltán Fülöp Csaba

Végh Lajos



Kovács Vivien, a PTE Illyés Gyula Fõ-
iskolai Kar elsõéves óvodapedagó-
gus-hallgatója elnyerte a Kazinczy
Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny
kitüntetõ érmét.

A 37. országos rendezvénynek ezút-
tal Kecskemét adott otthont. A negy-
venkét induló az ország számos intéz-
ményét és települését képviselte szép
eredménnyel, ám csupán tizenöt ver-
senyzõ vihette haza az érmet a rangos
szakmai zsûri elismerése mellett.

A beremendi születésû fiatal hölgy
Kosztolányi Dezsõ Levelezõ tag címû
írásának tolmácsolásával lépett bírák
elé. Mint mondta, e szöveg személyi-
ségének mindezidáig lappangó voná-
sait erõsítette föl, kellemes élményt
jelentett a jellegzetes Kosztolányi-iró-
niában való elmerülés. A márciustól
zajló felkészülés meghozta eredmé-
nyét, s a fõiskolai kar legalább annyira
büszke Vivienre, mint a szellemi érté-
ket és a talentumot mindenkor becsü-
lõ Szekszárd városa. A verseny törté-
netében eleddig ritkán büszkélked-
hetett nem szakirányon tanuló, tehát
nem magyar szakos vagy logopédia
szakos hallgató ilyen eredménnyel.

A leendõ óvodapedagógus szabad-
idejében ismerkedik a megyeszék-

hellyel, barátaival szívesen idõz az oly
sok írót és költõt ihletõ tereken. Lé-
nyegesnek tartja a hétköznapok során
õrizni a magyar beszéd választékossá-
gát, kincseit, hogy késõbb általa lelhes-

senek rá erre a
kisgyermekek.
Tervei között
szerepel a logo-
pédusi végzett-
ség megszerzése
is. Kovács Vivien
köszöni felkészí-
tõ tanárai, Tancz

Tünde és dr. Töttõs Gábor segítségét,
türelmét és biztatását. N. S. 

KÜLÖNDÍJAS FÕISKOLÁS

A VIII. Országos Egyetemi-
Fõiskolai Versmondó Versenyen,
Gyõrben Németh Szabolcs, az Illyés
Gyula Fõiskolai Kar kommunikáció
és médiatudományon elsõéves, a mo-
derátor szakon másodéves hallgatója
Baka István: Könyörgés lányom életé-
ért és Illyés Gyula: Koszorú címû ver-
sének elõadásáért különdíjat kapott.
A pusztahencsei fiatalember az intéz-
mény történetében elõször ért el
ilyen szép eredményt. A hallgatót dr.
Töttõs Gábor készítette fel.
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Készülõdés a Pünkösdi Fesztiválra
„Mindig és mindenütt történik valami” – ígérik a szervezõk

Immár 19. alkalommal rendezi
meg Szekszárdon a közkedvelt
és sokak érdeklődésére számot
tartó Pünkösdi Fesztivált Szek-
szárd MJV és a város német ki-
sebbségi önkormányzata.

nA nagyrendezvény beharangozó saj-
tótájékoztatóján Hepp Ádám fesztivál-
igazgató elmondta, hogy összeállt a tel-
jes program, ám ettõl függetlenül van
még némi bizonytalanság. A recesszió
ugyanis elérte a támogatókat is, akik
néhány kivételtõl eltekintve – mint a
Gemenc Volán, vagy a város önkor-
mányzata – a korábbi összegeknek
csak a felét képesek biztosítani. Bíznak
a benyújtott pályázataik sikerében is, s
ha így lesz, akkor összejön a 13,5 mil-
lió forintos költségvetés.

A fesztivál szervezõi a tavalyi ese-
mény sikere miatt idén is a belvá-
rost töltik meg rendezvényekkel és
különbözõ programokkal. Május
28-tól június 1-jéig „mindig és min-
denütt történik valami” fogalmazott
az igazgató. A fesztivál helyszínei: a
polgármesteri hivatal, a belvárosi
templom, a koncertszínpad, a feszti-
válsátor, a Wosinsky Közösségi Ház,
a Deutsche Bühne, a Szent József Is-

kolaközpont, a Garay és a Szent Ist-
ván tér.

A fesztivál napjaiban autókiállítás és
vásár, vidámpark és kirakodóvásár is
várja az érdeklõdõket a Szent István té-
ren. A Garay téri pavilonban ingyenes
komputeres szemvizsgálaton vehe-
tünk részt, a Béla király téren sváb ízek
udvara, népi iparmûvészek vásárral

egybekötött kiállítása várja a vendége-
ket. Külön érdekesség, hogy több mû-
sort egyenesben közvetít a TV8 füg-
getlen hírcsatorna és a Pixel TV. Kü-
lönbözõ idõpontokban a fesztivál
szponzorai is bemutatkoznak. S per-
sze lesz sör minden mennyiségben és
széles választékban a Soproni Sörgyár
jóvoltából, s a koccintás érdekében

visszatérnek az üvegkorsókra. A sátor-
ban a sült csülök mellett lila hagymás
zsíros kenyér is kerül a tányérokra...   

Kubanek Miklós újságíró adott szá-
mot a sokszínû kulturális programról.
Öt önálló kiállítás jelenti a Pünkösdi
Galériát, ami Mözsi Szabó István Tes-
tamentum címet viselõ tárlatával in-
dul a Wosinsky közösségi házban. A
polgármesteri hivatal ad helyet a Tol-
nai Népújság sajtófotó-bemutatójá-
nak. A pénteki ünnepélyes megnyitót
követõen fennállásának 25. évfordu-
lóját ünneplõ Német Színház ad gála-
mûsort, a tervek szerint Mécs Károly
színmûvész részvételével.

Természetesen minden este zene-
karok húzzák a talpalá valót a svábbá-
lon, illetve nosztalgia bálon. Május 30-
án este az Apostol együttes, vasárnap
pedig a Karthago ad koncertet. Ismét
megrendezik a népszerû karaoke ver-
senyt, a gyõzteseket értékes díjakkal
jutalmazzák, de elismerésben része-
sülnek a vasárnapi gyermek-néptánc
találkozó legjobbjai is.

Annyi biztos, hogy igen jó szórako-
zásban lesz része a sok ezer érdeklõ-
dõnek, akik részt vesznek a dél-du-
nántúli régió egyik legnagyobb feszti-
válján.  V.H.M.

A fesztiválsátrat várhatóan idén is megtöltik a vendégek

Csöndvirágok
A Székelyföld kulturális folyóirat Szekszárdon

A tucatnyi esztendõs csíkszeredai kul-
turális folyóirat, a Székelyföld négy
szerkesztõje mutatta be a lapot a me-
gyei könyvtárban a múlt héten, szerzõ-
ként pedig felolvastak verseik, elbeszé-
léseik közül. 

A nívós kulturális folyóiratnak ro-
mániai és magyarországi elõfizetõin
kívül Dél-Afrikától Ukrajnán át az
Egyesült Államokig a világ minden tá-
ján vannak olvasói, s bizton állíthatjuk
róla: igazi értéke a magyarságnak. Fe-
kete Vince és Lövétei Lázár László köl-
tõket, valamint György Attila és Mol-
nár Vilmos írókat Gacsályi József
könyvtáros kérdezte tevékenységük-
rõl, hitvallásukról.

A Székelyföld kulturális folyóirat
hasábjain tanulmányok, interjúk,
helytörténeti dolgozatok éppúgy
megférnek, mint a könyvismerteté-
sek, recenziók, elbeszélések és ver-
sek. Az 1997 óta megjelenõ lap oldala-
in helyet biztosít nemcsak székelyföl-
di és tágabb értelemben vett erdélyi,
de magyarországi szerzõknek is. Ha-
tárokon kívül és belül is van a Székely-
föld, mutat rá Gacsályi: a lap talán ép-
pen attól székely, hogy egész Magyar-
országot képviseli. Mindeközben
nem válik belterjessé és nem politikai

szekértáborok alapján válogat: érték-
mérõje egyedül a minõség.

