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A város is segít a digitális átállásban
Október után a régi tévékhez Szekszárdon is dekóder kell - a rászorulók ingyen kapják

Bő fél évszázaddal ezelőtt kezdő-
dött Magyarországon a televíziós
korszak, amikor Pesten, a Széche-
nyi hegyről először sugároztak kí-
sérleti adást.

Az adók, meg a stúdiók azóta megsoka-
sodtak, de egy dolog nem változott: az
analóg adás. Most viszont, ahogy a régi
gramofont felváltotta a CD, az analóg
adást nyugdíjazza a digitális. Július 31-én
az ország nagy részén megszûnik a régi
módi, október után pedig Tolna megye
teljes területén is csak átalakító, úgyne-
vezett set-top-box segítségével lehet a
régi tévéken az adásokat nézni. Errõl tar-
tottak Szekszárdon szerdán sajtótájékoz-
tatót a Nemzeti Média és Hírközlési Ha-
tóság (NMHH) szakemberei.

A megye 109 települése közül az észa-
ki részen lévõ 71-ben kell augusztustól
váltani, a déli „végen” október végéig ma-
rad az analóg vételi lehetõség. Szekszárd
az utóbbi 38 település közé tartozik, de a
Kálvária tetõn már hónapok óta mûkö-
dik az az adó, amely a jobb minõségû di-

gitális adást továbbítja. A változás egyéb-
ként csak azokat érinti, akik ingyenesen,
saját antennával nézik az M1, az RTL Klub
vagy a TV2 mûsorát. A kábeltévés rend-
szereknél az átállást központilag elvégzik,
így akik valamely szolgáltatónál elõfize-
téssel rendelkeznek -  esetleg interneten
keresztül televízióznak -, illetve televízió-
juk beépítve tartalmazza a dekódert, a di-
gitális átállás kapcsán nincsen teendõjük
- mondta el Zsuppán Attila, az NMHH
kommunikációs igazgatója.

Vári Péter az NMHH mûszaki fõigaz-
gató-helyettese be is mutatta, hogy a
meglévõ televíziókészüléket egy jelátala-
kító berendezéssel - és ha szükséges, egy
új szoba-, vagy tetõantennával - hogyan
lehet alkalmassá tenni a digitális adás vé-
telére. Ezzel a jelenleg elérhetõ 3 csator-
na helyett hetet nézhetünk ingyen: az
M1, RTL Klub, TV2,  Duna Tv, a Duna
World, az M2 és az EuroNews mûsora
mellett három rádióadó, a Kossuth, a Pe-
tõfi és a Bartók adása is fogható.

A set-top-box pénzbe kerül, de mint
Karl Károly, az NMHH fõosztályvezetõ-
je kifejtette: a rászorulók részére szociá-
lis alapú támogatási rendszert hoztak lét-
re, s akik nem tudják a dekódert besze-
rezni azoknak az NMHH megvásárolja
és beszereli azt.

A sajtótájékoztatón Ács Rezsõ alpol-
gármester elmondta: az önkormányzat
tavaly óta együttmûködik a Nemzeti Mé-
dia és Hírközlési Hatósággal, s együtt te-
szik lehetõvé a szekszárdi rászorultak
számára a szolgáltatás elérését. Az
NMHH felmérõi június 15-ig felkeresik
valamennyi szociális támogatásban ré-
szesülõt, s ha igénylik, ingyen adják és
be is szerelik a régi tévékhez szükséges
dekódert és antennát. A városban több
mint ezren vannak, akik jogosultak erre
a támogatásra, eddig 400 helyre jutottak
el a felmérõk, s közülük 36 család jelez-
te, hogy kéri a segítséget.

Az átállásról bõvebb információhoz a
www.digitalisatallas.hu honlapon, illet-
ve az ingyenesen hívható 06/80-38-39-
40-es telefonszámon juthatnak. - sz l -

Ács Rezsõ alpolgármester és Vári Péter a sajtótájékoztatón
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Szekszárd Megyei Jogú Város ön-
kormányzatának csütörtöki köz-
gyűlésén a város vezetői - korábbi
ígéretüket megtartva - napirendre
tűzték az építmény és telekadó
mértékének csökkentését.

Horváth István polgármester a témával
kapcsolatban elmondta, hogy a lakás cé-
lú és egyéb nem lakás célú ingatlanok
esetében az építményadó mértéke
mintegy 40 százalékkal csökkent, ez pe-
dig azt jelenti, hogy négyzetméteren-
ként 140 Ft helyett 100 Ft lett. A telek
után fizetendõ adó szintén csökkent: a
kereskedelmi célú terület után négyzet-
méterenként 50 helyett 40 Ft-ot, 100
helyett pedig 80 Ft-ot, termelési célú te-
rület után 50 helyett 40 Ft-ot, egyéb te-
rület után pedig 50 helyett 30 Ft-ot kell
fizetnie a tulajdonosoknak.

Ács Rezsõ alpolgármester mindezek-
hez hozzátette, hogy a kivetett adó átla-
gos mértéke mindkét esetben mintegy
30 százalékkal csökkent. A város vezetõi
továbbá hangsúlyozták, hogy az épít-
ményadó kapcsán az adózók 90 százalé-
kát, míg a telekadó kapcsán az adózók

97 százalékát érinti a mérséklés. Az adó
mérséklés kizárólag a multi cégeket
nem érinti.

A közgyûlésen a képviselõk meghall-
gatták és elfogadták a nyolc önkor-
mányzati tulajdonban és két többségi
önkormányzati tulajdonban lévõ cég
mérlegbeszámolóját. A polgármester vé-
leménye szerint a cégek jól gazdálkod-
tak, több esetben osztalékot termeltek.

Mindezeken felül a képviselõk dön-
töttek egy, úgynevezett Hungaricum Bi-
zottság felállításáról is, amely a helyi ér-
tékek képviseletét erõsíti a Hungaricum
törvény létrehozása kapcsán. A képvise-
lõk döntöttek arról is, hogy 1 millió Ft
önrész kiegészítés mellett pályázatot
nyújtanak be mintegy 7,5 millió Ft-os
keretre, melybõl rászoruló gyermekek
nyári táborozását, illetve étkeztetését fi-
nanszírozzák.

Törvényi kötelezettségének is eleget
tett a közgyûlés, Szekszárdon 19 olyan
utcanevet kellett átkeresztelni, amely
önkényuralmi rendszerhez kapcsolódó
személyrõl kapta a nevét, ezeket egy
szakmai bizottság véleménye alapján
tették.

RÉGI ÉS ÚJ UTCANEVEK ABC-RENDBEN:

Alpári Gyula utca helyett Jácint utca,
Bencze Ferenc utca helyett Csengey
Dénes utca (az egészségügyi iskola sar-
káig Holub utca), Bertók Róbertné utca
helyett Mészöly Miklós utca, Cséby fi-
úk utca helyett Orgona utca, Flach Im-
re utca helyett Mattioni Eszter utca,
Gróf Pál utca helyett Dienes Valéria
utca, Halasi Andor utca helyett Halas
utca, Halász Béla utca helyett Horváth
Károly utca, Kecskés Ferenc utca he-
lyett Szent-Györgyi Albert utca, Ke-
mény Sándor utca helyett Borostyán
utca, Kövendi Sándor utca helyett Bú-
zavirág utca, Landler Jenõ utca helyett
Létay Menyhért utca, Martos Flóra ut-
ca helyett Roboz Zoltán utca, Nép-
front utca helyett Obsitos utca, Ocskó
László utca helyett Viola utca, Prantner
János utca helyett dr. Hadnagy Albert
utca, Ságvári Endre utca helyett Jedlik
Ányos utca, Soós Sándor utca helyett
Sipos Márton utca, Szakály testvérek
utca helyett dr. Szakály Ferenc utca.

Az utcákban élõ magánszemélyek lak-
címet tartalmazó iratait az okmányhiva-
tal díjmentesen cseréli.  B. M.

Léleképítõ
Június 4-én, kedden
18 órakor dr. Bakay
Kornél régész, törté-
nész professzor „93
esztendõs Trianoni
gyászunk” címmel
tart elõadást a Lélek-
építõn, a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében. Közre-
mûködik: Vesztergám Miklós (tárogató-
mûvész). Minden érdeklõdõt tisztelettel
vár a házigazda, dr. Tóth Csaba Attila. A
belépés díjtalan.

Wass-emlékmûvet
avatnak Harcon

A Nemzeti Összetartozás Napján Wass
Albert márvány emlékmûvét  avatják fel
június 4-én, kedden 15 órakor a harci
Diófa Csárda parkolójában.

Wass Albertre dr. Bakay Kornél emlé-
kezik, az ünnepségen közremûködik:
Bodnár Éva, Szabó Rachel Éva, Vesz-
tergám Miklós, dr. Tóth Csaba Attila, Szi-
ki Károly és a kajdacsi Sarlós Boldogasz-
szony Kórus. Az ünnepséget emlékfa-
ültetés és a székely himnusz eléneklése
zárja. A szervezõk minden érdeklõdõt
szeretettel várnak!

Csökkent a telek- és építményadó
Közgyûlés: tizenkilenc utca kapott új elnevezést



2013. június 2. 3HÉTRŐL HÉTRE

Elég volt egy rögtönzött népszám-
lást végezni Szent Orbán ünne-
pén, az elmúlt szombaton a szek-
szárdi történelmi borvidék egyet-
len összefüggő pincesorán, Is-
tifán gödrében.

A délutáni borünnepi kezdésekor több
száz ember lakta be a jellegzetes tanya-
sort, akik zömmel a városból, de más
borvidékrõl is érkeztek - olykor roko-
nokkal, barátokkal. Nyolc évvel ezelõtt,
amikor Törõ György népi iparmûvész
elkészítette Szent Orbán míves faszob-
rát - azon túl, hogy a szõlõmûvelõk le-
gendás alakja elõtt minden évben ilyen-
kor tisztelegnek - már akkor felvetõdött
az itteniekben, hogy prezentálni tudnák
azt a „miliõt”, amit irigyelünk Villánytól,
de a borkészítésben nagyságrendekkel
kisebb adottságokkal bíró paksi Sárgö-
dör téri pincefalutól is. Amit a szekszár-
di borvidék tagoltsága, illetve szétszórt-
sága okán - ilyen természetesen - nem le-
het megvalósítani.

Gyalog Lajos, Ribling Ferenc, Veszter-
gombi Antal és Tokai György - építve a
csatári környezetben megbúvó pince-
sorra - a maguk módján, különösebb se-
gítség nélkül, úgy három-négy évvel ez-
elõtt ezen a napon már kinyitottak. Per-
sze minden üzleti megfontolás nélkül,
vállalva az ezzel járó anyagi veszteséget
is. Hozzájuk csatlakozott a Támer Pince,
s az úttörõk okkal reménykednek ab-

ban, hogy - látva-hallva a tavalyi pezsdü-
lést és az idei népünnepélyt, amin több
helyi kulturális csoport is részt vett - egy-
re többen csatlakoznak majd hozzájuk
„Istifán” hozzávetõleg kéttucatnyi tanya-
tulajdonosai közül. Ami a mûsort szolgál-
tatókat illeti: a Tücsök Zenés Színpad, az
Ifjúsági Fúvószenekar és a Muslinca Fér-
fikar „személyében” visszatérõ fellépõk-
rõl van szó.

- Mi, tanyatulajdonosok, kisborászok,
szeretnénk végre komolyabban megje-
lenni, valamit felmutatni, mert vannak
nem csak nagyon is iható boraink, de
már visszatérõ vendégeink  is - mondta
Bartók Júlia, az elmúlt évek Orbán-napi
eseményei szervezésében fontos szere-
pet játszó Támer Pince képviseletében.
- A hagyományos, kézi technológiával

elõállított, hozzáadott vegyszermentes
világ- és hazai tájfajta borok megjelené-
sének, elterjedésének is kell, hogy legyen
létjogosultsága - fogalmazták meg töb-
ben is a pincéjüket nem csak erre a nap-
ra kinyitni szándékozó tanyatulajdono-
sok, akik ötleteket, segítséget is várnak
a borászati szervezetektõl, illetve a vá-
rostól, de addig is a „Segíts magadon, az
Isten is megsegít!” jegyében megpróbál-
ják még jobban megszervezni magukat.

