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Ünnepi közgyűlésen erősítette meg
Szekszárd és a belga Waregem a
két település között húsz éve fenn-
álló testvérvárosi szerződést. A ju-
bileumra Belga Estet is szerveztek.

A Pünkösdi Fesztivál – már 1991-ben is,
amikor elõször rendezték meg Szekszár-
don – az emberek, a nemzetek és nem-
zetiségek együttélésének ünnepe volt.
Ilyenkor vendégek érkeztek a családok-
hoz, s a városhoz is. Idén pünkösdkor
Szekszárd díszvendége Waregem, a tol-
nai megyeszékhelyhez hasonló nagysá-
gú belga város volt, amellyel húsz éve
köttetett meg a testvérvárosi szerzõdés.
Szombaton a két város képviselõi közös
ünnepi közgyûlésén ezt egy újabb dip-
loma aláírásával megerõsítették.

A közgyûlés, amelyen részt vettek a
Alisca Szekszárd - Waregem Baráti Társa-
ság és a Waregem - Szekszárd Baráti Tár-
saság tagjai is, a szokásosnál sokkal ün-

nepélyesebb volt. A belga és a magyar
himnusz elhangzása után a kapcsolat
két évtizedét méltatták.

Horváth István, Szekszárd Megyei Jo-
gú Város polgármestere ezt azzal kezd-

te, hogy bár a partnervárosi kapcsola-
tot hivatalosan húsz évvel ezelõtt kötöt-
ték meg, a két város ismeretsége régeb-
bi, éppen negyedszázados.

Folytatás a 3. oldalon.

Húszéves a testvérvárosi kapcsolat
Megerõsítették a Waregem és Szekszárd közötti szerzõdést

A két város és a baráti társaságok vezetõi a jubileumi zászlóval

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833
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Felújított „zebrát”, hivatalos nevén
kijelölt gyalogátkelőt avatott pén-
teken reggel a Szent István téren,
a megyei önkormányzat épülete
előtt Horváth István polgármester
és Bacskai Sándor, a Generali Biz-
tosító régióigazgatója.

Az átkelõ elõtt mindkét irányban 25-25
méter hosszban feltûnõ vörös színû bur-
kolatot kapott az úttest, s az érdes felü-
letû burkolat biztosítja, hogy esõs idõ-
ben vészfékezés esetén a felére csökken-
jen a féktávolság.

A Generali a Biztonságért Alapítvány
tavaly négy városban (Tatabánya, Nyír-
egyháza, Szolnok, Budapest) öt gyalog-
átkelõnél építtetett ilyen, magyar szaba-
dalmi oltalom alatt álló, Living Road név-
re keresztelt speciális útfelületet. Idén a

szekszárdi az elsõ. A mintegy kétmilliós
beruházás a biztosítónak reklámnak is
jó, de ennél sokkal fontosabb, hogy éle-
teket menthet.

A most felújított zebránál pár éve tör-
tént halálos gázolás, az országban tavaly
2365 gyalogost ütöttek el - a legtöbb
esetben gyalogátkelõhelyen. - sz l -

Vörös „zebra” az életért
Feltûnõ és rövidebb fékutat biztosít az új gyalogátkelõhely

A felúíjtott gyalogátkelõ elõtti vörös burkolat figyelemfelhívó
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Kiváló hangulatban telt a pünkösdölés
A látogatottságnak az esõ sem volt gátja

Annak ellenére, hogy a hirtelen jött
zivatar „átírta” a műsortervet, a
23. alkalommal megrendezett
Szekszárdi pünkösdölés május 17-i
nyitónapján mégis sikerült fergete-
ges hangulatot teremteniük a váro-
sunkba érkezett jeles fellépőknek
a Garay tértől a Garay János Gim-
náziumig húzódó sörsátorba láto-
gatók számára.

„Szekszárd méltán híres a borokról. A
messzirõl jött ember azt gondolja, csak
boroshordót lehet itt találni, de azért
évente legalább egyszer sört is csapol-
nak a városban” – köszöntötte a sörsá-
torba érkezõket Komáromi Éva moderá-
tor, majd felkérte Horváth Istvánt meg-
nyitó beszéde megtartására. A polgár-
mester köszöntõjében méltatta a helyi
Német Kisebbségi Önkormányzatot,
hogy 21 éven át kiváló szervezésben va-
lósították meg a pünkösdi fesztivált, és

kiemelte Horváth Tibor áldozatos mun-
káját is, aki immáron második éve szer-
vezi a nagy tömegeket vonzó eseményt.
„Mi, szekszárdiak büszkék vagyunk bo-
rászainkra, de büszkék vagyunk a Szek-
szárdi Német Kisebbségi Önkormány-

zatra is” – hangsúlyozta a polgármester,
majd arról szólt: a pünkösdi fesztivál új
hagyományt teremtett azzal, hogy a sö-
rök mellett borkóstolásra is lehetõség
nyílik a helyszínen. Horváth Istvánt a
köszöntõkben Ferenc Vilmos, az Alisca
Borrend fõpohárnoka követte, aki úgy
fogalmazott: a bor mértékletes fogyasz-
tása jó érzést kelt mindenkiben, a jó ér-
zés pedig jó hangulatot eredményez. A
megnyitón Horváth István és Horváth
Tibor csapra verték a színpadon elhe-
lyezett söröshordót, Ferenc Vilmos pe-
dig borral koccintott a jelenlévõk elõtt.