Az idén József Attila-díjjal kitünte-
tett költõ, mûfordító Lövétei Lázár
László egy eklogáját olvassa föl, az „ó,
én marha!” rácsodálkozását hallgatói-
ból is kiváltva. Õt György Attila próza-
író követi rusztikus székely történeté-
vel, melybõl megtudhatjuk, hogy a
sárgarépa ára „ha harminc, akkor mu-
rok!”. Csakhamar súlyosabb témák-
hoz érkezünk el Fekete Vince fõszer-
kesztõ-helyettes verseivel, akit „kilö-
kött az anyaöl, meg is szült és meg is
ölt”. A sort a Márai-díjjal a kultúra nap-
ján kitüntetett Molnár Vilmos zárja:
„Ha szentimentális lennék, biztos,
hogy errõl eszembe jutna az elmúlás,
de nem vagyok szentimentális, biztos,
hogy az elmúlás eszembe sem jut.”

A Székelyföld küldetésének tartja,
hogy egyetemes értékek közvetítése
mellett mindenki (egyén, nemzet,
nép) felmutassa a saját értékeit, ezál-
tal szebbítve a világot, egyszersmind
ápolva magyarságu(n)kat, ami:

„Csöndvirág, illata nincsen, / oly-
kor öntözgeti Isten / csakis a vakok
láthatják, / õk õrzik fenséges titkát.”
(Cseh Katalin: Csöndvirág. Székely-
föld, április.) Kosztolányi Péter

Szekszárdi óvodapedagógus-
hallgatóé a Kazinczy-érem

Kovács Vivien
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Bietigheimi fúvosok
Szekszárddal ismerkedtek a német fiatalok

A Liszt Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Fú-
vószenekara és a karnagy, Kovács Zsolt
látta vendégül a Bietigheim-Bissin-
genbõl érkezett hatvanfõs társaságot.
Az ott mûködõ zeneiskola fúvósai és
vezetõjük, Ralf Janssen három napot
töltöttek városunkban a sok éve ápolt
testvérvárosi kapcsolat révén. Kovács
tanár úr elmondta: négyévente talál-
kozik a két együttes, hol Németország-
ban, hol Szekszárdon.

Az együtt töltött napok mindegyi-
kére jutott érdekes program. Elsõ-
ként a várost és környékét tekint-
hették meg a német vendégek, majd
Horváth István polgármester úr fo-

gadta õket. Nagy örömmel vettek
részt a pörbölyi ökocentrum népi
hangszerkészítõ, tûzzománc és
gyertyaöntõ foglalkozásain, végül
mézeskalácsot készítettek Petritsék-
nél. Másnap Pécsre kirándult a zene-
kar a Mecsextrém parkba, ahol
ügyességi játékokban, lovaglásban
és az erdei kötélpályán tették próbá-
ra magukat.

A harmadik napon a Sárközzel is-
merkedtek a német fiatalok: decsi
táncprogram és tájház-látogatás várta
õket. A program este a Garay gimná-
zium dísztermében megtartott közös
koncerttel zárult. Lo

Közös koncerttel zárult a háromnapos program

„A jó bornál csak a jobb bor jobb”
Érmes nedûk az újvárosi katolikus társaskör idei borversenyén

Másfél évtizednél is régebbre nyúlik
vissza a Szekszárd-újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör borversenyének tör-
ténete, melynek idei vetélkedését az el-
múlt vasárnap rendezték a Szent Ist-
ván Házban.

A szervezõk a mintákat a versenyt
megelõzõ két napon várták, s érkez-
tek is szép számmal a finom nedûk:
49 vörös, 16 fehér és 12 rosé bort ta-
láltak gazdáik alkalmasnak a megmé-
rettetésre. A jeligés tételeket aztán va-
sárnap délután két bíráló bizottság ér-
tékelte Módos Ernõ és Ferencz Vil-
mos elnökletével. Mindhárom kategó-
riában születtek arany-, ezüst- és
bronzérmes borok, de az oklevelet
szerzõ gazdák is büszkék voltak kezük
munkájának eredményére. Kategóri-
ánként a két legmagasabb pontszá-
mot elért nedû gazdái a társaskör
nagy aranyérmét vihették haza, így a
vörösborok közül Gyurkovics János
cabernet sauvignon és Nagy József
kékfrankos borát, a fehérek közül dr.
Pató András olaszrizlingjét és Deli Já-
nos traminijét, illetve a rosé borok kö-
zül Patai József kékfrankosból és Ko-
vács Károly rosé cuvée borát találták

idén a bizottságok a legzamatosabb-
nak, legízletesebbnek.

Antal Géza apát úr, a társaskör egy-
házi elnöke elmondta: a jelentõs múlt-
ra visszatekintõ borversenyt mindig
nagy érdeklõdés kíséri, s az év közben
megtartott növényvédelmi elõadá-
soknak köszönhetõen minden évben

jobbnál jobb borok versengnek egy-
mással. Arra a kérdésünkre, hogy va-
jon õ hogyan ítéli meg a borokat, az
apát úr mosolyogva csak annyit vála-
szolt: a sok finom, zamatos bor közül
nehéz választani, hiszen minden bor
nagyon jó, de a jó bornál csak a jobb
bor jobb!

Munkában a bíráló bizottság: Óvári Gábor (balról), Ferencz Vil-
mos, Csernus Péter, Mészáros Pál és Talpas Gábor

Az újságíró
és a süti

Bárhol jársz, bármit csinálsz, egy
titkos szenzorod szünet nélkül
azt lesi, mint újságíró, mirõl
írhatnál… Ellesel itt is, ott is egy-
egy apró jelenetet, fejben jegyze-
telsz, és szépen lassan készül-
nek a sorok. Beülsz egy kávézó-
ba, ahol a pincértõl jegyzettöm-
böt kérsz, hogy gyorsan leírd, el
ne vesszen, ami eszedbe jutott.
Megnyugszol. Kérsz még egy
kávét, és elégedetten olvasgatod
születendõ mûved.
Anyja kisujját szorítva egy 2-3 év
körüli göndör kisfiú érkezik a ká-
vézóba, Õ még nem jegyzetelni
jött. Felnézel a papírodból, és azt
látod, hogy a csöppség teljes kis
testével feltapadt a sütis hûtõre –
olyan õszinte, olyan vágyódó te-
kintettel, amitõl nemcsak a süti
olvad el. Az a fajta pillanat ez,
amirõl írni nem lehet.
Visszanézel a papírdarabra, és
már nem akarsz újságíró lenni.
Inkább fotós. Vagy a süti.

Benkõ Eszter

JEGYZET
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Sarkadi Ferenc
alezredes, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos
Tűzoltóságának parancsnoka, valamint Schneider Mihályné előadó,
akikkel a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián emlékére rendezett ün-
nepségről, a lánglovagok emberéletet, emberi javakat, természetet
mentő felelősségteljes és néha emberfeletti erőt igénylő hivatásáról
beszélgettünk. Óvja őket Szent Flórián!

Egy férfi:
Sarkadi Ferenc

Egy nõ:
Schneider Mihályné

– Minden évben megrendezik Szent
Flórián napját…

– A megyei Flórián-napot idén
Bonyhádon tartják, az Önkéntes Tûz-
oltó Egyesületük ugyanis idén ünnep-
li megalakulásának 135. évfordulóját.
Ezen az ünnepségen veheti át „Az év
tûzoltója” címet a legjobbnak ítélt
szekszárdi tûzoltó is. Az elismerést
még Velencei István ezredes úr alapí-
totta, az idén kilencedik alkalommal
talál méltó gazdára.
– Egy verssor jut eszembe: „tûzol-
tó leszel, s katona…” Ön mi szere-
tett volna lenni gyermekkorában? 