Nyitott pincék:
akár minden napra

- Nagy tervünk, hogy itt, Istifán göd-
rében az év minden napján legalább egy
pince nyitva legyen a Szekszárdra látoga-
tók számára, míg a hétvégékre, neveze-
tesebb napokra pedig az Orbán-naphoz

hasonló kínálat, hangulat fogadja a láto-
gatót - vázolja merész, de szükségszerû-
nek tûnõ elképzelést Bartók Júlia, egyút-
tal elismeri: ezért még sokat kell dolgoz-
ni, agitálni a természet alkotta szekszár-
di borutcában. Persze, ha ez sikerülne,
akkor már okkal lehetne itt-ott kilincsel-
ni az infrastruktúra javításáért, a továb-
bi szépítésért. Merthogy lenne miért. A
2010-es vízözön több tanyát kikezdett,
és oldani kéne a „betonszürkeséget”.
Vonzó, egységes, látványos burkolatra
lenne szükség, vagyis az egyéni különbö-
zõség mellett valamiféle egységes arcu-
latra. Legfõképpen a borkínálatban, szol-
gáltatásokban is kell lennie egy mini-
mumnak.

Nem követelõznek, nem fogalmaz-
nak meg elvárásokat, de szeretnék, hogy
amit õk akarnak, ahogy errõl megnyilvá-
nulnak, annak is legyen „foganatja.” Ar-
ra az esetre, ha megszervezik magukat,
és az év minden napján - elõbb minden
hétvégéjén - lesz legalább egy nyitott pin-
céje az Istifán gödrében, csupán annyit
várnának el a városi közösségi marke-
tingtõl, hogy ezt térképen, forgalma-
sabb helyeken hirdesse.

Orbán napja, 2013. Szekszárd. A késõ
estébe nyúló, az idén is jellemzõ vendég-
marasztaló programok, az itt megfordu-
lók száma alapján többet kell, hogy je-
lentsen annál, hogy csupán egy ide, er-
re a napra szóló, sikeres rendezvényrõl
beszéljünk vele kapcsolatosan. B. Gy.

Orbán-napi borünnep Istifán gödrében
Már mûködõképes az egyetlen összefüggõ szekszárdi pincesor

Szekszárdi borok a Károlyi palotában
A Szekszárd Borvidék Kft. május
24-én délután rendezte meg a
szekszárdi borvidék pincészeteinek
bemutatkozását Budapesten, „Bo-
rok és Borászok Szekszárdról” cím-
mel.  A rendezvénynek - immár so-
kadik alkalommal is - az exkluzív
egykori Károlyi palota, a mai Petőfi
Irodalmi Múzeum dísztermei adtak
otthont.

Több, mint 100 szakmai és a média te-
rületérõl érkezett vendég, valamint 150
borbarát volt kíváncsi az idei szekszárdi
kiállítókra. A 19 pincészet borai mellett,
a Cannes-i borverseny díjazott borai és
egy pálinkaház is képviseltették magu-
kat a rendezvényen. Minden borász há-
rom borát mutatta be a nagyközönség-
nek és a szakmai vendégeknek, emellett
a kóstolások során lehetõség nyílott a

borászokkal való kötetlen beszélgetések-
re is. Idén újdonságnak számított, hogy
csatlakozott a kiállítókhoz a Szekszárdi
Helyi Élelmiszerek Boltja, amely a kör-

nyék termelõinek portékáit kínálta a
vendégeknek. A finom borok és pálin-
kák mellé a Pannon Varázs vörösboros
kenyerét kóstolhatták a résztvevõk.

Nagy érdeklõdés mellett zajlott a borkóstoló

Rostás Jenõ István faddi plébános mondott áldást a téren

Kiváló kékfrankosok
hordóban, palackban
A Szekszárdi Borászok Céhe kedden a
Bodri Pincében tartotta hagyományos
fajtakóstolóját, ahol ezúttal a kékfran-
kosok kerültek terítékre, illetve poha-
rakba. A mintegy 40 résztvevõ 19 pincé-
szet 28 tételét ízlelgette a literenkénti
450 Ft-os áron kínált folyó bortól a 6000
Ft-os prémium minõségig. A palacko-
zott tételek, illetve a hordóminták zöme
2012-es évjáratú volt, de kóstolhattunk
egy 2006-os válogatást is Sebestyén Csa-
bától.

A fajtakóstolót lezáró vacsora elõtt
Takler Ferenc borász értékelésében el-
mondta: a tételek közül 19 lépte át saját
„zsinórmértékét”, ami egyúttal jelzi,
hogy kékfrankosban jár legelõrébb a
borvidék. „Nagy lehetõségek rejlenek a
fajtában, emeljük piedesztálra a kék-
frankost” - fogalmazott Takler Ferenc,
városunk díszpolgára.
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Aranydombi avatás
Szerdán átadták a Fritz Pincészet négy éves,
összesen 800 millió forintos fejlesztésének
utolsó ütemében elkészült palackozó üze-
met és érlelõ pincét. 

Évekkel ezelõtt a Fritz Pincészet volt az
elsõ fecske, amely az Aranydombon panzi-
ót és hatalmas pincét épített. A hamar meg-
kedvelt borházat tovább bõvítették, s az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program ke-
retében nyújtott 400 millió forintos támo-
gatással elkészült egy üzem, ahol naponta
8-10 ezer palackot tölthetnek meg, egy 500
négyzetméteres raktár, egy 1500 hektoli-
ter kapacitású pincerendszer, laboratóri-
um és borbíráló terem, valamint egy 50 ki-
lowatt teljesítményû napelemrendszer,
amely áramot szolgáltat. Az érlelõ építésé-
vel felszabadult pincerész pedig akár két-
száz vendég fogadására is alkalmas.

Fritz József tulajdonos köszöntõjében el-
mondta: a borház stratégiája, hogy prémi-
um minõségû borokat készítsen, s azokból
minél többet helyben adjon el. A Fritz bo-
rok minõségérõl minden elmond, hogy a
Pannon Bormustrán a legjobb 15 bor közül
három a pincészeté volt. A palackozót Budai
Gyula avatta fel. A Vidékfejlesztési Miniszté-
rium államtitkára elmondta: a korábbi ten-
dencia megfordult, 2011-ben már háromszor
annyi szõlõt telepítettek, mint amennyit ki-
vágtak. Az uniós szõlõtelepítési támogatások
2015 és 2019. között is megmaradnak. A kö-
vetkezõ öt évben 123 millió euró uniós for-
rás jut támogatásra. Budai Gyula hangsúlyoz-
ta: a szõlészet és borászat Magyarország
egyik vezetõ ágazata, ezért ezt a szektort a
kormány kiemelt figyelemmel kezeli. -szl-

Új oktatótermek várják a civileket

Az „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ
kialakítása (azonosítója: TIOP-1.2.1-
08/2-2009-0010) címet viselõ projekt-
ben megújult Mûvészetek Háza alig
egy hónap alatt több rendezvénynek,
így gyermeknapi zenés-táncos játék-
nak, egy esküvõnek, és persze otthont
ad a szeptember 15-ig látogatható Tol-
na Megyei Tárlat címû kiállításnak,
amely nem kevesebb, mint 28 megyei
mûvész alkotását tárja a nagyközön-
ség elé.

Az ugyancsak megújult, megszépült
Szent István téri sétány másik oldalán
még gõzerõvel folyik ugyan a munka,
de napról napra újabb terek készülnek
el az új mûvelõdési házban. Mint azt
Vörös Gábor, a kivitelezõ ZÁÉV Építõ-
ipari Zrt. projekt fõmérnöke lapunk-
nak elmondta, az egykori tánc- és
üvegterem felett emeletráépítéssel ki-
bõvült térben a befejezõ stádiumba ér-
tek az oktatótermek. Hat ilyen tér áll
majd használóik rendelkezésére össze-
sen 370 négyzetméter területtel, befo-
gadó képességük egyenként 18 és 120
fõ közötti. Az oktatótermek közül ket-
tõ összenyitható, ezzel akár elõadások,
kisebb konferenciák rendezésére is al-

kalmassá válnak. A burkolatok hang-
szigeteléssel ellátottak, így akár két
szomszédos teremben is „futhat”
filmvetítés anélkül, hogy egymást
zavarnák.

Jól halad a munka a mûvelõdési
ház többi részében is, így a minden
igényt kielégítõ színház- és rendez-
vényterem is hamarosan elkészül.
Természetesen lapunkban ezeknek
a tereknek a szépülésérõl is beszá-
molunk majd.

PÁLYÁZAT
A Babits Mihály Kulturális Központ pályá-
zatot ír ki az AGÓRA KÁVÉZÓ üzemel-
tetésére. A felújított épület szívében talál-
ható 70 nm-es, több részbõl álló, detektív-
ráccsal elzárható kávézó üzemeltetésére
kiírt pályázattal kapcsolatos tájékoztató,
helyszínbejárással, és a dokumentáció át-
vétele június 3-án (hétfõ) 16 órakor lesz a
Kulturális Központban.(Szent István tér
15-17., 5. sz. terem). Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak!
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A szekszárdi gyakorlóiskola táncmûvésze-
ti tagozatának kis irodáját szinte megtöl-
tik a serlegek. Az asztalon, a polcokon
mind a versenyeken elért eredményeket
hirdetik. S bár ez csak a jéghegy csúcsa, de
tükrözi az iskola bõ tíz éve indított mûvé-
szeti tagozatának sikereit. A számokkal,
pontokkal, helyezésekkel mérhetõ sike-
reket, amelyeknél talán még többet jelent,
hogy a város iskoláiból kétszázhúsz diák
és még sok óvodás is tanul itt szépen lép-
ni, ügyesen mozogni, s emellett elõadása-
ikkal ezreknek szereztek örömet. Leg-
utóbb a Diótörõ s a Carmina Burana címû
produkcióiak három és fél ezren látták. 

A gyerekekkel négy táncmûvész, tánc-
pedagógus foglalkozik, mûvészeti veze-

tõ Valkainé
Daczó Eszter, aki
férjével majd két
évtizeden át a Pé-
csi Balettben dol-
gozott, volt szó-
lista, próbaveze-
tõ, balettmester.
Vallja, a tánc tar-
tást ad, kötelességtudatot, hovatartozást,
közösségi szellemet, együttgondolko-
dást, megváltoztatja a gyerekek egész lé-
nyét. 

Az irodával szemben, a balett-terem-
ben öten - már a nagyobbak - melegíte-
nek. Hogy melyikük lesz, s hogy lesz-e
egyáltalán balettmûvész, az a jövõ titka,

ez jórészt a bennük rejlõ tehetségtõl és
szorgalmuktól függ. Mert az út nyitott.
Néhányan már mentek innen Pécsre a
mûvészeti gimnázium táncmûvész tago-
zatára, õsz óta pedig a szekszárdi iskola
táncmûvészeti tagozata egyike a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola néhány part-
nerintézményének. -sz l-

A tánc tartást ad

Szekszárdi mazsorettsikerek Pécsen
A gyõztes lánycsapat tagjai még alsó tagozatosként kezdték a munkát

Május 11-én rendezték Pécsett a XVI. Or-
szágos Apáczai Táncfesztivált.
Huszárikné Böröcz Zsófia mûvészeti ve-
zetõ csoportja két koreográfiával indult
a versenyen a felnõtt mazsorett kategó-
riában. A tanárnõ ragaszkodik a klasszi-
kus technikához, és nagylányai szívéhez
is ez áll közelebb.

- Kérem, szóljon röviden a mazsorett-
technikák közötti különbségrõl!

- Divatosak manapság a ritmikus
sportgimnasztikából ismert elemek, így
kicsit „tornázóssá” válik a koreográfia,
például, amikor a bot feldobása után
bukfenceznek a talajon. Számomra min-
denképpen szebb és jobb az a látvány,
melyet a klasszikus megfogalmazás ad:
nõiesebb, táncosabb lesz a bemutató.
Ráadásul a sportosabb próbákhoz speci-
ális helyszín is szükséges.