Az események sorát Kegye János világ-
szerte elismert pánsípmûvész nyitotta
meg lenyûgözõ produkciójával. Az elõ-
adó többször is fellépett már az USA-ban,
de amint azt megtudhattuk, ezúttal ép-
pen Szöulból, egy dél-koreai turnéról ér-
kezett haza. Repertoárjában a klasszikus
zenén át a modern hangzásvilágig hall-
hattunk dallamokat, így a német és oszt-
rák sramlik mellett Händel-, Mozart- és
Vivaldi-mûvek is felcsendültek. A mûvész-
nek a közelmúltban jelent meg Németor-

szágban egy sramli albuma, amelyrõl
szintén meghallgathattunk néhány dalt.

A jó hangulatról ezt követõen Peller
Anna énekesnõ, a „jódlikirálynõ” gondos-
kodott, aki jótékonysági koncertjeirõl vált
országosan ismertté, s aki rendkívüli
hangjával határon innen és túl több évti-
zede kápráztatja el a magyarságot. Peller
Anna az addigra zsúfolásig megtelt sörsá-
tor padjai között sétálva sokakat vont be
éneklésébe, és perdített táncra. Mûsorát
pop-rock és táncdalok, operettek és mu-
sicalek, magyar nóták és jódlik, valamint
sváb dalok is színesítették. Peller Anna
mûsorát sváb parti követte, a Sramli
Kings duó prezentálásában. A mulatós
mûfaj hazai sztárjai este 10 óráig szóra-
koztatták a közönséget. A vidám, energi-
kus dalok csak még jobban feldobták a je-
lenlévõk hangulatát. A nyitónapot az
1985 óta zenélõ, hét tagú Taksonyi Szige-
ti Fiúk zenekar sváb bálja zárta, közismert
hazai táncdalokkal, és sváb dallamokkal
ösztönözve táncra a közönséget.

A hétfõ estig tartó színes, tartalmas sza-
badtéri programoknak nagyrészt kedve-
zett az idõjárás, bár a pénteki és vasárnap
esti zivatar sokakat otthon tartott. Amíg
a fiatal korosztály a Garay gimnáziumtól
a megyei múzeumig „nyújtózkodó” vi-
dámparkban szórakozott, addig az idõ-
sebbek a kézmûvesek sátrainál szerezték
be a „vásárfiát”, vagy a sátor-  és a nagyszín-
pad fellépõit hallgatták. A Benkó Dixie-
land Band péntek esti fellépését elmosta
ugyan az esõ, és a sztárfellépõk közül tá-
vol maradt Korda György és Balázs Klári,
de Erox Martini, illetve a zárónapon Var-
ga Miklós és az Ocho Macho zenekar is
sok nézõt vonzott, nem beszélve a szek-
szárdi fellépõkrõl, mint a Junior Stars, a
Szekszárdi Jazz Quartet, vagy az Alisca
Brass Band. Gyimóthy Levente

Sok nézõt vonzott az Ocho Macho zenekar koncertje

Horváth István polgármester és Horváth Tibor verte csapra a hordót

A jó hangulat garantált volt a négynapos fesztiválon

Több, mint 30 éve töretlen népszerû-
ségnek örvend a hazai zenei életben
Varga Miklós. Mi sem bizonyítja e
tényt jobban, mint hogy a pünkösdi
fesztivál zárónapjának estéjén a sátor-
színpad elõtt lépni nem lehetett, akko-
ra sokaság volt kíváncsi az elõadómû-
vészre. A régi dalok mellett a 2011-es
„Újra itthon” címû lemezérõl is számos
slágergyanús nótát adott elõ. Ilyen volt
az Õrizd a lángot! is, amely hamar be-
lopta magát a szekszárdi közönség
szívébe is. Az est során további haza-
fias dalok is felcsendültek, így többek
között az „Ez az én hazám”, és ugyan-
csak nagy sikert arattak.

Varga Miklós pünkösdi fellépésén újra
hallható volt az István a király rockope-
rából a „Töltsd el szívünk fényesség”,
vagy az „Oly távol vagy tõlem” betétdal
is. A nemzeti érzelmû dalok szüneté-
ben Petõfirõl szólva kifejtette: magyar-
nak lenni nem születés kérdése! Euró-
pa címû, 1983-as dalának elõadása
kapcsán kijelentette: a kontinenst
nem szabad összetéveszteni az Euró-
pai Unióval, amelynek politikája so-
kakban jogos ellenérzést vált ki. Varga
Miklóstól meghallgathattuk a Nemzeti
Dalt, és a Demjén Ferenc által sikerre
vitt „Kell még egy szó” is felcsendült.