– Erdész. Bogyiszlói származású va-
gyok, ott jártam általános iskolába.
Tolnán érettségiztem, majd miután
az 505-ös szakmunkásképzõben kita-
nultam az autószerelõ szakmát, nap-
pali tagozaton a Kaposvári Mezõgaz-
dasági Fõiskolán általános állatte-
nyésztõi szakon diplomáztam 1984-
ben. Telepvezetõként a tolnai „Arany-
kalász” TSZ-ben dolgoztam. 
– Mindez elég messze van az erdész
hivatástól, hát még a tûzoltóságtól…

– Valahol félúton... Megpályáztam az
erõmûnél egy állást, ahonnan átirányí-
tottak a Szekszárdi Tûzoltósághoz. Vo-
nulós tûzoltóként, készenléti állomány-
ban kezdõdött a pályafutásom. Pár hó-
nap elteltével aztán Pakson, majd Bu-
dapesten vettem részt képzéseken.
Ezek után szolgálatparancsnoki beosz-
tásba kerültem, a vonuló egység veze-
tõjeként. Osztályvezetõként 11 évet
töltöttem el, majd 2005-ben nyugdíja-
zások után elõbb Horváth Sándor pa-
rancsnokhelyettes, késõbb Velencei
István parancsnok helyét vettem át.
Elõbb csak megbízottként, majd a kiírt
pályázatot megnyerve, 2006. január 1-
jétõl kinevezett parancsnokként.
– Miben kárpótolta gyermekkori
álmát ez a hivatás? 

– Számomra a tûzoltói hivatás az
állhatatosság, a becsületesség, az em-
bereken való segíteni akarás és tudás.
Ez kárpótolt, s talán benne van a gyer-
mekkori álom is, hiszen az erdõtüzek
oltásával nemcsak az erdõt, de a ben-
ne élõ állatokat is mentjük. Katona-
ként azt mondtam, hogy többé sosem

húzok egyenruhát. S mégis! Õszintén
mondom, nem bántam meg. 
– Melyek azok a legfontosabb tu-
lajdonságok, amelyekkel rendel-
keznie kell egy jó tûzoltónak?

– Határozottság, gyors döntés, reá-
lis megítélés, a fontossági sorrend be-
tartása, és tudni kell nemet mondani.
Utóbbit a megelõzésre értem, a szak-
hatósági-tûzvizsgálati tevékenységre. 
– Mikor kötelességük nemet mon-
dani?

– Az építtetõk, kivitelezõk, tulajdo-
nosok sok esetben nem tartják be a
hatályos jogszabályokat a tûzvédelmi
rendszerek és anyagok beépítésénél.
Ezt mindenképpen meg kell követel-
nünk, éppen az õ életük, vagyonuk
védelme érdekében. 
– Vezetõnek lenni összetett feladat:
munkaszervezést, jó erõnlétet igé-
nyel. Mennyire lehet tervezni sza-
badidõt, pihenést?

– Nagyobb eseményeknél egyezte-
tünk a társszervekkel (rendõrség, ka-
tasztrófavédelem), akikkel nagyon jó
a kapcsolatunk. Sokáig sportoltam –
fociztam, atletizáltam –, de az erõnlét
megõrzéséért mai is folyamatosan
tenni kell. A feleségem orvos, tudja
mit jelent életet menteni, készenlét-
ben élni. Gyermekeink, Zsuzsanna és
Szabolcs felnõttek, így aztán minden
erõmmel és idõmmel a hivatásomnak
élhetek.

– Az életed a tûzoltóságért, hiszen
egyrészt 19 évesen kerültél oda,
másrészt te vagy az egyetlen, aki
mindent tud. Ezt minden parancs-
nokod megerõsítette...

– A 38 év alatt három parancsnok
mellett dolgozhattam, s valóban mind-
hárman elismerték a munkámat. Bár
óvónõnek készültem, az álmomért
kárpótolt a tûzoltóság. Velencei István
parancsnoksága alatt 28 éven keresz-
tül nemcsak a programok elõkészüle-
teiben, hanem annak végrehajtásá-
ban, késõbb szervezésében és lebo-
nyolításában vállaltam szerepet. Gyer-
meknapokat, névadókat tartottunk,
tûzoltó táborokat, bálokat, jubileumi
ünnepségeket  rendeztünk nagy siker-
rel. Ezek így elmesélve csak szavaknak
tûnnek, pedig mögöttük sok öröm,
munka szeretet, tettvágy, élmények,
emlékek voltak és vannak. Egy nagy
család a tûzoltóké, ahol a feleségek,
gyerekek mind tudják, hogy a családfõ
milyen nehéz hivatást választott.
– Elõadóként dolgozol…

– A feladatokat folyamatos tanulás-
sal, tanfolyamokkal, továbbképzések-
kel lehetett csak felkészülten végezni.
Szívesen tanultam, s késõbb tanítot-
tam is kolléganõimnek a regionális
ügykezelõi továbbképzéseken: Öröm
volt számomra, hogy segíthettem,
hogy bebizonyíthassam nekik, hogy a
magasabb szintû munkavégzéshez

szükséges az új dolgok megtanulása.
Az új tisztek ügyvitelbeli vizsgáztatá-
sát is rám bízták a parancsnokaim.
– Közel négy évtized. Sok emlék,
sok munka...

– Szoktam is mondani a fiatal kollé-
gáknak, hogy apám korabeliekkel
kezdtem a munkát, és most a fiam ko-
rabeliekkel dolgozom. Három generá-
ciót szolgáltam, mert számomra szol-
gálat ez. Velük voltam, vagyok akkor
is, amikor nagyobb tüzeknél, kárese-
teknél aggódom értük, akár a saját
családomért. Láttam õket, amikor
megjöttek a pörbölyi vasúti baleset-
tõl. Láttam a döbbenetet az arcukon,
amit soha nem felejtek el. Szeretek ve-
lük beszélgetni, megosztani örömei-
ket, bánataikat, szeretem, amikor csil-
logó szemmel mesélnek gyermekeik-
rõl, családjukról, s ha problémájuk
van, igyekszem (lelki) támaszt nyújta-
ni nekik. Vallom, hogy egy-egy jó szó,
mosoly képes erõt adni a nehézségek
leküzdésében. Minden ünnepre
igyekszem a laktanyát méltóan feldí-
szíteni, hiszen sok esetben a családi
ünnepeket is szolgálatban töltik. 
– Bizonyára ezek a tulajdonságaid
azok, amiért a „Bajbajutott Tûzol-
tók Kuratóriumába” választottak.

– A szociális és kegyeleti bizottság-
nak is aktív tagja vagyok. Szerkesztem
a tûzoltóság faliújságját, s nemcsak a
szakmához kapcsolódó cikkeket te-
szem ki, de a kulturális eseményeket,
verseket, történéseket. Sokat fotóz-
tam egy idõben, akkoriban a képeim-
mel is díszítettem a folyosót és a tan-
terem falait. 
– A lelkesedést, hivatásszeretetet
hazavitted a családodba is.

– A gyerekeim is a laktanya levegõ-
jét szívták magukba. Lányom az Ál-
lamigazgatási Fõiskolán a szakdolgo-
zatát „A hivatásos önkormányzati tûz-
oltóságok tûzmegelõzési feladatai”-ról
írta, most angol-német nyelvû koordi-
nátor egy gyógyszergyártó cégnél, fi-
am üzletvezetõ. Férjem, aki benzin-
kút-kezelõ, a 38 év alatt társam volt.
Mindig tudta, és méltányolta, hogy
számomra mit jelent a tûzoltókhoz
tartozni.Nehéz, de szép hivatást választottak
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Szt. Flórián üzenete: „Készenlét a segítésre!”
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ATolnamegyei Közlöny 1899.
május 7-i negyedik oldalán egy-
más mellett szerepelt két hír,

amely elgondolkodtatóan s humorosan
példázza ük- és dédapáink pénzügyei-
nek álmait és valóságát, amikor egy
napszám fél-egy, s a tanító évi fizetése
400 forint.