- Egyetemista lányokkal dolgoznak,
õk indultak a pécsi versenyen is. Mióta
tanítja õket?

- Harmadik osztályos koruk óta, en-
nek immár 10-11 éve. Meghozta gyümöl-
csét az a sok-sok idõ, amit a gyakorlással

töltöttünk. Jól ismernek és hívnak is
bennünket rendszeresen városi, me-
gyei, de országos rendezvényekre is.
Nagy öröm, hogy néhány hete eljutot-
tunk Pécsre.

- Igen kiváló eredményeket értek el...
- Óriási elégtétel volt mindnyájunk-

nak, hogy utazhattunk. Ugyanis koráb-
ban le kellett mondanunk egy hasonló
rendezvényt egy térdszalag-szakadás mi-

att. Most kárpótolt bennünket a két gyö-
nyörû kupa, melyet elnyertünk: A Latin
show-val elsõ, míg a „Rolling in the
deep” címû számra írt koreográfiával
harmadik helyezettek lettünk.

- Kik a támogatóik és mikor, hol lát-
hatjuk a mazsorett csoportot ismét?

- Köszönet a szülõknek a támogatásu-
kért. Legközelebb a tengelici falunapon
lépünk fel, június 22-én. Lo

Pótfelvételik
A Garay Általános Iskola és AMI Liszt Fe-
renc Zeneiskolája pótfelvételi meghall-
gatást tart a 2013/2014. tanévre.

A zeneiskolai meghallgatások idõ-
pontja, és helye: június 10. (hétfõ),
15.00-18.00 óráig, Széchenyi u. 38. To-
vábbi információ a 74/511-028-as tele-
fonszámon.

A szekszárdi Garay János Általános Is-
kola és AMI csoportos mûvészeti ágai
pótfelvételt hirdetnek a 2013/2014. tan-
évre. A felvételik idõpontja: június 10.
(hétfõ), 16.00-18.00 óráig.

Néptánc tanszak, Bartina csoport: Ba-
bits Mihály Kulturális Központ (Szent
István tér 17-19). Moderntánc, társas-
tánc, képzõmûvészet, színmûvészet-
dráma tanszak: Zrínyi u.78.

Érdeklõdni az iskola telefonszámán
(74/511-085), vagy Huszárikné Böröcz
Zsófia mûvészeti igazgatóhelyettesnél
(30/233-9086) lehet. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk!

Kiállítás a Dienesben
A tavaszi virágnyílás mesés álomvilága:
lepkék, szitakötõk, méhecskék dongnak
a kikelet színpompás virágai körül. Effé-
le idilli képek fogadják a látogatót a Di-
enes Valéria Általános Iskola Grund-
schule folyosógalériájában. Az iskola a
Garay AMI képzõmûvészeti tagozatára
járó legifjabb tanulóinak örömteli alkotá-
sai ezek. Miközben a kisebbek virágai egy-
re természethûebbek, a legnagyobbak
már részletes tanulmányrajzokon jelení-
tik meg az emberi test formáit.

A kiállítás egy tanév termése, így termé-
szetesen a tél szépségei, emlékezetes pil-
lanatai is megjelennek, ugyan fekete-fe-
hérben, de nem kevesebb derûvel. Szinte
érezni a mozgást, a vég nélküli játék fel-
hõtlen örömét a játszótér, egy vidámpark
életteli képein is. Mindemellett megjele-
nik a legfontosabb: a szeretetteli barátság.

Nemessányi Gyöngyi a Dienes iskolá-
ba járó tanítványainak 62 alkotásból álló
kiállítása június 15-ig látogatható. K. E.

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
június 3-tól június 8-ig:
●● görögdinnye 259 Ft/kg
●● kovászolnivaló uborka 249 Ft/kg
●● újburgonya 349 Ft/kg

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN



6 2013. június 2.MOZAIK

„Minden rajz egyedileg különleges”
43. Tolna Megyei Gyermekrajzpályázat és Kiállítás

Szebbnél szebb gyermekrajzokat,
festményeket, különféle techniká-
val készült műveket láthatunk a
43. Tolna Megyei Gyermekrajzpá-
lyázat és Kiállításon.

A tárlatot a Babits Mihály Mûvelõdési
Központ dísztermében Adorjáni Endre
szobrászmûvész, a PTE-IGYK fõiskolai
docense nyitott meg. A kiosztott 40 díjat
háromtagú zsûri: Baky Péter festõmû-
vész, a Mûvészetek Háza nyugalmazott
igazgatója, kiállításainak kurátora, Pék
Jánosné, a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
nyugalmazott igazgatóhelyettese, évtize-
deken át e kiállítás gondozója és Kovács
Ferenc festõmûvész, rajztanár ítélte oda.

A 20 intézménybõl érkezett 300 ma-
gas színvonalú alkotást látva nem véletle-
nül merülhetett fel a kérdés Adorjáni
Endrében: Mûvészet-e a gyermekrajz?
Egy bizonyos életkorban mindenképpen
a mûvészet jegyeit mutatja - válaszolta -,
ugyanakkor céljában nem az. A gyermek
újra szeretné teremteni a világot, és ezt
rajzban is megjeleníteni. Munkáinak jel-
lemzõje az intellektuális realizmus.

- Ennyi remek alkotást látva nehéz el-
képzelni, hogy miként tudott dönteni a
zsûri a kiosztott díjakról.

- A kiállítás anyaga különlegesen jó - tá-
jékoztatta lapunkat a megnyitó után Ko-
vács Ferenc festõmûvész, a rajzpályázat

elindítója. - Ilyen még nem fordult elõ,
hogy senkit sem kellett „kizsûriznünk”.
Ebben nyilván a kollégák szerepe sem el-
hanyagolható, akik elõre kiválogatják,
hogy melyik rajzokat érdemes elküldeni
a pályázatra. Emellett megfelelõen moti-
válják a gyermekeket bemutatásra érde-
mes mûvek elkészítésére, és meghagyják
számukra az alkotás szabadságát.

- Az értékelés során figyelembe vettük
a mûvességet, technikai kivitelezést, és
azt is, hogyan oldotta meg az alkotó a
kompozíciót. A különlegesség, érdekes-
ség is sokat számított. Fontos volt, hogy
mi az, ami színben megragadta a gyer-
meket. Kitûnik ebbõl a szempontból az
a festmény, ami a plakátra került. Alkotó-

ja, Gillich Atina oda merte tenni a feke-
tét háttérként az élénk színekkel plaszti-
kusan megfestett madár mellé.

- Amikor ez a kiállítás 1970-ben elin-
dult, az volt a célja, hogy be tudják mutat-
ni az iskolák, milyen magas színvonalú al-
kotások készülnek náluk. Minden rajz
egyedileg különleges, külön-külön egy
mesés világ tárul fel bennük.

A megnyitón fellépett Aranyos Katalin
fõiskolai hallgató, a zeneiskola 3. évfolya-
mos magánének szakos tanulója Lányi
Péter zongorakíséretével, majd Szanyó
Júlia, a Szent József Iskolaközpont tanu-
lója szavalta el Kányádi Sándor: Könyör-
gés tavasszal címû versét. A kiállítás júni-
us 14-ig tekinthetõ meg. K. E.

Alsó tagozat: Balogh Lili (9 éves, PTE-
IGY Gyakorlóiskola és AMI), Szabó
Lilla (1. o., Garay János Általános Is-
kola és AMI), Sztrakota Réka (2. o.,
Babits Mihály Általános Iskola), Balás
Tekla (1. o., Baka István Általános Is-
kola), Verebi Zsuzsanna (4. o., Baka
István Általános Iskola), Kovalik Dóra
(1. o., Baka István Általános Iskola),
Szalai Fanni (4. o., PTE-IGY Gyakorló

Általános Iskola Garay Mûvészetokta-
tási Intézmény).

Kiemelt díjasok: Szommer Petra (4.
o., Baka István Általános Iskola), Sill
Eszter (9 éves, PTE-IGYK Gyakorlóis-
kola és AMI), Wolford Enikõ (1. o.,
Baka István Általános Iskola),
Kaltenecker Lili (2. o., Babits Mihály
Általános Iskola), Heilig Dóra (2. o.,
Garay János Általános Iskola és AMI)

Felsõ tagozat: Varga Zsófia (6. o.,
Dienes Valéria Általános Iskola. Ki-
emelt díjasok: Vajda Vanda (12 éves,
Garay János Általános Iskola és AMI),
Megyeri Orsolya Zaza (13 éves, Garay
János Ált. Isk. és AMI Waldorf Iskola).

Különdíjasok, Baky Péter díja: Me-
gyeri Orsolya Zaza. Pék Jánosné díja:
Wolford Enikõ. Tanári díj: Kiss-Dala Ma-
rianna, Babits Mihály Általános Iskola

A 43. Tolna Megyei Gyermekrajzpályázat szekszárdi díjazottjai

Kovács Ferenc mûvésztanár (balról) értékelte a pályamûveket

A magyar hõsökre
emlékezett a város

A Magyar Honvédség felhívó jelének
hangjaival és a Himnusszal vette kezde-
tét május 26-án a Hõsök Emlékünnepe
városunkban. A Szent István téren álló
I. és II. világháborús emlékmûveknél
tartott megemlékezésen dr. Horváth
Kálmán mondott ünnepi beszédet. Az
önkormányzati képviselõ hangsúlyoz-
ta: „Május utolsó vasárnapján azokra a
hõsökre emlékezünk, akik 1100 év alatt
a csatatereken és szabadságharcaink so-
rán életüket áldozták a magyar hazáért”.
A Fidesz frakcióvezetõje felhívta a figyel-
met, hogy a Hõsök Napját 2001-ben az
elsõ Orbán kormány helyezte vissza az
emléknapok sorába. Dr. Horváth Kál-
mán kiemelte: a kommunista rendszer
tiltása után 1989. május 29-én elõször
Szekszárdon emlékeztek meg újra ha-
zánk hõsi halottjairól.

Az egyházak nevében Bacsmai László
szólt az egybegyûltekhez. A katolikus plé-
bános emlékeztetett: a kommunisták a
Hõsök Napját is igyekeztek feledtetni, és
a gyereknappal elfedni annak jelentõsé-
gét. „Így járt augusztus 20., elsõ kirá-
lyunk, Szent István napja, amelyet az al-
kotmány és az új kenyér ünnepévé változ-
tattak.” Bacsmai egy családi tragédiát is
megosztott a jelenlévõkkel: dédnagyapja
a II. világháború áldozata volt, akinek el-
vesztését nagyanyja egész élete során
nem volt képes feldolgozni. „Hozzánk tar-
toztak, akikre emlékezünk: jó barátok,
édesapák, testvérek, gyermekek, unokák.
Adj vigasztalást és örök nyugodalmat az
áldozatoknak, akiknek nem jutott szem-
fedõ, nem jelöli sírját kereszt!” – kérte Is-
ten áldását a plébános az elhunytakra.

Juhász Gyula: Az ismeretlen katona cí-
mû versét Dömötör Zsombor, a Garay
gimnázium diákja szavalta. A megemléke-
zés zárásaként a város részérõl Lemle
Béláné és dr. Horváth Kálmán önkor-
mányzati képviselõk, majd a Babits Mihály
Kulturális Központ és a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Szekszárdi Szerve-
zetének képviselõi koszorúztak. Gy. L.
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EGÉSZSÉG KUPON 1.
Vágja ki ezt a kupont, mellyel 
a X. Országos Patika Napon 

ingyenes vérnyomás-,
és vércukormérésen vehet részt!
Idõpont: 2013. június 5. (szerda)

11-14 óra között.
Helye:

Hársfa Patika 
Szekszárd, Széchenyi u. 30.

Remedia Patika 
Szekszárd, Béri B. Á. U. 68.

✄

✄

EGÉSZSÉG KUPON 2.
Vágja ki ezt a kupont, mellyel részt vehet X. Országos Patika Napi programunkon! 