A temesvári basa négymilliója sokak
fantáziáját mozgatta meg. „Temesvár
város polgármesteréhez »nagy jelentõ-
ségû« levél érkezett a napokban. Bakó
Kovács figyelmeztette a polgármes-
tert: a vár péterváradi kapuja tövében
Ali basa, Temesvár utolsó parancsnoka
1717-ben négymillió értékû arany hadi
kincset ásatott el. Az elásás abban az
órában történt, mikor Savoyai Jenõ
herceg seregeinek a várba levõ behato-
lása már bizonyos volt. E történeti visz-
szaemlékezésnél (mely egy meglehetõ-
sen ösmert néphagyományon alap-
szik) még érdekesebb a levél második
része. Ebben Bakó Kovács így ír: »Há-
rom esztendeig szolgáltam császáro-

mat és királyomat, és ebbõl 18 hóna-
pokat az Temesvári várban töltöttem.
Ott sokszor nagy szorongatásokat
érezék, csakhogy akkor még nem tud-
tam mire vélni, mitõl van az, hogy ha
én a péterváradi kapun kisétálok, min-
dig húzta valami befelé a szívemet.
Csak egyszer tudom, hogy odanéztem,
és elvette a szemem világát, olyan fé-
nyes volt. Most már tudom bizonyo-
san, hogy a kapu körül van az török ba-
sa négymillió aranya. Mit ad érte a vá-
ros – folytatja reális fordulattal Bakó –,
ha megmutatom, hol kell ásni? Meg is
mutatom, hanem elébb tessék vagy 25
forintot küldeni az útiköltségemre,
mert Temesvár messze van Szegzárd-
hoz. Isten engem úgy segéljen, megta-
lálom azt a kincset, hacsak már más va-
laki hamarább meg nem találta!« Az
erõsen kétértelmû ígérettel végzõdõ
levél Temesvár polgármesterét igen
kellemesen lepte meg, a 25 forint úti-
költséget azonban nem elõlegezte az
érdekes vállalathoz.”

Schloss Lajos borkereskedõ, akivel
kapcsolatban a Szaporodik a szegény-
alap címû hír, másutt meg terjedelmes
büntetõ közlemény szólt, már nem úsz-
ta meg ilyen olcsón, s nem érdektelen,
hogy miért. „Szegzárd szegényeinek
alaptõkéje rövid idõ alatt 15 000 forint-
ra szaporodott, ami abban leli magyará-
zatát, hogy a borhamisításért kirótt bír-
ságok a törvény értelmében a szegény-
alap gyarapítására fordítandók. Újab-
ban a szegényalap javára Slosz (!) Lajos

szegzárdi borkereskedõ köteles 2176
forint 92 krajcárt fizetni azon elárusí-
tott bormennyiség fejében, melyet a
borellenõrzõ bizottság feljelentésére az
országos vegyelemzõ bizottság meg-
vizsgált, és hamisítottnak talált.”

Nehogy Schloss urat valaki gonosz
párának tartsa, csupán annyi volt a
vétke, hogy a kor szokása szerint a ki-
préselt csömögét vízzel fölöntve tör-
kölybort, eleink szavajárása szerint
munkásbort készített. Pechjére ez
utóbbit, s nem az elõbbit írta hordói-
ra. Így „kihágást képezett a törköly-
bornak nem megfelelõ jelzéssel tör-
tént ellátása, valamint szabálytalan rak-
tározása”, vagyis a valódi borokkal egy
pincében tartása. Schloss nem érezte,

hogy ez bûn, így el is adott a lefoglalt
munkásborból. 

Ma ennél sokkal bonyolultabb a
több ezer hektoliter alföldi cukorcefre
követése és büntetése. Amit persze a
városi szegényeknél jóval rászorultabb
állambácsi kap… Lanius Excubitor

ÓDON DERÛ 234. Ódon időben

MÁJUS 4-ÉN

95 éve, 1914-ben a megye Molnár
Rt. által antilopbõrbe kötött, selyem-
re festett hódolatát kapta születés-
napján Ferenc Ferdinánd.
MÁJUS 5-ÉN

195 éve, 1814-ben született Balas-
sa János orvos-akadémikus, kórhá-
zunk névadója. 120 éve, 1889-ben
megalakult ipartestületünk.
MÁJUS 6-ÁN

105 éve, 1904-ben Wosinsky Mór
régész-plébánosunk Hidja-pusztán
Árpád-kori temetõt tárt fel.
MÁJUS 7-ÉN

105 éve, 1904-ben elhunyt szülöt-
tünk, Kristofek Sándor: hegedûjáté-
kát Liszt is csodálta. 120 éve,
1889-ben a murgaiak befejezték
patakunk tisztítását.
MÁJUS 8-ÁN

170 éve, 1839-ben halállal végzõ-
dött a vármegyeházán a szavazási
csalás miatti verekedés. 
MÁJUS 9-ÉN

95 éve, 1914-ben dalárdánk az Alke-
zán szamara címû operettet adta elõ.
MÁJUS 10-ÉN

105 éve, 1904-ben sajtónk megír-
ta: akadémiai levelezõ tagnak jelöl-
ték Hollós Lászlót.

Jó pásztor vasárnapja
- Hivatások világnapja

Mielõtt a papi hivatásról szólnék,
elõször is hadd köszöntsem az
édesanyákat, nagymamákat, hi-
szen az õ életük is sajátos hívatás.
Köszönjük az õ fáradozásukat, és
azt a sok mindent, amivel életünk
során elhalmoznak bennünket. Is-
ten éltesse az édesanyákat, és ad-
jon nekik boldog életet!
Az aratás ugyan sok, de a munkás
kevés. „Kérjétek az aratás urát,
hogy küldjön munkásokat aratásá-
ba” - olvassuk Szent Máté evangéli-
umában. Krisztusnak e serkentõ
szavai minden idõk keresztényeit
megragadták, így bontakozott ki
hosszú évszázadokon keresztül a
missziók sokrétû munkája Európá-
ban és a távoli kontinenseken.
Krisztus biztatása ma különleges
hangsúllyal érinti meg a mi szívün-
ket is, hiszen érezzük a paphiányt a
saját bõrünkön.
Jól tudjuk, hogy a hivatás Isten
ajándéka, és hogy elsõsorban nem
hirdetések, nem toborzás, hanem

kiérlelõdött döntés nyomán indul el
az ifjú, hogy Krisztus követésének
szûkebb útjára lépjen. Jézus nem
alkalmazottakat és nem vevõket ke-
res, hanem vendégeket hív az õ
asztalához. Felszólító szava a múlt-
ban és jelenben is ugyanaz: jöjj, kö-
vess engem!
Jézus az üdvösség mûvének folya-
tatását munkatársaira bízza, amikor
kiválasztja az apostolokat, meghívja
õket, hatalommal látja el õket, va-
gyis küldetést ad nekik: „Hirdessé-
tek az evangéliumot minden teremt-
ménynek.” Ez a parancs nemcsak
az apostoloknak szól, hanem a ta-
nítványoknak és az apostolok ké-
sõbbi munkatársainak, a püspö-
köknek és a papoknak.
Az Újszövetségben egy papság
van, az Úr Jézusé, a szolgálati pap-
ság tagjai, a papok pedig részesül-
nek Krisztus papságában, és az õ
nevében, az õ megbízásából foly-
tatják a közvetítõ munkát Isten és
az õ népe között.

Ha a pap Jézus személyében
ténykedik és beszél, akkor köze
kell, hogy legyen a hitünknek az
életünkhöz. Mi papok nem érez-
zük magunkat felsõbbrendûnek,
azért mert papok vagyunk, a fe-
lénk tanúsított tiszteletet, vagy tisz-
teletlenséget pedig nemcsak ne-
künk, hanem Krisztusnak is szán-
ják az emberek. Szent Ágoston
mondja: „Veletek vagyok keresz-
tény, és értetek vagyok püspök.” A
pap is ezt mondhatja, veletek va-
gyok keresztény és értetek pap, a
ti szolgálatotokra.
Mindeniknek nem lehet a kedvére
tenni. A lényeg, hogy mindig arra
törekedjem, hogy Jézus üzenetét
halljam meg a pap szaván keresz-
tül. Ismerjük fel Jézus hangját a sok
zavaró hang ellenére is, és köves-
sük, mert csak így érhetjük el éle-
tünk értelmét, az örök boldogságot,
amelynek elõízét, már itt a földön
megtapasztalhatjuk, ha Jézusra, a
Jó pásztorra hallgatunk.
Ámen.

Bacsmai László
plébános

E V A N G É L I U M

Kis pénz, nagy pénz

A lelketlen borhamisító
(A Kis Ujság egykorú rajza)

A szegényként ábrázolt Bánffy
Dezsõ miniszterelnök (Homics-
kó Athanáz karikatúrája)

Evangelizáció
A Szekszárdi református gyülekezet-
ben május 7-10-ig evangelizációs al-
kalmakat tartanak naponta 18 órá-
tól, vasárnap 10 órától a református
templomban. Vendég igehirdetõk: dr.
Kádárné Iszlay Éva református lel-
kész (Sátoraljaújhely) és dr. Kádár Fe-
renc sárospataki református lelkész,
rektor. Felekezettõl függetlenül min-
denkit szeretettel várnak!

Szekszárdi látkép
Baumgarten Ignác fényképész 1887-
ben Szekszárdról készített látképet. A
felvételt a fotográfus tíz részre vágta,
s a képekbõl Ferencz Gyula könyvkö-
tõ albumot készített. A kötet lila bár-
sonyborítást kapott, s rajta ezüst be-
tûkkel a város neve. Csak remélni le-
het, hogy maradt fenn egy példánya.
Kérjük, ha valaki tud ilyen album lé-
tezésérõl, szíveskedjen értesítést kül-
deni a következõ elektronikus cím-
re: a.bela@freemail.hu. A megtalálás
nagy segítséget jelentene Szekszárd
múltjának jobb megismeréséhez.

HÍRSÁV
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Legyen bûncselekmény 
a munkanélküliség
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A rejtvény megfejtését 2009. május 12-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Április 19-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Pici, sárga szirmaiba temeti a tél irtózatát” (Somlyó György:
Ezen a tavaszon).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Budai Józsefné, Tartsay ltp. 5. és Kalmár Mária, Arany J. u. 12.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Emlékezetem szerint Juhász Gyula ezt írta a munká-
ról: „Én õt dícsérem csak, az élet anyját, amelybõl jö-

vendõ gyõzelmünk ered”. (Elnézést, ha nem pontosan em-
lékszem). Tehát, a munka dicséretes, emberhez méltó és Is-
tennek tetszõ dolog, míg a munkakerülés, a munkátlanság
a testi-lelki leépülésnek, bûnözésnek, általában minden
rossznak a melegágya. Ennek ellenére nincs a Földnek
egyetlen egy olyan országa sem, amelyikben ne lennének
munkanélküliek, vagy teljesen lezüllött hajléktalanok, em-
beri mivoltukat teljes egészében elvesztõ, éppen hogy csak
vegetáló visszataszító lények. Önkéntelenül is felvetõdik a
kérdés: mi értelme van (azon kívül, hogyha hétköznapra
esik, akkor fizetett munkaszüneti nap), a munka ünnepé-
nek, ha még egy több mint ezeréves múltra visszatekintõ
közép-európai országban is kegynek számít az, ha valaki
dolgozhat? A munkanélküliségnek csak egy értelme és cél-
ja van, a lehetõ legalacsonyabb szinten tartani a munka-
vállalók bérét. Pedig a munka minden munkaképes álla-
potú és korú embernek alkotmányban „szavatolt” joga, jo-
ga, de nem lehetõsége, és a munka lehetõsége a körülmé-
nyek függvénye. Tehát, a körülmények felülírhatják leg-
alapvetõbb jogainkat is. Mit ér akkor bármelyik alapvetõ,
például az élethez való jogom? Ha a világ pénzügyi és gaz-
dasági körülményei nagyon válságosra fordulnak, akkor
elõfordulhat, hogy ez a jogom is pont annyit ér, mint a lot-
tó fõnyereményhez való jogom?! Persze, jártathatom én a
számat akár napestig is, attól még nem változik semmi, pe-
dig amíg élek, nem tudom elfogadni azt, hogy emberek
milliárdjai birka módjára beletörõdve veszik tudomásul,
hogy sokszor annyit se érnek, mint egy gumióvszer...

M indezekkel nem ünneprontási szándékkal hoza-
kodom elõ, semmi újat vagy meglepõt sem mon-

dok, és ez az amitõl sokszor 180-as a vérnyomásom, egyik
pillanatról a másikra, mert azzal csöppnyi tyúkeszemmel
képtelen vagyok felfogni azt, hogy ilyen fokú megaláztatást,
kiszolgáltatottságot hogy tûrhet el ép ésszel bárki is? Hogy
nincs már megoldás, és hogy a kormányzatok az éhséglá-
zadás elkerülése érdekében segélyekkel, úgy-ahogy, de ál-
talában kezelni tudják az ügyet? Nekem (igaz, hogy kéret-
lenül) volna ennél a módszernél egy szerintem sokkal hu-
mánusabb javaslatom. Az ideiglenes kormányzatunk úgy-
is a munka becsületének visszaadásán fáradozik, nosza
hát, mivel amúgyis késésben vagyunk, 2009. május 1-jétõl
visszamenõleg legyen a társadalomra súlyosan veszélyes
volta miatt minimum 36 évig terjedhetõ büntetéssel sújt-
ható bûncselekmény a munkanélküliség. Az elítételteknek
ezt az idõt lehetõleg képzettségüknek megfelelõ különbözõ
munkahelyeken kellene letölteniük, szigorú állami felügye-
let mellett, tisztességes bért kapva. Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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Sikerülhet megtartani az értékeket
Két meghatározó játékost, egy irányítót és egy erõcsatárt keres a KSC Szekszárd

Nem sikerült a felsőházi ráját-
szásba kerülnie az Atomerőmű-
KSC Szekszárd csapatának,
Ujhelyi Gábor együttese végül az
ezt követő legjobb a helyen, a ki-
lencediken végzett a női kosár-
labda NB I-ben.

Bálint György

Valójában rutinos, meccseket eldön-
teni tudó játékosok nélkül is jobb volt
az együttes a hasonló lehetõségû csa-
patoknál (Nagykanizsa, Szombathely,
BEAC, Cegléd), de a fõvárosi tehetsé-
geket kinevelõ, NB I-es szintre érlelõ
Vasas-Csatát ebben a bajnokságban
nem sikerült megelõzni a szekszárdi
csapatnak. A KSC a most befejezõdött
bajnokság kezdetére financiális okok-
ból – egyfajta kényszerpályára lépve –
átalakult, a saját nevelésû játékosokon
kívül alig néhányan maradtak hírmon-
dónak. A légiósokkal feltöltött, rop-
pant fiatal, 19.5 év átlagéletkorú együt-
tes vágott neki a bajnokságnak, telis-
tele kérdõjelekkel.

– Nem lehetett megmondani, mire
lehetünk képesek, annyira új csapa-
tunk lett, amelyben tehetségekben
egyáltalán nem volt hiány. Konkrét
helyezést nem is tûzött ki az elnök-
ség. Szerettünk volna ott lenni
megint a nyolcban, de ez most nem
sikerült, aminek több oka is van –
kezdte értékelését Ujhelyi Gábor. –
Kiderült, hogy meghatározó játéko-
sok hiányában a csapatjáték fejlõdé-
sének, a játék stabilitásának vannak
bizony korlátai. Nem volt egy Bu-
kovszky, egy Makszimovics kvalitású

játékosunk, aki
köré, mellé bát-
ran építkezhet-
tünk volna, akik
le tudták venni a
terheket a fiatal-
jaink válláról. Õk
még nem alkal-
masak arra, hogy
egy Zalaeger-

szeg, vagy egy Szolnok ellen – amely
jóval anyagerõsebb csapat a miénk-
nél, ezt lássuk be –, a meccs megnye-
réséhez szükséges folyamatosan jó
teljesítménnyel rukkoljanak ki. Talán
Bálint Réka fejlõdési görbéje tendál
ebbe az irányba, a többieknek még
dolgozniuk kell ahhoz, hogy erre ké-
pesek legyenek!