ÉLETMÓD – NAP
2013. június 5. (szerda)

Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. (ÁNTSZ épülete, földszinti elõadó), 17 órától
A program ingyenes, de a részvételhez elõzetes regisztráció szükséges, 

személyesen, az alábbi címeken:
Hársfa Patika – Szekszárd, Széchenyi u. 30.

Remedia Patika – Szekszárd, Béri B. Á. U. 68.
A részletes programot a 16. oldalon találja!

✄

✄
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A francia út több, mint egy focitorna (I.)
Bezons városa testvéri fogadtatásban részesítette a szekszárdiakat

Már régóta jóval többről van szó
annál, hogy a szekszárdi sporttago-
zatos általános iskola, a Garay egy-
egy csapata pünkösdi futballtorná-
ra utazik Szekszárd francia testvér-
városába, Bezonsba, pedig húsz
éve így kezdődött az egész.

Az akkor még zrínyis felsõ tagozatos di-
ákok testnevelõikkel, néhány támogató-
val, hivatalos kísérõvel részeseivé váltak
egy nagyszabású futballtornának. Egy a
10 évestõl a 16 éves korosztályig 48 csa-
patot megmozgató, három napos nem-
zetközi viadalnak, ami immáron 34 éve
zajlik az USO Bezons szervezésében. Ma
már turisztikai küldetése is van az útnak,
aminek francia barátaink, a 36 éve léte-
zõ Szekszárd-Bezons Baráti Társaság leg-
elkötelezettebb éltetõi mindkét részrõl
felettébb tudnak örülni, amibõl sokat
profitálnak azok is, akik - vállalva az uta-
zás költségeit - elkísérik minden évben
a Garay iskola focicsapatát Franciaor-
szágba. Õk elsõsorban a gyerekek hozzá-
tartozói, barátaik, akik a mai viszonyok
közepette egy pénztárcakímélõ részvé-
teli díj befizetése mellett vállalják azo-
kat a feltételeket, amit ez a sokat adó út
megkövetel. A napi több km-es gyalog-
lást, hegyi túrát, a pontosságot a minél
több látványosság elérése érdekében.

A sima turista is
szeretett, ellátott vendég

Bezons - a hivatalos önkormányzati
delegációk érkezése mellett - felettébb
örül a gyerekeket elkísérõ szekszárdi tu-
risták évenkénti megjelenésének. En-
nek számos jelét élhettük át a megérke-
zéstõl a búcsúzásig. Ez volt az a meglepe-
tés, amirõl a kapcsolatépítésben, az el-
múlt évtizedben komoly háttérmunkát

végzõ - a két város baráti társasága által
francia részrõl már többször is díjjal el-
ismert - Galambos János testnevelõ be-
szélt. Nem hétköznapi dolog, ha egy tu-
rista úgy érezheti otthon magát, ahogy
itt. Tartózkodásunk négy napján a kö-
zösségi házban minimum háromfogá-
sos, a francia gasztronómia remekeit föl-
vonultató vacsorával, több alkalommal
pedig különleges francia borpárlatokat,
pezsgõt is tartalmazó étkezéssel várták
- ahogy õk fogalmaznak - a szekszárdi
testvéreket, miközben a focista gyere-
kek napközbeni apanázzsal történõ ellá-
tásához is hozzájárult Bezons. S az is a
kellemes meglepetés kategóriájába tar-
tozott, amikor a Szajna-parti hajózásra
fizettek be bennünket, „testvéreket”, sõt
személyesen elkísért bennünket a bará-
ti társaság hat éve regnáló elnöke. Mar-
cel Prigent amúgy ennél régebb óta is-
mer, szeret bennünket, magyarokat, ki-
zárólag szekszárdi tapasztalatai, kapcso-
latai alapján.

- A legrégebbi hagyománynak örven-
dõ, a legjobban mûködõ nemzetközi

kapcsolat a szekszárdiakkal való több év-
tizedes együttmûködés - mondja Marcel,
aki egyébiránt az összes testvérvárosi
együttmûködést felügyeli, van rálátása
a dolgokra. - Nem telik el két-három hó-
nap, hogy ne történjen valami a barátsá-
got, az összetartozást, a civil kapcsolatok
építését szolgáló esemény, rendezvény.
Vagy itt, vagy ott. Az idén már járt itt egy
kórus, s egy énekegyüttes is. Tavaly fes-
tõk állítottak ki Bezonsban, maradandó
nyomokat hagyva maguk után, hiszen
festményeik felkerültek az egyik közös-
ségi házunk falára. Ilyen szoros együtt-
mûködés nem alakult ki más testvérvá-
rosokkal - avat be a részletekbe. Amikor
ennek okáról érdeklõdök, Marcel rámu-
tat Galambos Jánosra, akit ma már nem
a sportküldöttség vezetõjének, hanem a
barátjának tekint. Aztán gyorsan meg-
említi a Szekszárd-Bezons Baráti Társa-
ság elnökét, dr. Fisi Istvánnét, aki hozzá
hasonlóan nagyon elkötelezett a baráti
társaság mûködtetésében, miközben
maga is barátokra lelt. „Az ilyen emberek
hiányoznak másutt a testvérvárosi kap-

csolatainkban, s elsõsorban ez az oka an-
nak, hogy az idei labdarúgó fesztiválun-
kon a 12-13 éves korosztályban csak a
szekszárdiak képviselték a külföldet. Per-
sze lehet, hogy pénzhiány miatt nem
tudtak a többiek eljönni, de ez csak a pa-
lesztinok esetében elfogadható indok.

Az USO Bezons egy olyan klub, amely
nem élsportbeli babérokat óhajt learatni.
Ahogy a Szekszárd-barát, nálunk sokszor
megforduló elnök, Claude Rebillon fogal-
maz: teljes mellszélességgel az utánpót-
lás, a fiatalok felé!

„A futballban óriási kohéziós erõ rej-
lik. Összehozza a nálunk létezõ, a hét-
köznapi életben konfliktusok között élõ
gyerekeket, programot ad a szegény sor-
sú, hátrányos helyzetû fiataloknak. Ne-
kik biztosítunk edzéslehetõséget, nekik
építettük a két mûfüves pályát itt a váro-
si központi stadionnál, s ami pénzt össze
tudunk szedni, azt rájuk költjük minden
centig. Élveznek a támogatásból az úszó,
a kosaras és a teniszezõ fiataljaink is. Egy-
re nehezebb összehozni a pénzt a támo-
gatóktól ezekre a tornákra. Az ajándék-
tárgyakra és a különdíjakra gondolok,
mert a pénzdíj nálunk ismeretlen foga-
lom”- szögezi le a bezonsi sportklub el-
nöke. Claude a négy nap során minden
este megtisztelte jelenlétével a szekszár-
diakat, sõt a kedd reggeli búcsúzásnál is
ott volt feleségestõl. Megragadott min-
den lehetõséget a találkozóra a négy éve
elhunyt, a baráti kapcsolatok kialakításá-
ban elévülhetetlen érdemeket szerzõ
polgármester, Jack Leser felesége, Chris-
tine asszony is, aki a társaság több hely-
beli tagjával érkezett az esténként a
sportcentrumban megtartott magyar-
francia találkozókra. A szekszárdiakkal
eltöltött órákban egy kicsit a férjére is
emlékezhetett… (Folytatjuk.) B. Gy.

Marcel Prigent (jobbról a második) a Garay iskola mezében

A szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
29 hetedik osztályos tanulója öt napot töltött
Erdélyben, Székelyföldön. Székelyudvarhelyi
szállásukról csillagtúraszerû kirándulásokat
tettek.

Történelmi emlékhelyeket kerestek fel a
gyerekek, így jártak többek között Kolozsvá-
ron, Mátyás király szobránál, míg
Farkaslakán Tamási Áron,Szejkefürdõn pe-
dig Orbán Balázs sírjánál tisztelegtek. Elláto-
gattak a parajdi sóbánya kalandparkjába, a
Gyilkos-tóhoz, de a Békás-szoros lenyûgözõ
látványa és a Gyimesek is felejthetetlen él-

ményt nyújtottak. Hazafelé megálltak a Se-
gesvár melletti Petõfi emlékmûnél, megláto-
gatták a Gyulafehérvári Érseki Székesegyhá-
zat, majd a dévai Szent Ferenc Alapítvány Ma-
gyarok Nagyasszonya Gyermekvédelmi Köz-
pontjában átadták a diákok által összegyûj-
tött adományokat.Utolsó állomásként Aradon
rövid történelmi elõadás keretében megko-
szorúzták a 13 aradi vértanú emlékmûvét.

A HATÁRTALANUL! program keretében a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. pályázatán
836 ezer Ft-ot nyert az iskola az utazási és
szállásköltségekre.

Székelyföldi túrán jártak a Babits iskolások
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A kalóz kincsesládától Ritmusország felfedezéséig
Vidám, mesés, feledhetetlen gyermeknap a megújult Mûvészetek Házában

Az idei szekszárdi gyermeknap
nagy részét ugyan elmosta az el-
ső, de a „lábon maradt”, nem sza-
badtéri programok jó hangulat-
ban teltek.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
Gyermekkönyvtárába már fél 10-tõl ér-
kezetek a lurkók egy kis mesés
kézmûveskedésre, és nem utolsó sorban
a véget nem érõ diavetítésre. A Mûvé-
szetek Házában pedig tizenegytõl a „rej-
télyes” Tititá zenés-táncos elõadás várta
a gyerekeket Novák Péter játékmesterrel
és táncos lábú társaival.

A Gyermekkönyvtárban újabb és
újabb kis kalózok és várkisasszonyok -
összesen mintegy negyvenen - veretes
kincses ládát készítettek legféltettebb
kincseiknek kartonpapírból, üzeneteik-
nek pedig Süsü formájú parafatáblát al-
kottak, a kézmûvesek számára kitett asz-
talok mindig tele voltak. Az óránkénti
diavetítést egész nap nem lehetett abba-
hagyni, a gyerekek mindig találtak a dia-
film.uw.hu honlapon egy újabb mesét. A
szöveget legtöbbször Leipold Erzsébet
könyvtáros olvasta fel, de a szülõk, sõt a

nagyobb gyerekek is kivették a részüket
a klasszikus mesékbõl készült diafilmek,
mint a Kismalac és a farkas felolvasásából.

Ha az esõcseppek kopogása nem ra-
gadta volna meg a Mûvészetek Háza felé
tartók ritmusérzékét, odabenn máris Rit-
musországban érezhették magukat. Hi-
szen mi is az a tititá? Egy ritmus, de nem
csak ez ritmus. Novák Péter játékmester-
nek már a színre érkezése is csupa rit-
mus volt: füttyszó, pénzcsörgés, cukorka
rágása a mikrofonba. A Foltin Jolán, Kos-

suth-díjas koreográfus megálmodta
„Tititá” gyermekelõadásban a muzsikus-
táncos szereplõknek, Babos Károlynak,
Küttel Dávidnak, Szokolay Dongó Balázs-
nak mindenre volt egy zenében és rit-
musban megfogalmazott ötlete. Hama-
rosan életre kelt maga Titi (Pótor Kata)
és Tá (Lengyel Szabolcs). Nemcsak a mó-
kás ruhába öltözött ritmustestvérek vál-
tak élõvé, de minden, ami ritmussá válto-
zott. A gyerekek észrevehették, hogy
mindenütt körülvesz bennünket a rit-

mus, a zene és ezzel együtt a tánc: a le-
gyek zümmögésében, a lovak trappolásá-
ban, a gyerekek nevének hangzásában,
Tamkó Sirató Károly  gyermekverseiben,
mondókákban, az esõcseppek kopogá-
sában, amit a gyerekek nagyszerûen élet-
re keltettek. „De szép is a nagy termé-
szet” - mondták együtt egyre magasabb,
majd mélyülõ hangon.

A közönség egyre inkább részese lett a
ritmusjátéknak. A játékmester térden áll-
va, közvetlen hangon szólt hozzájuk, s az
egyik kislánynak már cseppet sem okozott
nehézséget megmondani, hogy milyen a
hangja óvodás jelének, a perecnek: rip-rop,
aztán már hallhattuk is a hajókürtöt egy fiú
tiszteletére. Vidáman táncoltak együtt a
gyerekek a fellépõkkel, az egyre nagyobb kí-
gyóból senki sem akart kimaradni. A zenét
különös hangszerek gazdagították: népi
hangszerek, doromb, igazi , bõrbõl készült
duda, fémkanna dobolásra, vagy egyszerû-
en üres mûanyagflakonok kürtölésre.

A fellépés után Novák Péter - akit le-
nyûgözött a Mûvészetek Háza - elmond-
ta, hogy mindenképpen szeretne még
visszatérni, de addig is hírét viszi ennek
a csodás épületnek. Kovács Etelka

A zenés-táncos játékból senki sem akart kimaradni

Mindmáig nem tudható semmi bi-
zonyos az Augusz család eredeté-
ről. A rejtélyes származásról, a fa-
mília Szekszárdra kerüléséről, és
ismertségének megalapozásáról
nemrég Cserna Anna főlevéltáros
tartott előadást a Mattioni Eszter
Hölgyklub Levéltári Esték című so-
rozatában, a Református Gyüleke-
zeti Ház épületében.

Az elõadó szerint különös, hogy az Au-
gusz név még az 1755-ös országos ne-
mes összeírásban sem szerepel. Annyi
tudható, az õsök Vas és Veszprém me-
gyében éltek különbözõ névváltozatok-
ban (Augustich, Augustin, August). A
hétszilvafás, úgynevezett „bocskoros”
kisnemesi kategóriába tartozhattak. Az
1727-ben, Vas megyében született Au-
gusz Imre már hivatalnokként dolgozott.
Felesége, Béri Balogh Julianna révén ke-
rültek a családhoz a família faddi és hen-
csepusztai birtokai. Fia, Antal 1779-ben
Szekszárdra költözött, és lett a szekszár-
di uradalom fiskálisa. Miután 1824-ben
kihirdette nemességét, a vármegyei elit
körébe emelkedett, majd fõszolgabíró és

táblabíróként fejezte be életét 1834-ben.
Az idõsebb Antal gyarapította örökrész-
ét is, Szekszárdon például egy 9100 tõkés
szõlõ területtel, ezen kívül Palánk-
pusztán és Janyapusztán bérelt szántó-
földet. A család jövedelmét a szõlõbõl és
a földekbõl szerezte, de Antal a szekszár-
di postamesterség jogát is bérelte. A jog
aztán Augusz apósától, Zsigmond József-
tõl a családra szállt.

Az ifjabb Augusz Antal így a mai, Garay
téren lévõ egyemeletes, 22 helyiséges,
1830 körül bõvített sarki házat is örököl-
te, amelyben tekézõ szoba is volt, de az

épületben mûködött maga a posta is. An-
tal jó gazdálkodónak bizonyult, hisz az
1850-es évekre már 500-700 holdnyi bir-
tokon folyt mezõgazdasági tevékenység.
Boraikat Bécsben és Londonban is érté-
kesítették, de a juh- és birkaállomány,
vagy a dohány, repce és kukoricater-
mesztés is a jövedelmezõ tevékenységek
közé tartozott.

Az ifjabbik Antal Szekszárdon szüle-
tett, s a pesti jogi egyetemre járt. Dõry
Vince alispán mellett 1825-ben már a po-
zsonyi országgyûlések törvényeit másol-
gatta. Késõbb hazatért, s vármegyei tiszt-
sége mellett a város közéletébe is bekap-
csolódott. Egy 1836-ban kelt cikkben
méltatják Szekszárdon a közjó elõmozdí-
tásáért, hiszen közhasznú intézkedések-
kel élt. Ilyen volt például a Ferenc kórház
fejlesztése, de óvodát is alapított és az er-
dõk rendbetételérõl is emlegették. 1845-
ben a vármegye alispánja lett, majd a sza-
badságharc bukása után, 1849. augusz-
tus 20-án a megye kormánybiztosává tet-
te meg a bécsi udvar. Egy évvel késõbb
Pest kerületi fõispánja lett, késõbb a hely-
tartótanács osztályának alelnökévé ne-
vezték ki. Hazai közügyekkel is foglalko-

zott: az irodalom, vagy a Nemzeti Színház
ügyei is alá tartoztak. Birodalmi bárói
méltóságot kapott, de átvehette többek
között a Szent István rendet és a Krisztus-
rendet, sõt, Buda díszpolgárává is válasz-
tották. Egyes vélemények szerint a ki-
egyezésben is szerepet játszott: ezt köve-
tõen viszont kegyvesztetté vált, s hivata-
li pályája lezárult.

A 1860-as években felhúzta a Mira-
mare-kastély mintájára tervezett, pazarul
berendezett kastélyát az Augusz ház bõ-
vítéseként. Nemes célok vezérelték, így
támogatta a szegény sorsú Garay Jánost,
Liszt Ferencet zenei munkásságában,
koncertkörútjain segítette. Mély meggyõ-
zõdéseként hangoztatta, hogy Magyaror-
szág földmûvelõ tartomány, s „csak a me-
zei gazdaság által emelkedhet fel”.

Báró Augusz Antal 1878-ban halt meg,
felesége, Schwab Klára 1894-ben hunyt
el. Antal és Imre fia tüdõbaj okozta ko-
rai halála után leányágon (Klára) a Sigray
vonalon élt tovább a család. A 27 évesen,
1886-ban elhunyt Imrével - aki teljes va-
gyonát, több mint 400 ezer forintot egy
szeretetházra hagyta - végleg kihalt a csa-
lád bárói ága. Gyimóthy Levente

A rejtélyes eredetû és tragikus sorsú Augusz család

Báró Augusz Antal portréja, Baky

Péter festõmûvész alkotása
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- Gratulálok a kitüntetéséhez! Már az
ünnepségen feltûnt, hogy egyetlen fér-
fiként kapott elismerést.

- Nagyon jólesett, hogy a munkatársa-
im és a kórház vezetõsége is méltónak ta-
lált erre. Számomra a betegek elismeré-
se a legfontosabb, de kétségtelenül jól-
esik, hogy a szakma is úgy látja, jól vég-
zem a dolgom.

- Mesélne arról, hogy milyen út veze-
tett ehhez a hivatáshoz?

- Szedresi származású vagyok, édes-
apám mezõgazdasággal foglalkozott,
édesanyám bölcsõdében dolgozott. Hár-
man vagyunk testvérek, van egy húgom
és egy öcsém. Azt szoktuk mondani,
hogy mi egy „kórházi család” vagyunk,
mert az öcsém is a kórházban dolgozik
betegvezetõként, a párom pedig ápoló-
nõ az ortopédiai osztályon. S mindeh-
hez hozzátartozik, hogy édesanyánk ti-
zenegy éven át, egészen 2011-es nyugdíj-
ba vonulásáig a baleseti osztályon dolgo-
zott nõvérként.

- Ezek szerint már gyermekkora óta
az egészségügy volt a példa, a cél?

- Mire erre rájöttem, tettem pár kört.
Elvégeztem egy szakmunkásképzõt, kõ-
mûves szakmát tanultam, de sosem dol-
goztam, mert csak egy szükségmegoldás
volt számomra. Miután bevonultam ka-
tonának és letöltöttem a 9 hónapot, úgy
éreztem „megértem”, felnõttem. Oly-
annyira tetszett az ott megtapasztalt fe-
gyelem, felelõsség, pontosság, és a többi
értékek, melyeket addig nem igazán ér-
tékeltem, hogy a sorállomány után négy
évet szerzõdéses szolgálatban töltöttem
le, tüzérként. Országot, világot láttam,
sok tapasztalatot szereztem ez idõ alatt.
A legemlékezetesebb helyek Törökor-
szág, Lengyelország és Koszóvó voltak,
utóbbi helyen 6 hónapot szolgáltam.

- Amikor leszerelt, volt-e elképzelése,
hogyan tovább? 

- Akkor édesanyám már a kórházban
dolgozott, és beszélgetéseinkbõl rájött,
hogy engem érdekel a mûtõ és annak vi-
lága. Grósz Lászlóné Angéla fõmûtõsnõ
vett fel 2004-ben, neki nagyon sokat kö-
szönhetek. A katonai vezényszavak után
ugyanis eleinte teljesen új és nehéz volt
a sok ismeretlen szóval, információval
megismerkedni, azokat megtanulni.
Ahogy kezdtem belejönni, s belelátni en-
nek a munkának a szövevényes világába,
kezdtem jól érezni magam az ambulan-
cián, az osztályon és a mûtõben.

- Mi a különbség a mûtõ szakasszisz-
tens és a mûtõssegéd között?

- A mûtõ szakasszisztens a mûtétek-
nél az orvos keze alá dolgozik, míg a mû-
tõssegéd feladata a beteg ágyától a mû-
tõig és a mûtõtõl a beteg ágyáig tart, ope-
ráció alatt gépeket üzemeltet, kapcsola-
tot teremt steril és nem steril között, se-
gédkezik mindenben. Ez így kimondva
egyszerû, ám nagyon összetett feladat.

- Milyen belsõ és külsõ tulajdonságok-
kal kell rendelkeznie egy mûtõsse-
gédnek?

- Akkor talán elõször a belsõ tulajdon-
ságok. Empatikus készséggel, ami sok
mindent magába foglal. Minden beteg
más, a félelemre, a fájdalomra, amit érez-
nek másként reagálnak. Van, aki magába
fordul, más várja a jó szót, a beszélgetést,
a vigasztalást, az érdeklõdést. Azt kell
megéreznünk, hogy melyik beteg mit
vár el tõlünk, mivel tudunk számára a leg-
többet segíteni a nem mindennapi hely-
zetben. A fizikai része sem könnyû: jó
izomzattal kell rendelkezni, s ami talán
még ennél is fontosabb, hogy meg kell ta-
nulni azokat a fogásokat, hogy egy ne-
héz beteget miként lehet mozgatni - ágyá-
ból a mûtõbe vinni, ott az operációhoz
fektetni, majd vissza, hogy csak egy „ak-
ciót” említsek - anélkül, hogy fájdalmat
okoznánk neki. Kézügyességgel kell ren-
delkezni, ami például a gipszelésnél fon-
tos. Valamint az, hogy tudatosítsuk ma-

gunkban, hogy annak az embernek, aki
azon a napon éppen eltörte valamijét,
számára a legnagyobb gond a fájdalom, a
„mi lesz velem” érzése, ezért mi sosem
engedhetjük meg magunknak a fásultsá-
got. A legfontosabb tehát az alázat, a mun-
ka és a beteg tisztelete, valamint az, hogy
sosem szabad rutinból dolgozni.

- Lassan egy évtizede, hogy a fenti fel-
adatokat - amint a szakma és a felet-
tesei elismerése is bizonyítja - kitû-
nõen végzi. Változott-e valami ez alatt
az évek alatt?

- Rohanó világban élünk, az emberek
pénze egyre kevesebb, sok gonddal küz-
denek a mindennapokban, ingerülteb-
bek. Ez a betegekre és az egészségügyi
személyzetre is vonatkozik. Mi viszont
sokkal jobb körülmények között dolgo-
zunk, mint évekkel ezelõtt. A baleseti am-
bulancia, és a sürgõsségi betegellátó osz-
tály helyileg is egymás mellé került, ami
nagyon megkönnyíti a munkánkat. S
ahol a beteg elégedett az õt körülvevõ
környezettel, komfort érzete van, kevés-
bé ingerült, a gyógyulása is gyorsabb, s mi
dolgozók is jobban érezzük magunkat,
könnyebb csak a betegre koncentrálni.

-  „Legnagyobb kincs az egészség.” Azt
gondolom nincs ember, aki ezzel nem
értene egyet.