Kétes értékû amerikaiak
– A két amerikai a jelekbõl ítélve
nem váltotta be a hozzájuk fûzött
reményeket.

– Mivel nem tudunk a piacról meg-
fizethetõ, hozzánk illõ játékosokat vá-
sárolni, azt az elvet valljuk, hogy akkor
szerzünk fejlõdõképes fiatalokat, aki-

ket vonz a felkínált lehetõség. Nos,
ilyen szempontból is roppant szûk a já-
tékospiac, mert mindenki meg akarja
tartani értékeit. A Vasas-Csata is, ahon-
nan szerettünk volna több játékost is
elcsábítani, de úgy tûnik, ott is képesek
megadni, amit mi kínálunk. A két fiatal
amerikai olyan áron került a képbe,
amiért érdemes volt áldozni. A statiszti-
kák, a videofelvételek is ezt sugallták,
de csak ideérkezésük után derült ki va-
lójában mire képesek. Wilson a tavaszi
idényben nagyszerû mutatókkal ruk-
kolt ki, de hosszú távon nem ilyen, a
kollektív játékba csak bizonyos korlá-
tok között illeszthetõ játékos kell ne-
künk, így jövõre már nem újítunk vele.
A kis amerikait azért egy kicsit sajná-
lom, egy roppant intelligens ember és
játékos is volt, de egyszerûen nem vár-
hattuk meg, amíg több év kihagyás
után egyszer csak megmutassa, hogy
mi is tud õ az írányító poszton.

– Ön is levont egy tanulságot a ka-
landból?

– Igen, feltétlenül. Légióst – legyen
az már ismertebb, vagy fiatal – nem
szerzõdtetünk úgy, még ha ár alatt is
sikerül megszerezni, hogy ne töltene
el köztünk pár hetet, mielõtt aláírná a
szerzõdését.

– Mennyire elégedett a fiatalok
fejlõdésével, mert ugyebár ez a
KSC három évvel ezelõtt deklarált
alapkoncepciója.

– Ilyen szempontból most is elõre-
léptünk. Van egy ukrán válogatot-
tunk, egy fõiskolás, egy U-18-as, egy
U-20-as és egy U-16-os válogatottunk.
Bálint Réka nem csak az egyik
legponterõsebb játékosunk tudott
lenni, de más mutatókban is figye-
lemre méltót produkált. Tamis Dorka
is fejlõdött, és remélem, hogy jövõre
már versenyben lesz az elsõ számú
irányítóposztért. Még akkor is, ha
igazolni akarunk egy meghatározó
játékost. Hajdu Zsanettnek még fej-
lõdnie kell az A-csoport nívójához,

de benne van a lehetõség. Õ is áldo-
zata annak, hogy nincs egy olyan baj-
nokság, ahol rendszeresen szerepel-
hetne a felnõtt csapat kapuját dön-
getve. Ugyanez kellene Bozóki Betti-
nek, akivel két éve dolgozunk együtt,
és mérhetõ a fejlõdése. Úgy látom,
hogy két év elteltével – ha nem jön
közbe semmi rendkívüli –, A-csopor-
tos szinten is meghatározó játékos le-
het belõle. Remélem nálunk! Évi 14-
16 mérkõzés ilyen játékosoknak rop-
pant kevés. Ez a „nemtörõdöm” szö-
vetségünk felelõssége, amely a fel-
nõtt bajnokságot is úgy szervezi,
hogy lezavarja öt hónap alatt, amit
ráadásul többhetes szünetek törnek
meg, ártva ezzel a szakmának és a kö-
zönségnek is, amely elpártol a sport-
ágtól. Tanulhatnának a kézilabdások-
tól ilyen tekintetben...

– Sikerül a csapatot együtt 
tartani?

– Senki sem jelentett be távozási
szándékot, a nagy értéket képviselõ
Jevtusenko is marad. Jól haladnak a
tárgyalások, fontos lenne, hogy ezzel
a gerinccel kezdjük meg a felkészü-
lést. Ha sikerül, az a klubvezetést di-
cséri, hiszen több játékosunkat is
megkereshetik.

– És ami az új vezéregyéniségeket
illeti?
– Ez még nagyon képlékeny, minden
esetre igyekszünk résen lenni. Kap-
csolatban állunk egy menedzseriro-
dával, amely a délszláv, a kelet-euró-
pai, az orosz és baltikum térségébõl
kínál játékosokat, és amerikaiakat is.
Jó esély van rá, hogy irányító posztra
az egyik hazai középcsapatból érkez-
ne játékos Szekszárdra. Egy amolyan
erõcsatárt is keresünk a négyes
posztra, s akkor már meglennénk.
Akár külföldieket szerzõdtetünk,
akár magyarokat, fontosnak tartom,
hogy minden megnyilvánulásukkal a
profi szemléletet sugározzák fiatalja-
ink felé, amit megkaptak Vardától és
Makszimovicstól. Kell, hogy ez a
szemlélet újra megjelenjen. Fiatal já-
tékosaink amúgy remek közösséget
alkotnak, együtt vannak a magánélet-
ben is. Nemcsak csapattársak, de ba-
rátok is. A pályán azonban nem lehet-
nek azok. Saját és a csapat sikere ér-
dekében jó értelemben véve alkalma-
sint egymásnak kell rontani, ami eset-
leg pillanatnyi konfliktusokat szül.
Ebbõl a mentalitásból szeretnék vi-
szontlátni jövõre, talán éppen az újak
nyomására.

– Makszimovics visszatérésérõl is
hallani...

– Annyit elárulhatok, hogy vele is
felvesszük a kapcsolatot.

Bálint Réka (labdával) meghatározó játékossá nõtte ki magát
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Így zárult az alapszakasz
1. MKB Sopron 22 21 1 2054-1295 0.977

2. MiZo Pécs 22 20 2 1928-1262 0.955

3. Szeged 22 18 4 1834-1415 0.909

4. BSE 22 15 7 1703-1407 0.841

5. Foton-Gyõr 22 15 7 1679-1401 0.841

6. Zala Volán 22 11 11 1600-1540 0.750

7. Szolnok 22 10 12 1624-1512 0.727

8. Vasas-Csata 22 9 13 1458-1600 0.705

9. Szekszárd 22 7 15 1563-1693 0.659

10. BEAC 22 4 18 1294-1659 0.591

11. Cegléd 22 2 20 1202-2043 0.545

12. Szombathely 22 0 22 1166-2278 0.500

Ujhelyi Gábor
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Gombás sonkával töltött palacsinta
Hozzávalók: 

● 8 sós palacsinta
● 10 dekagramm bacon
● 10 dekagramm sonka
● 15 dekagramm gomba
● 10 dekagramm reszelt sajt
● 2,5 evõkanál vaj
● 2 evõkanál liszt
● 5 deciliter tej
● õrölt szerecsendió
● só, õrölt bors

Elkészítés: 

A szalonnát és a sonkát csíkokra vág-
juk. A gombát megmossuk, kicsit le-
szárítjuk és felszeleteljük. Megpirítjuk a
szalonnát, majd hozzáadjuk a sonkát, a
gombát és addig pároljuk, amíg a gom-
ba leve elfõ. Világos rántást készítünk 5
deka vajból és a lisztbõl, felöntjük a tej-
jel, jól összekeverjük, lassú tûzön 10
percig fõzzük. Hozzáadjuk a gombás
keveréket, a reszelt sajt felét, csipet
szerecsendiót, õrölt borsot. A töltelék-
kel megkenjük a palacsintákat, össze-
tekerjük, és tûzálló tálba egymás mellé
rakjuk. Megszórjuk a maradék reszelt

sajttal, és megcsepegtetjük a maradék
olvasztott vajjal. 200 fokra elõmelegí-
tett sütõben átforrósítjuk (4-5 perc).

(A fenti recept a Hollós László-em-
lékévhez kapcsolódóan tesszük
közzé.)

Sötét szeder színû,
intenzív gyümöl-
csös illatú újbor
zweigelt és blau-
burger fajták háza-
sításából. Ízlelve
túlérett szederre,
néhol vérna-
rancsra emlékez-
tet, rövid lecsen-
géssel, mely
újabb kortyolásra
biztat. Könnyed
bor, itatja magát.
Jobb, ha mind-
járt legalább két
palackkal sze-
reznek be belõ-
le! Fogyasztása
14-16 °C-on
ajánlott.

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Borajánló:
Borműhely Kft:
Campus 2008.

Nyaralások, városlátogatások: Tolna Tours
A szekszárdi székhelyű Tolna Tours utazási iro-
da immár 13 éve várja – elsősorban társasuta-
zásokkal – a világot látni, kikapcsolódni vágyó-
kat. Az iroda az idei nyárra is színes, tartalmas
programokkal készül.

A hirtelen beköszön-
tött jó idõnek hála –
lehetõségeik szerint
– egyre többen szer-
vezik rövidebb-hosz-
szabb nyaralásukat a
kedvezõbb árú, ke-
vésbé zsúfolt elõsze-
zoni idõszakban, de
a május a körutazá-
soknak és városláto-
gatásoknak is ked-
velt hónapja.

Reiner Ilona, a
Tolna tours Kft. ügyvezetõje szerint az iroda fõ profil-
jának számító társasutazásokból is bõséges választé-
kot találnak az ügyfeleik. Május hónapban 12 repülõs
út indul, többek között Izraelbe, Spanyolországba és
Törökországba, de párizsi, vagy római városlátogatá-
sok is szerepelnek a kínálatban. A közelebbi célállomá-
sok – zömmel szekszárdi indulással – buszos kirándu-
lásokkal is elérhetõek, így például Erdélybe, Prágába,
vagy Velencébe kínálnak utakat. Az autóbuszos utazá-
sok közül érdemes megemlíteni a júniusban induló
egyre népszerûbb montenegrói nyaralást, vagy lenyû-
gözõ tájak miatt felejthetetlen élményt nyújtó svájci
kirándulást, amely során az utasok a híres Gleccser
Expresszel tehetnek csodálatos utazást.

A gazdasági-pénzügyi recesszió hatásai az utazási
üzletágban is éreztetik hatásukat. Az emberek többsé-
ge a korábbinál is kevesebbet költhet nyaralásra, pihe-
nésre. A Tolna Tours az utasok pénztárcájára is gon-
dol, így szerdán és csütörtökön egyes – a horvát, a gö-

rög vagy a bolgár
tengerparti nyara-
lásra szóló – akciós
csomagárakból to-
vábbi extra kedvez-
ményeket adnak.
Az iroda minden
korábbinál több
buszos útra kínál
szekszárdi csatlako-
zási lehetõséget, így
akár az újdonság-
nak számító bolgár
és albániai deszti-
nációk esetében.

A Tolna Tours természetesen exkluzív nyaralások-
kal is várja az utazóközönséget: legyen az hajóút a gö-
rög szigetek körül, tengerparti pihenés Európában,
vagy Thaiföldön, körutazás Peruban, vagy Vietnám-
ban. Az igényeinknek és pénztárcánknak leginkább
megfelelõ utakat akár a legnagyobb irodák, így a
Neckermann és TUI kínálatából is kiválaszthatjuk. A
Tolna Tours utazási irodában szálláshelyek foglalásá-
ban is segítenek.

Tolna Tours Utazási Iroda
7100 Szekszárd, Tinódi u. 8.
Tel.: 74/412-144, 74/511-955; fax: 74/511-664
toltour@tolna.net; www.tolnatours.hu (x)

ÜDÜLÉS KORFUN

minden szerdán és csütörtökön akciós áron
foglalható
Utazás repülõvel, szállás  2 fõs apartman-
ban, 1 hét 57 900 Ft/fõ-tõl (+ illeték, transzfer
29 800 Ft/fõ);
Utazás autóbusszal, szekszárdi felszállással,
szállás 2 fõs apartmanban, 1 hét 31 900
Ft/fõ-tõl

RÓMÁTÓL A VEZÚVIG

(Róma, Nápoly, Sorrentó, Capri, Amalfi part stb.)
Utazás repülõvel, AKCIÓS áron: május 27-
31., 5 nap reggelivel, 108 900 Ft helyett 
98 900 Ft/fõ (illeték kb.18 000 Ft/fõ)

BOSZNIA: MECSETEK 

ÉS TITKOS TÁRSASÁGOK 

Utazás autóbusszal, szekszárdi indulással
Akciós áron: május 14-17., 4 nap reggelivel
46 900 Ft helyett 39 900 Ft/fõ

Gyönyörû tájakon halad a
svájci Gleccser Expressz

A montenegrói tengerpart
is egyre népszerûbb
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Május 4-én, hétfõn, 15 órakor 

Várostörténeti klub keretében
Lovas Csilla muzeológus vezetésével a
Babits Emlékház megtekintése. Gyü-
lekezés a helyszínen.

Május 4-én, hétfõn, 19 órakor He-
gedûs Bérlet 4. elõadása: Marcel
Achard: DOMINÓ vígjáték két rész-
ben, a Budapesti Karinthy Színház elõ-
adása

Szereplõk: Oberfrank Pál, Kéri Kit-
ti, Pindroch Csaba, Bozsó Péter, Gö-
rög László, Timkó Eszter, Vertig Tí-
mea Rendezõ: Karinthy Márton

Május 5-én, kedden, 14 órakor a
táncteremben

Dr. Nagy József szülész-nõgyógyász
fõorvos  tart elõadást: Miért kell men-
ni a nõknek idõsebb korban nõ-
gyógyászati vizsgálatra? címmel.

Az elõadás elõtt anyák napi mûsor-
ral köszönti az édesanyákat és a nagy-
mamákat Pató Lili tanuló, az Újvárosi
Római Katolikus Társaskör Asszony-
kórusa és a Gemenc Tánc Sport Egye-
sület versenyzõi. Szeretettel vár min-
den érdeklõdõ nyugdíjast a Mentálhi-
giénés Mûhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata. Belépés díjtalan. 

Május 8-án, pénteken, 18.30 órakor
a színházteremben „Orgonavirágos
tavasz éjszakákon” címmel ma-
gyarnóta és operett est B. Tóth Mag-
da nótaénekes vendégszereplésével.

Közremûködnek: Badacsonyi Mi-
hály, Hauszer Beáta, Németi Pál, Szily
Lajos dalénekesek, valamint a Magyar-
nóta Kedvelõk Baráti Körének kóru-
sa és szólistái.

Kísér: Csicsó Gyõzõ cigányzeneka-
ra.

Jegyek válthatók 1000 Ft-os áron a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház színhá-
zi jegypénztáránál munkanapokon
14.00- 18.00 óráig.

Május 9-én (szombaton) 11 órakor
60 éve az életben – 11 éve a folt-

varrásban: Színes foltokból varrt
élet...

Acélosné Soly-
már Magdolna
foltvarró céh-
mester kiállítá-
sának megnyitó-
ja a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
üvegtermében.

A kiállítást megnyitja: Póla Károly
tanár.

A tárlat megtekinthetõ: május 21-ig
munkanapokon 9-18 óráig.