- Az a baj, hogy amíg egészségesek va-
gyunk, nem figyelünk magunkra. Sem az

egészséges étkezésre, sem a megfelelõ
mozgásra, sem a lelki egészségünkre. Ro-
hanunk, felesleges dolgokon idegesítjük
magunkat, és ezek mind az egészségünk
rovására mennek. A szomorú az, hogy
ezt mindenki tudja, mégis, amíg nem
érinti meg a betegség, azt hiszi, vele nem
történhet meg. 

- Mit tanácsol azoknak, akik balese-
tet szenvednek?

- A friss sérüléssel azonnal keressék
fel az orvost. A sérült ne egyen-igyon,
amíg orvos nem látta, mert lehetséges,
hogy azonnali mûtétre kerül sor. Ha el-
vágják a kezüket, ne kössék el a karjukat,
mert a vér pangani kezd, inkább tegye-
nek szorító kötést a vérzés helyére.

- Önt úgy jellemezték a fõnökei, hogy
nemcsak a betegekkel, de a kollégái-
val is jó kapcsolatot ápol...

- Miután a munkámat több helyszínen
végzem, sok kollégával vagyok kapcso-
latban, a professzortól a takarítónõkig.
Mindenkivel meg kell találni a hangot, s
ezt igyekszem is megtenni, mert ha jó a
munkakapcsolat, az segíti az összehan-
golt mûködést. Erre egyébként két szak-
ember is vigyáz: Végsõ Anikó mûtõkoor-
dinátor és Kovácsné Nagy Irma
mûtõblokkvezetõ.

- Beszélgetésünk elején szó volt arról,
hogy párja ápolónõ, aki két mûszak-
ban dolgozik, ön pedig ügyeleti rend-
szerben, ami sok esetben több mûsza-
kot is átfog. Mennyi idõ, energia jut
a családra?

- A párommal a katonaság alatt ismer-
kedtem meg. Egyforma az értékren-
dünk, a munkánk és az otthoni teendõk
megosztása. Amúgy nálunk „férfiura-
lom” van: fiaink 9 és 3 évesek. Jelenleg
mindketten tanulunk is. Szerencsénk
van, mert összedõlne ez a biztonság, ha
édesanyám nem segítene be. Nélküle na-
gyon nehéz lenne.

- Munka, tanulás, család. A szabad-
idõre alig merek rákérdezni...

- Amikor együtt vagyunk szabadok a
párommal, akkor az idõt a gyerekekkel
a szabadban igyekszünk tölteni. Nagyon
szeretünk biciklizni, bejárjuk Gemen-
cet, a Szekszárdi-dombságot, Szedrest és
környékét. Jó érzés, amikor négyen
együtt vagyunk a természetben. Szeret-
jük a várost és környékét, ezekbõl a ki-
rándulásokból merítünk energiát a fele-
lõsségteljes hétköznapjainkhoz.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Vendégem a Belvárosi Kávéházban Horváth Miklós műtőssegéd, akit az
Ápolók Nemzetközi Napján kiváló munkája elismeréseként a Balassa Já-
nos kórház főigazgató-főorvosa, dr. Muth Lajos főigazgatói dicséretben

részesített. Az erről szóló oklevélhez a szakma nevében elsőként Gliedné
Tillmann Erzsébet ápolási igazgató gratulált a kitüntetettnek.

„A fáradtságot nem engedhetjük meg magunknak”
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Folytatódott a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
Az elmúlt héten városunkba látogatott a
vésztõi „Pallasz Athéné”  Városvédõ
Egyesület 26 fõs csapata, akik a polgár-
mesteri hivatal, a Szekszárdi Turisztikai
NKft, valamint Törõ György fafaragó né-
pi iparmûvész és barátai segítségével
színvonalas szakmai tanulmányúton ve-
hettek részt. Kirándulásukról film is ké-
szült, mely Vésztõn és környékén fogja
népszerûsíteni a szekszárdi vendégsze-
retetet és a látnivalókat.

Május 24-én a sportcsarnok környé-
két, pontosabban a csarnok mögötti asz-
faltozott pálya környezetét szépítettük
együtt a Szekszárdi Sportközpont NKft.
munkatársaival és a pályát használó Szek-
szárdi Extrém SE fiataljaival. A lelátó mö-
gül több zsák szemetet szedtünk össze,
és lefestettük a nézõtér korlátjait. A pado-
zat megújításában a Veneto 2001 Kft., a
Valum Kft., a Remmers Ungarn Kft. és a
Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. munkatár-
sai is segítettek. Munkánk eredményes

volt, amíg aztán páran nem dobáltak új-
ból szemetet a lelátó mögé, és nem festet-
tek obszcén szavakat az aszfaltra, amik-
nek következhetett az újbóli eltávolítá-
sa. Ezúton szeretném kérni a szülõket,
akik tudják, hogy gyermekük rendszere-

sen használja az extrém pályát: hívják fel
csemetéik figyelmét a szemetelés és ron-
gálás elítélendõ voltára! Pozitív tapaszta-
lat, hogy mûködik a városban még egy
extrém kerékpáros pálya, amit viszont a
fiatalok rendszeresen karban tartanak,

idéntõl pedig már virágosítanak is. Õk
ezzel vesznek részt a „Tiszta, rendezett,
virágos porta” mozgalmunkban.

Május 25-én folytattuk Gróf Pál utcai
játszótér szépítését. Öt felnõtt és gyer-
mek elõször 7 zsák szemetet gyûjtött
össze és 17 padot festett le. A gyerekek-
rõl elmondható, hogy ezen a játszóté-
ren már másodszor vettek részt város-
szépítésben, ezért gyereknaphoz köze-
ledve pogácsával és almalével köszön-
tem meg a fáradságos munkájukat, míg
Tollár Gergely csokival lepte meg õket.

A Szekszárdi Hegyközség és a Szépít-
sük együtt Szekszárdot! program együtt-
mûködésében - az Iván-völgyi kadarka
túra elõtt - június 16-án, vasárnap 9 és 12
óra között szeretnénk megtisztítani az
út szélét a földtõl, levelektõl,gallyaktól.
Kérjük, a segítõk hozzanak magukkal
eszközöket (seprû, lapát, kapa). Kapcso-
lat: 30/49-48-028. Bodó Katalin

programkoordinátor

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. dolgozói is csatlakoztak 

Vállalati tanácsadás uniós támogatással
„Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet”
címmel folyik 2012 óta az a vállalati ta-
nácsadási program, amire a Dél-dunán-
túli Régiót 420 millió forinttal támogat-
ja az Európai Unió. A térségben mûkö-
dõ mikro-, kis- és középvállalkozások fo-
lyamatosan pályáznak, s többségben
meg is kapják a terv megvalósításához
szükséges összeg felét - vissza nem térí-
tendõ támogatásként. Egy pályázó több-
ször is pályázhat, az igényelt összeg akár
a nyolcmillió forintot is elérheti.

Errõl a programról tartott sajtótájé-
koztatót Szekszárdon dr. Braun Márton,
az MVA ügyvezetõ igazgatója, a Közép-
európai Vállalkozók Együttmûködéséért
Alapítvány kuratóriumának elnöke és Ik-
vai-Szabó Imre, a vállalati tanácsadás
program vezetõje. Elmondták, hogy a
program, azaz a magas szintû tanácsadói
szolgáltatás révén a továbbiakban na-

gyobb hatékonysággal mûködhetnek a
támogatott vállalkozások. Az OTP Bank
vezette, többek közt az OTP Hungaro-
Projekt, az MVA és a KISOSZ alkotta kon-
zorcium a támogatás közvetítésével
nyújt lehetõséget az említett körnek a
konkrét szakterületeket célzó, támoga-
tott tanácsadási szolgáltatások igénybe-
vételéhez. A vállalkozóbarát program tu-
catnyi területen - marketing, e-kereskede-
lem, online megjelenés, vállalati straté-
gia, szervezetfejlesztés, üzleti terv, meg-
valósíthatósági tanulmány, közbeszerzés,
szakfordítás - segíti a vállalkozások jobb
mûködését. Kiemelték: kizárólag regiszt-
rált tanácsadó cég vehetõ igénybe, s fel-
hívták a figyelmet arra, hogy még mindig
lehet regisztrálni, persze a megfelelõ fel-
tételek biztosításával. Az is kiderült, hogy
érdemes is, hiszen régiónkban egyelõre
kevés a regisztrált tanácsadói cég.

Tolna megye körülbelül kétszer any-
nyi támogatást vesz igénybe, mint a szin-
tén régióbeli Somogy. Figyelemre mél-
tó, hogy aki az elõnyt jelentõ tanácsadás-
ra „eddig sajnálta, vagy nem tudta kigaz-
dálkodni az erre szükséges összeget”, az
most megteheti. A projekt feltételei ta-
valy óta egyszerûsödtek, ráadásul gyor-
sabban lehet pénzhez jutni. Dr. Braun
Márton megjegyezte, hogy a pályázatot
illetõen a szekszárdi vállalkozók igen ak-
tívak, ám nagyon szerények (régiónkban
a támogatási összeg átlaga csak másfél-
millió forint.), vagy megfontoltak (?).

A 2014. június 30-ig megvalósuló prog-
ramokra még érdemes benyújtani a pá-
lyázatot, de ezt legkésõbb õszig meg kell
tenni. A pályázatról további részleteket
találnak a www.tanacsadastamogatas.hu
illetve a www.tanacsadoakkreditácio.hu
weboldalakon. V. H. M.

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu
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Az Oltáriszentség ünnepe nagycsütör-
tök lenne, mivel Jézus ekkor rendelte
az Oltáriszentséget. Jézus elkövetke-
zendõ halála miatt azonban nem tu-
dunk igazán örülni ennek a nagy
kincsnek, ezért az Egyház megenged-
te és elrendelte az Úrnapját, vagyis Jé-
zus testének és vérének ünnepélyes
megünneplését.

Nagyon igaz az, hogy a kenyér a táp-
lálék lelke. Ezt én megéreztem akkor,
amikor a nagyböjtben nem ettem ke-
nyeret, csak különféle kekszeket. Egy
ideig lehet bírni, de késõbb már az em-
ber vágyódik a kenyér izének megta-
pasztalása után. Szükséges tehát a min-
dennapi kenyér, ezért imádkozunk ér-
te naponta a Miatyánkban. Ami még

csodálatos benne, hogy a kenyeret -
noha mindennap eszük - még sem un-
juk meg.

Ahogy a testünk számára fontos a
kenyér, ugyanígy a lelkünk elenged-
hetetlen tápláléka a lelki kenyér, az Ol-
táriszentség. Jézus nagycsütörtökön
azt mondja: „Vegyétek és egyétek”, te-
hát kínálja magát nekünk, és mi hány-
szor erre, vagy arra hivatkozva koplal-
tatjuk lelkünket, és nem esszük ezt a
lelki kenyeret. Az Oltáriszentség nem-
csak a szentek eledele, hanem mind-
azoké, akik törekszenek az életszent-
ségre, akik nem megalkuvók, hanem
igyekszenek Jézus tanítása szerint él-
ni. Jézus mondja: aki eszi az én teste-
met és issza az én véremet, az bennem

marad, én meg benne, illetve aki nem
eszi az Emberfia testét és nem issza az
õ vérét, nem lesz élet benne.

Szentáldozás nélkül nem élõ, hanem
lelkileg holt tagjai vagyunk az egyház-
nak. Olyan, mintha a fák közül néme-
lyek nem zöldülnének ki tavasszal sem,
hanem egész évben szárazak marad-
nának. Nem sok haszna lenne az ilyen
fának, hiszen se árnyékot nem ad, se
gyümölcsöt nem hoz. Az ilyen fát Jézus
szerint „kivágják, tûzre vetik és elég”. 

A szentáldozásban közvetlenül és
személyesen találkozom Jézussal, a
Szentségimádásnál kifejezem iránta
való szeretetemet és hódolatomat, a
körmenettel pedig megvallom az Ol-
táriszentségbe vetett hitemet a világ
elõtt. Ámen. 

Bacsmai László plébános

Evangélium

Úrnapja

E heti rejtvényünk megfejtését június 10-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.). Május 19-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Pünkösdnapi esésre ne várj áldást vetésre”. A helyes választ bekül-

dõk közül könyvet nyert: Krancz Istvánné (Szekszárd, Munkácsy u. 45.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Egészségügyi
elõadás idõseknek

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes Köz-
pont Nyugdíjas Tagozata június 7-én
(péntek) 14 órakor elõadást tart a Babits
Mihály Kulturális Központ földszinti ter-
mében (Szent István tér 15-17., PTE IGYK
E-épülete.) dr. Cseh Edit ortopéd fõor-
vos. Elõadásának címe: Idõskori mozgás-
szervi megbetegedések. Szeretettel vár-
nak minden érdeklõdõ nyugdíjast.

Köszöntjük
a pedagógusokat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nevében, a június elsõ va-
sárnapjára esõ Nemzetközi Pedagó-
gus Nap alkalmából köszöntjük váro-
sunk nevelõit, tanárait, és kívánunk
nekik jó egészséget és további sike-
res életutat hivatásukban és magán-
életükben egyaránt!

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90
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Jim Sanders prédikátor, bibliatanító,
apostoli szolgálata a rendszerváltás
éveiben, több mint 20 évvel ezelõtt
kezdõdött meg Magyarországon. Jim
Sanders európai szolgálata, az akkori
Csehszlovákiban indult, ahol tízezrek
látogatták gyógyító összejöveteleit. Az
ott tapasztalható csodákról és gyógy-
ulásokról a napilapok címoldalain le-
hetett olvasni.

Jim Sanders az elsõk között érkezett
a volt kommunista országokba, miután

megnyíltak a határok, és egyik úttörõ-
je a ma is tartó karizmatikus keresz-
tény megújulási mozgalomnak. Jim
Sanders ebben az idõben, már 15 éves
szolgálati tapasztalattal rendelkezett,
melyet Izraelben, majd késõbb Auszt-
ráliában szerzett, a bibliaiskola elvégzé-
se után.

Jim Sanders misszionáriust a volt TV
sztár, Déri János hívta meg Magyaror-
szágra. Ahogy napjainkban is, járta az
ország településeit és hirdette Jézus

Krisztus evangéliumát, a városokban
és a falvakban. Jim Sanders szolgálata
tömegek érdeklõdését keltette fel, hisz
az evangéliumhirdetés részeként min-
den alakalommal imádkozott a betegek
gyógyulásáért. Jim Sanders imáit jelek,
csodák, erõ megnyilvánulások és gyó-
gyulások követték.

Isten Igéje erõt és hatalmat vett és
Jim Sanders szolgálata dinamikusan
kezdett növekedni. A gyógyító alkalma-
kat legtöbb esetben szabadtéren kel-

lett megrendezni, a hatalmas tömegek
miatt. 

Jim Sanders szolgálatában kinöveke-
dett szolgálók százai hirdetik ma is szá-
mos országban Jézus Krisztus evangéli-
umát. Jim Sanders könyvei több nyelven
is elérhetõk. Több száz tanítás audio és
video formátumban, Isten Igéjének a vi-
lágosságát közvetítik hétrõl hétre szinte
az egész világra a médián keresztül.A
rendezvény szervezõje és támogatója a
Krisztus Szeretete Egyesület.

Jim Sanders ismét imádkozik a betegekért!

Gyógyító csodanap!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját, Barátait, ismerõseit, 

minden érdeklõdõt és gyógyulni vágyót!

Szekszárd: Mûvelõdési Ház elõtti fasor
2013. június 8. szombat 9.00

Szászvár: Faluház kerthelyiség
2013. június 8. szombat 13.00

Hõgyész: Kossuth tér (COOP abc elõtt)
2013. június 8. szombat 15.00

Jim Sanders, amerikai misszionárius szolgál a betegek felé.
Ahogy 35 éve minden alkalommal, most is jelek, csodák és gyógyulások fognak történni.

A részvétel ingyenes!
Jézus a te gyõzelmed. Információ: 0630/913-7333, www.ksze-szekszard.hu, www.ksze.org

A részvétel ingyenes! Szervezõk: Krisztus Szeretete Egyesület – Szekszárd Jézus él Alapítvány
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TANULMÁNYÚT. A Dicenty Dezsõ Kert-
barát Kör június 14-én (péntek) tanul-
mányutat indít a Neszmélyi Borvidékre.
Jelentkezni  Hladics Károlynál (30/827-
3331) lehet, a részvételi költség a tagok
részére a 7500Ft/fõ, külsõsöknek
8500Ft/fõ, mely tartalmazza a borkósto-
lókat, az ebédet és az utazást. Jelentke-
zési határidõ június 5. 

A SZEKSZÁRDI ÜNNEPI KÖNYVHÉT PROGRAMJAI
ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYV-
TÁR (SZÉCHENYI U. 51.)

Június 8. (szombat), 10 óra: Táncos hí-
vogató Leipold Erzsébettel. 10.30 óra:
Dicsõ Zsolt: Világgá maradok címû köny-
vének bemutatója. 11 óra:Griffmadáron
repültem - Siklósi Krisztián verseit elõad-
ja a Csurgó Zenekar. 10-15 óráig:
Kézmûveskedés: falovacska, minikönyv
készítés gyermekkönyvtárosokkal. Toma
és csapata középkori játszóháza. 14 óra:
Pad Irodalmi és Mûvészeti Egyesület szer-
vezésében a Spanyolnátha Mûvészeti Fo-
lyóirat munkatársai mutatják be kötetei-
ket: Vass Tibor, Berka Attila, Székelyhidi
Zsolt és Vass Nóra. 15.30: Mészöly-zarán-
doklat a Porkoláb-völgyi tanyához a Pad
szervezésében. A Spanyolnátha és az SPN
Krú Jelentés az atlétákról címû mûsora.

16 óra: Kelda Acoustic: „A gondolathajó”
- tollból papírra, papírról hangszerre. 17
óra: A Kézjegy 19. antológiát bemutatja:
Gyöngyösi Ferenc, Kosztolányi Péter és
Wessely Gábor. Szerkesztette: Acsádi Ro-
zália és László-Kovács Gyula. 18 óra: He-
lyi szerzõk mûveibõl a  Komjáth(i)yak
irodalmi zenés estje. 19 óra:Garay  János:
Obsitos és saját versek. Kis Pál István köl-
tõ elõadásában - borkóstoló. 20 óra:Lieb-
hauser János filmtörténeti elõadása.
Weöres Sándor: Psziché; rendezte: Bódy
Gábor. 10-22 óra: Új olvasóknak ajándék
beiratkozás, féláras átiratkozás, ingyenes
internet használat, nagy könyvvásár, rejt-
vények, kvízek, új könyvek mustrája. 

Június 10., 16.30 óra: Réber László
grafikus rajzai, karikatúrái. Megnyitja:
Gärtner Petra mûvészettörténész. A mû-

vész lányával, Krisztina Widengarddal be-
szélget Tarján Tamás irodalomtörténész.
Réber animációs filmjeinek vetítése.

Június 12., 16 óra: Könyvbemutató
- Gutai István: EB 37-51 - elbeszélések. A
szerzõvel Németh Judit beszélget. 17.30
óra: Könyvbemutató - Czencz János
élete és munkássága. Összeállította:
Huszákné Czencz Marietta. Szerzõk:
Kratochwill Mimi, dr. Feledy Balázs, Fer-
tõszögi Béláné, Schuller Róbertné. Fotó,
szerkesztés: Rühl Gizella.

GYERMEKKÖNYVTÁR
(AUGUSZ I. U. 5.)
Június 10., 14 óra: Macskaút - talál-

kozás Miklya Luzsányi Mónika író, peda-
gógussal.

Június 11., 14 óra: Könyvbemutató
- Vig Balázs: Három bajusz gazdát keres.

Bartina felvételi
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
június 10-én, hétfõn 16 és 18 óra között
5-8 éves fiúk és lányok számára felvételit
tart a Babits Mihály Kulturális Központ-
ban (Szent István tér 15-17).

Szabadegyetem
A Mentálhigiénés Mûhely és a PTE
IGYK június 6-án, 17.00 órakor tartja a
„EGÉSZ-SÉG” Szabadegyetem júniusi
elõadását a PTE IGYK 52. számú elõadó-
jában (Rákóczi u.1.). „Mûvészetpszicho-
lógiáról egymás között” címmel Adorjá-
ni Endre egyetemi oktató, szobrászmû-
vész elõadása a mûalkotások létrejötté-
nek és befogadásának lelki folyamatai-
ról. Közremûködik: Környei Miklós Pál
gitármûvész.

JUNGE DBU. „Az igaz szerelem tényleg
csak egy lépés” - az ifjúDBU elõadása: jú-
nius 5., 13:20 és 18:30, Német Színház. 

IDÕPONTVÁLTOZÁS. Tájékoztatjuk az
érdeklõdõket, hogy a Garay téri zsibvá-
sár módosított idõpontban, június 8-án,
szombaton kerül megrendezésre. Árusí-
tás: 8.00-12.00 óráig. További informá-
ció: 74/529-610.
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A Fradi és az MTK is bejelentkezett érte
A szekszárdi futballista hölgy, Csigi Eszter pályafutása országos kuriózum

Nem egy átlagos sportcsalád
Csigiéké. Nagyon sokat láthatjuk
együtt őket a szekszárdi sportköz-
pontban, olykor egy időben sportol-
nak. Előfordul, hogy az apa, Nor-
bert éppen kispályázik, az anya ép-
pen az atlétikapályán fut, a 14.
évében járó lányuk, Eszter pedig az
UFC korosztályos fiú csapatának (!)
edzésén vesz részt. Eszter történe-
te már eddig sem hétköznapi... 

Eszter(ke) (sport)sorsa már négy éves
korában eldõlt. Apukája meséli, hogy lá-
nya nem akkor volt boldog, amikor a ke-
zében volt, vagy csak úgy hozzá került
egy valamire való labda, hanem ha azt az
állandóan tõle elcsenõ bátyjától, Ádámtól
(a Paksi SE U16-os csapatának gólvágója
-  a szerzõ.), reménybeli bekként szerelés-
sel elvehette. Telt-múlt az idõ, s aligha-
nem ma sem változott alapvetõen a hely-
zet. Eszter teljesen a futball bûvkörében
él. Ha lehetne, naponta kettõt edzene,
miközben a televíziós futballközvetíté-
sek egyre szakértõbb nézõje. Eszter az is-
kolapadban is napi rendszerességgel si-
kerélmények átélõje: színötös ugyanis a
bizonyítványa a Dienes iskola 7. osztá-
lyos tanulójának. Matek, fizika, magyar,
történelem, idegen nyelv, vagy becsúszó
szerelés egy fiúk alkotta, NB I-ben sze-

replõ U15-ös csapat mérkõzésén - neki
egyre megy... Edzõi, Vizdár Zsolt és
Czinkon Szabolcs is csak olykor egymás-
ra néznek, ahogy Eszter magától értetõ-
dõ természetességgel, keményen odalép
a srácoknak, és megnyeri a párharcot ve-
lük szemben, hogy aztán pontosan meg-
játssza a labdát, s ha a játékhelyzet úgy
hozza, belép a támadójátékba is. Mindezt
a 15 éves fiúk élvonalbeli bajnokságában
teszi hétrõl-hétre a 174 cm magas, remek
fizikai felépítésû leány futballista.

- Nem most ismertük meg, már az U13-
tól indulva „képben vagyunk” vele kap-

csolatosan. Eszti a mentalitásával,
a tehetségével, a folyamatos fejlõ-
désével - s ez nem túlzás - minden
edzõ álma - fejezi ki lényegre törõ-
en a véleményét Czinkon Sza-
bolcs. - Csak meg kell nézni, ho-
gyan passzol, és hogyan indít
hosszan, ha a játékhelyzet úgy hoz-
za! A keménységérõl pedig legyen
elég egy közelmúltbeli történet:
tavaly a Gyõr ellen játszottunk, s az
ellenfél egyik játékosa fölugrott és
páros lábbal mellbe talpalta. A bru-
tális belépõrõl a stopli nyomok is
árulkodtak. Eszti azonban felállt,
és ment tovább, tette a dolgát a
csapat belsõ védõjeként.