Május 9-én, szombaton, 19 órakor
Sárdy bérlet 4. elõadása: Gábor An-
dor: DOLLÁRPAPA – a pénz komédi-
ája két részben a Budapesti Karinthy
Színház elõadásában 

Szereplõk: Sztankay István, Konrád
Antal, Sára Bernadette, Kovács Kata,
Sztankay Orsolya, Besenczi Árpád,
Lõte Attila, Körtvélyessy Zsolt, Kassai
Károly, Németh Gábor, Kiss Gábor,
Borbély Sándor, Balázs Andrea Ren-
dezte: Cseke Péter

Jegy: 2000 Ft

Május 14-én, csütörtökön, 15 órá-
tól az I/23-as teremben 

„Nõkrõl-nõkért, férfiakról-férfia-
kért – nõknek és férfiaknak” 

A szekszárdi Esélyek Háza neves
pszichológus házaspár közremûködé-
sével rendez programot. Elõadásuk cí-

me: „Hogyan tehetjük jobbá párkap-
csolatunkat?” Az elõadást beszélgetés
követi a pszichológusok irányításával.

A program ingyenes. Szeretettel vá-
runk minden érdeklõdõt!

Mûvészetek Háza
Május 9-én, szombaton, 10.30 óra-
kor Hangszervarázs- ismerkedés
a rézfúvós hangszerekkel 

zenés délelõtt 3-10 éves korú gyere-
keknek

Helyszín: A Székely Bertalan kiállí-
tás miatt az 5. sz Általános Iskola
(Béri Balogh Á. u. 89.)

A szülõk és gyermekeik egyaránt
segítséget kapnak eligazodni a zene
és a hangszerek világában, de elsõsor-
ban a gyermekeknek jelent sokat,
akik egy új élményt kapnak, és egy le-
hetõséget, hogy olyan kultúrával is
megismerkedjenek, amivel eddig
nem találkoztak.

A programba olyan együtteseket
hívunk meg, akik játékos formában
mutatják be a gyermekeknek a hang-
szerek és a komolyzene világát. Elõ-
adóink a Múzsa Kamarazenei Egyesü-
let tagjai, akik az Operaház és a Bel-
ügyminisztérium Zenekarának mûvé-
szeibõl alakult társaság.

Jegy: 500 Ft
Információ: Mûvészetek Háza Szek-

szárd, 74/511-247

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Április 30-május 6-ig
17.30, 20.00: Halálos iram – felira-

tos amerikai akciófilm
Május 7-13-ig
15.30,17.30: Szörnyek az ûrlé-

nyek ellen – szinkronizált amerikai
animációs film (12)

20.00: Elrabolva – feliratos fran-
cia akciófilm (16)

ART TEREM

Április 30-május 6-ig 
17.00: Isten hozott az Isten háta

mögött – szinkronizált francia film 
19.00: Apaföld – magyar játékfilm
Május 7-13-ig
17.00: Kétely – feliratos amerikai

film (12)
19.00: Szíven szúrt ország –

színes magyar film

Szabadegyetem – a 25 éves Mûvésze-
tek Háza társrendezvénye a Székely
Bertalan-kiállításhoz.

Elõadások:
Május 7. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan kortársai
Elõadó: dr. Boros Judit mûvészet-

történész, a Magyar Nemzeti Galéria
munkatársa

Május 14. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan életmûve festmé-

nyeinek tükrében
Elõadó: dr. Bakó Zsuzsanna mûvé-

szettörténész, a Magyar Nemzeti Ga-
léria fõosztályvezetõje

Május 21. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan falképfestészete

Elõadó: dr. Dománszky Gabriella
mûvészettörténész, a Budapesti Tör-
téneti Múzeum munkatársa

Az elõadások helyszíne: a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház üvegterme

Az elõadássorozatra bérlet váltható,
mellyel a Székely Bertalan-kiállítás tár-
latvezetéssel, egyszer, ingyenesen
megtekinthetõ.

Bérlet ára: 2000 Ft, jegyár: 600 Ft.
Információ: Babits Mihály Mûvelõ-

dési Ház és Mûvészetek Háza
7100 Szekszárd, Szent István tér 28.
Tel.: 74/511-247; 06/30/582-1509,
www.babitsmuvhaz.hu, e-mail:

szemuha@szemuha.t-online.hu 

Médiatámogató: Rádió Antritt,
Szekszárdi Vasárnap.

Szabadegyetem: elõadások Székely Bertalan mûvészetérõl

Székely Bertalan

(1835-1910) festõmûvész kiállí-
tása a Mûvészetek Házában április
4. és június
28. között a
Magyar Nem-
zeti Galéria vá-
logatásából.
A kiállítás hét-
fõ kivételével
naponta 9-19
óráig, szom-
baton 9-13 óráig  látogatható.
Jegyárak: felnõtt 1600 Ft, nyugdí-
jas 800 Ft, diák 600 Ft.
Csoportos kedvezmény: diákcso-
portoknak 15  fõig 1 kísérõ, 15 fõ
felett 2 kísérõ ingyenes.
Üdülési csekket elfogadunk!

PROGRAMOK

ÉLÕ IRODALOM A KÖNYVTÁRBAN

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár soro-
zatának következõ vendége május 7-
én, csütörtökön, 17 órakor Kõrösi Zol-
tán író. Beszélgetõtárs Gacsályi József.
A belépés díjtalan.

HOLLÓS LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA

Akadémikus, a gombák nemzetközi hí-
rû szakértõje, természettudós. Hollós
László születésének 150. évfordulójára
emlékévet hirdetett meg szülõvárosa,
Szekszárd. A következõ esemény az 5
km-es „A réti iszalag” emléktúra, 
amely május 9-én, szombaton, 10 óra-
kor a bogyiszlói gátõrháztól indul.
Részvételi díj 350 Ft. Jelentkezés, infor-
máció: Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatóság, tel.: 30/377-3388, 30/405-
4571; www.ddnp.hu.
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KÖZLEMÉNYEK

KÖZGYÛLÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése május 7-én (csütörtökön) 9
órakor a Polgármesteri Hivatal konfe-
renciatermében tartja soros ülését.
Közgyûlés nyilvános ülésének elõter-
jesztései a www.szekszard.hu hon-
lapon (Önkormányzat/közgyûlés na-
pirendjei) tekinthetõk meg.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha-adományozást tart május 4-én,
hétfõn, 9 és 10 óra között a Dózsa
Gy. utca 1. szám alatt. Szeretettel vár-
ják tagjaikat, a nagycsaládosokat és
minden rászorulót.

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG

A Szekszárd-újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör vezetõsége május 3-án,
vasárnap, 16 órakor anyák napi ün-
nepséget tart a Szent István Házban
(Rákóczi u. 69-71.). Mindenkit szere-
tettel várnak!

ALAPÍTVÁNYI BATYUS BÁL

Az Esõemberkék Alapítvány szeretet-
tel vár mindenkit az alapítványi batyus
báljára május 15-én, pénteken, 19 órai
kezdettel a Szent István Házba (Rákó-
czi u. 69.). A zenét a Cocktail Band
szolgáltatja. Belépõjegyek 2000 Ft-ért
vásárolhatók a Hétszínvilág Otthon-
ban (Szentmiklósi u. 9.), vagy az 500
Ft-os támogatói jegyekkel együtt a
74/512-660-as telefonon rendelhetõk.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Május 19. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Május 26. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Május 19. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Május 26. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Május 12. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Május 11. (hétfő) 17-18 óráig

Május 25. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-
NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ:  Futó Imre • Tördelés: Fazekas András
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BIZTOS FOGYÁS, plusz kiadás nélkül!
Telefon: 30/374-11-76.
www.brigittalife.hu

------------------------------------------------------
A MINÕSÉG GARANCIÁJA.

Richter László
kárpitosmester

Bútor- és autókárpitozás
Mûhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.

Tel.:74/412-186; 20/446-86-42

A hitrõl indul
elõadás-sorozat

A Kairosz Kiadó szervezésében elõadás-
sorozat indul, Miért hiszek? címmel. Má-
jus 5-én 18 órakor a Római Katolikus
Plébánia közösségi termében (Béla ki-
rály tér 9.) az elsõ vendég prof. András-
falvy Bertalan néprajzkutató. A hely-
színen megvásárolható és dedikáltatha-
tó az elõadó kiadónál megjelent riport-
könyve. A szervezõk mindenkit szere-
tettel várnak, a belépés díjtalan.
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