A fiús keménységhez, a gyorsa-
sági követelményekhez való igazodás
csak segítheti Csigi Esztert karrierjében.
Már a káromkodással fûszerezett „kom-
munikáción” sem akad ki, de ilyen szem-
pontból  az UFC-nél nincs olyan gond,
amit egy serdülõfélben lévõ lány ne tud-
na kezelni. Még egy évig biztosan a fiúk
között játszik, aztán válaszút elé kerül. Or-
szágosan kiemelkedõ tehetségként már
válogathat az ajánlatok között. A két meg-
határozó nõi együttes, a Ferencváros és
az MTK máris környékezi, s a szekszárdi
lány már be is mutatkozott az U15-ös kor-
osztályos válogatottban egy cseh nemzet-

közi tornán, ahol a budapestiekre épülõ
nemzeti csapat egyik, ha nem a legjobb-
ja volt. Szerepelt már az U17-es nõi válo-
gatottban, ahol ilyen fiatalon is helytállt.

Hátvéd létére már két gólt is jegyez a
fiúk között: az egyiket még az U13-ban
lõtte a Zalaegerszeg ellen, a másikat pe-
dig néhány hete a Kaposvár ellen szerez-
te az U15-ös kiemelt bajnokságban.

- Van még egy évünk, hogy eldöntsük,
hol folytassa Eszter a pályafutását. Azt
szeretnénk, ha már 15 évesen a felnõtt
nagypályás nõi bajnokságban tudna ját-
szani - vázolta a közeljövõ terveit az apu-
ka, Csigi Norbert. - Felvetõdött a Tolna-
Mözs élvonalbeli felnõtt nõi futsal csapa-
tában való szereplése is, de fiatal kora mi-
att a szabályok ezt nem tették lehetõvé.
Ahogy lehetséges lesz, szívesen vennénk,
ha a nagypálya mellett a terembajnok-
ságban is játszana. Elképzelésünk szerint,
kétszer az UFC-s fiúkkal, kétszer a tolnai
futsalosokkal edzene, hétvégén pedig a
Fradi vagy az MTK nõi csapatában, s ha
igényt tartanak rá, akkor a tolnai kispá-
lyás csapatban is pályára lépne.

Eszter nem tiltakozik az édesapa által
felvázolt „szuper maximális fociterv” el-
len, mert esetében valóban egy párját
ritkítóan a focira kódolt hölgyrõl van
szó, aki mindent megtesz azért, hogy
profi futballista váljék belõle. B. G.

Csigi Eszter: teremben is otthon van

Sporthírek
LABDARÚGÁS. A szinte az egész bajnoki sze-
zonban az elsõ helyen álló Tolle UFC Szekszárd
NB III-as csapata hazai pályán csak döntetlenre
végzett (1-1) a nagybaracskai Híd SC ellen. A ri-
vális Dunaújváros élt a lehetõséggel, féltucatot
lõtt a Nagyatádnak, s ezzel egy pontos elõnnyel
átvette a vezetést a tabellán a hétvégi zárás elõtt.
A feljutásra esélyes újvárosi gárda az utolsó for-
dulóban a Tolna vendége lesz, míg a Szekszárd
Nagyatádon zárja az idényt.

KÉZILABDA. Egy góllal elveszítette ugyan az
utolsó elõtti fordulóban a harmadik helyezett
Pilisvörösvár otthonában lejátszott rangadót a
Fekete Gólyák KC együttese (31-30), ám Tabajdi
Ferenc együttese 22 gyõzelem mellett így is csak
négyszer kapott ki, s végül a Budaõrs-Érd II mö-
gött a második helyen végzett. Mivel a jelenlegi
bajnok nem léphet fel az NB I-ben – a szabályok
értelmében nem lehet két élvonalbeli csapatuk
–, így elvileg adott lenne a szekszárdi klub számá-
ra a feljutás. A feltételek hiányában azonban ez
most nincs napirenden az FGKC-nál, sokkal in-
kább a jelenlegi csapat együtt-tartása.

A május 21. és 25. között zajló HDH-
IAA 3D Európa Bajnokságon, Sopron-
ban Szekszárdot a Tolnai Tájak ÍE
sportolói képviselték. A rövid felké-
szülési lehetõségekhez képest remek
eredmények születtek.

Az egyesület tagjai két hosszú távú,
4 fõs csapatban is remekeltek. Az
„Aranyfullánk” elnevezésû csapat Bó-
ka László, Háhner Erika, Alexandra
Manea és Virágh Péter (Siófok) ösz-
szeállításban Eb-ezüstérmet hozott,
ami azért is számított kitûnõ ered-
ménynek, mivel egyedül ebben a csa-
patban szerepelt két nõi versenyzõ. A
„Magyar Csapat” tagjaként Huszár
Zoltán bronzérmes lett.

Ezt követõen jöttek az egyéni dön-
tõk, ahol az elsõként a fináléba kerülõ,
cu kategóriában versenyzõ Bóka Lász-
lónak sikerült megtartania elõnyét, így
Európa-bajnoki címmel térhetett ha-
za. A hu kategóriában is Szekszárdra
került az arany: a szintén legjobb ered-

ménnyel döntõbe kerülõ Huszár Zol-
tánt sem tudták legyõzni ellenfelei. A
nõi cu kategóriában versenyzõ Ale-
xandra Manea és Háhner Erika is do-
bogóra állhatott: elõbbi másodikként,
utóbbi harmadikként zárt. Kovács Gá-
bor Zsigmond olimpiai kategóriában,
óriási küzdelemben Eb-bronzérmet
szerzett. Péterbencze István a bb ka-

tegóriában hatodikként jutott a finálé-
ba, s végül ott is zárta is a versenyt. A
hu kategóriában versenyzõ Szaka
Gyula technikai problémával küzdött
az elsõ versenynapon, de így is sikerült
felküzdenie magát a 9. helyre. A gye-
rekek irányzékos kategóriájában Sza-
ka Zsombor 5., míg ifj. Szaka Gyula a
6. helyen zárta a kontinensviadalt.

A Tolnai Tájak ÍE az Eb legeredményesebb csapata

A Tolnai Tájak ÍE Sopronban járt csapata
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 11. (kedd), 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Június 6. (csütörtök), 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A hónap második 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 második hétfõjén, 18-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A hónap elsõ szerdáján
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 csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

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

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

Óbecsén jártak a Garay János Gimnázium diákjai
A „Határtalanul” pályázati programnak kö-
szönhetõen a szekszárdi Garay János Gim-
názium 20 fõs diákcsapata két kísérõta-
nárral Szekszárd szerb testvérvárosába,
Óbecsére utazott, viszonozva az óbecsei
gimnázisták õszi látogatását. A garays diá-
kok öt napot töltöttek Óbecsén.

Amikor jelentkeztem a „Határtalanul”
programba, nem gondoltam, hogy életre
szóló barátságokat kötök, és egy számomra
teljesen új világgal ismerkedhetek meg. Ta-
vasszal látogattuk meg becsei barátainkat.
Érkezésünk után mindenki hazament a ven-
déglátójával, de másnap már bele is vágtunk
a sûrû programba.

Elsõ igazi kiránduló napunkon megtekin-
tettük a Fantast kastélyszállót (képünkön),
mely egy kisebb, de annál érdekesebb tör-
ténelemórával ért fel. Délután belekóstol-
hattunk a fafaragás rejtelmeibe, majd mé-
zeskalácsot díszítettünk gyönyörû népdal-
ok hallgatása mellett. Második nap körbejár-
tuk a sokunknak már ismerõs Óbecsét, dél-
után pedig az elõzõ napi történelemóra
után egy rögtönzött biológiaóra követke-
zett Sóskopón. A vizes terep és a rengeteg
sár mellett remekül szórakoztunk.

A harmadik nap nagy részét a gimnázi-
umban töltöttük, de nekünk ez is izgal-
mas volt, hiszen a szerb iskolarendszer
nagyban eltér a miénktõl. Péntek délután
volt a kint töltött napok fénypontja, hiszen
részt vettünk - a garaysták közül többen fel-
lépõként - a Középiskolások Mûvészeti Ve-
télkedõjén. Külön öröm, hogy becsei bará-
tunk, Beretka Csaba csapata elsõ helyezést

ért el a megzenésített versek kategóriában.
Az utolsó napon  egy közös ebéden értékel-
tük az együtt töltött idõt. Sok élménnyel
gazdagodva értünk haza, és megígértük
egymásnak, hogy akár a nyár folyamán is-
mét találkozunk. Mindenkit bátorítok, hogy
jelentkezzen egy ilyen csereprogramba, hi-
szen életre szóló élményekben lehet része.

Molnár Fruzsina (12. c)

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a közszolgálati tiszt-
viselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény  45.§ (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
tal Gazdasági és Informatikai Igazga-
tóság Pénzügyi Osztályára:

- költségvetési és pénzügyi ügyin-
tézõ (felsõfokú),

- költségvetési és pénzügyi ügyin-
tézõ (középfokú), valamint

- intézményi gazdasági ügyintézõ
munkakörök betöltésére.

A részletes pályázati felhívások a
www.szekszard.hu honlapon, a Köz-
ügyek/Állás menüpontban tekinthe-
tõk meg.

EMTRONIK Műszaki Kereskedés
7100 Szekszárd, Kossuth u. 8. 

Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

CCCCsssseeeerrrréééé llll jjjjeeee     lllleeee
régi, kopott TV távirányítóját
kiváló minőségű vadonat újra!

2222     ÉÉÉÉ VVVV     GGGG AAAA RRRR AAAA NNNN CCCC IIII AAAA !!!!

SSZZEEKKSSZZÁÁRRDD
legfrekventáltabb
belvárosi területén

45 nm-es 
üzlethelyiség 
+ 20 nm-es raktár

bérleti joga átadó.
Telefon: 06 30/636-77-00

Utazzon velünk….
AUTÓBUSZOS KÖRUTAK

Barokk paloták és kastélyok (4 nap) 62.200,- Ft/fõ 
A városok királynõje Prága 33.300,- Ft/fõ
Ausztria ékkövei - Mézvár, csokoládégyár és még sok látnivaló 49.600,- Ft/fõ
Túrázás az erdélyi szigethegység mesés világában 33.500,- Ft/fõ
Firenze, a reneszánsz bölcsõje - Látogatás a Mediciek fellegvárában 69.700,- Ft/fõ
Kedvezményes családi nyaralások egyénileg, autóbusszal vagy repülõvel 

Horvátországba, Görögországba, Törökországba, Bulgáriába.
Szekszárdi felszállással autóbusszal 

Bulgária, Görögország, már 43.000,- Ft/fõtõl
További ajánlatokért érdeklõdjön irodánkban!
Kedvezményes repülõjegyek (fapados repülõjegyek foglalása is), koncert-,
nemzetközi autóbusz- és  vonatjegyek, tanár- és diákigazolványok értéke-
sítése, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése.

EKHO TOURS Eng.szám:R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. ● Tel/fax: 74/511-099, 
Tel/fax: 74/413-849 ● Mobil: +36-30-9575630
e-mail: ekhotours@ekhotours.hu
honlap cím: www.ekhotours.hu 
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BELVÁROSI GALÉRIA

BELVÁROSI GALÉRIA
Szekszárd, Kossuth L. u. 10. ❖ Tel.: 74/510-226 ❖ Nyitva: H-P 10-17, Szo. 9-12

Ballagásra és esküvõre válasszon
ajándékot a Belvárosi Galériából!

A megszokott kínálattal, kedvezményekkel várjuk Önöket!

Szekszárd, Pollack M. u. 93. 
Tel.: 74/312-053, Fax: 74/510-740 
Nyitva H-P 8-16.30 
www.vendesz.hu

Hollóházi Porcelán Márkabolt
Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Tel.: 74/416-988

Zsolnay Márkabolt 
Szekszárd, Kölcsey ltp. 2. 
Tel.: 74/319-126 

Vendéglátóeszközök boltja
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