Gyimóthy Levente

A lemez új, a szenvedély a régi
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Húszéves a testvérvárosi kapcsolat
Megerõsítették a Waregem és Szekszárd közötti szerzõdést

Folytatás az 1. oldalról.
Az elsõ találkozás történetét dr. Só-

lyom Bódog, az Alisca Szekszárd -
Waregem Baráti Társaság elnöke idézte
fel. A kapocs a sport volt. A szekszárdi
nõi kosárlabdacsapat elnökeként õ kere-
sett egy belga csapatot. Az országos szö-
vetségtõl kapta meg a waregemiek cí-
mét, levelet írt Paul Wielfaertnak, az ot-
tani egyesület elnökének, és meghívta
õket a Sió Kupára. Késõbb a szekszárdi
lányok viszonozták a látogatást, majd a
kapcsolat szélesedett: mentek és jöttek
sportolók, mûvészek, néptáncosok,
mígnem 1993-ban a két város vezetõi hi-
vatalosan is megkötötték a testvérváro-
si kapcsolatot.

A két évtized során sok gyermek és
felnõtt járt Belgiumban - emlékeztetett
Horváth István. A Szivárvány iskola hát-
rányos helyzetû tanulói több alkalom-
mal nyaraltak a testvérvárosban, de jár-
tak kint zeneiskolások is, a fúvószene-
kar pedig több koncertet is adott. Szek-
szárd polgármestere méltatta a
waregemiek szociális érzékenységét,
amely a sok segítségben is megmutatko-
zott, hiszen nem csak a Szivárvány isko-
la tanulóit látták vendégül, de segítettek
több intézményt is.

Jo Neirynck, a 37 ezer lakosú
Waregem alpolgármestere – látva a Béla
király tér jelenlegi állapotát – elmondta:
náluk is hasonló építkezések zajlottak az
elmúlt években, s ha a szekszárdiak õsz-

szel ellátogatnak hozzájuk, az új város-
központot láthatják. Beszélt arról is,
hogy õk már tavaly maguk mögött tud-
hatták a választásokat, s a város polgárai
egy újabb ciklusra bizalmat szavaztak a
városvezetésnek. Az alpolgármester a
sport kapcsán megemlítette, hogy
Waregem labdarúgó csapata verseny-
ben van a belga elsõ osztály bajnoki cí-
méért, s boldogok lennének, ha októ-
berben, amikor a szekszárdiak hozzájuk
látogatnak, egy Bajnokok Ligája meccset
is láthatnának az új waregemi stadion-
ban. (Jo Neyrinck kívánsága akár valóra
is válhat, hiszen bár a waregemiek lema-
radtak a bajnoki címrõl, az Anderlecht
mögött a BL-selejtezõt érõ második he-
lyen végeztek – a szerk.)

Szóba kerültek a kapcsolat továbbépí-
tésének tervei is. Waregem alpolgármes-
tere kifejtette: fontosnak tartja, hogy a

két város fiataljai, általános és középisko-
lások többször találkozzanak, ismerjék
meg egymást.

Az ünnepi közgyûlésen Jo Neirynck
és Horváth István egy diplomában erõ-
sítette meg a korábban megkötött test-
vérvárosi megállapodást, melyben kife-
jezték szándékukat az együttmûködés
folytatására.

A délben befejezõdött városházi ün-
nep este a Baka István Általános Iskola au-
lájában folytatódott, ahol a Szekszárd -
Waregem baráti társaság Belga Estet szer-
vezett. Waregem városa erre az alkalom-
ra kiváló belga sörökkel és jellegzetes me-
nüvel készült. A vacsorát követõen há-
rom belga vendég - Paul Kindt, korábbi
alpolgármester, a Waregem - Szekszárd
Baráti Társaság elnökének vezetésével -
muzsikált is a vendégeknek.  - sz l -

Jo Neirynck alpolgármester és Horváth István írta alá a diplomát

Paul Kindt (balról) vezetésével a belga vendégek muzsikáltak is

Tûzoltók együttmûködése
Együttmûködési megállapodást írt alá a
hét közepén a Szekszárdi Hivatásos Tûz-
oltó Parancsnokság a megye hét önkén-
tes tûzoltó egyesületével Szekszárdon, a
tûzoltóságon.

Az ünnepélyes aláírásokat megelõzõ-
en Sarkadi Ferenc tûzoltó alezredes, a
szekszárdi kirendeltség vezetõje kifejtet-
te, hogy eddig is jól együttmûködtek a
hivatásosok az önkéntesekkel, ám a meg-
állapodást követõen ez még magasabb
szinten történik, amire az elhivatottság
mellett a törvény is garancia. Ez utóbbi
alapján a hivatásos tûzoltósági kirendelt-
ségek irányítói és szakmai felügyeleti jo-
got kaptak, ám az önkéntes egyesületek
önállóságának tiszteletben tartásával.

Az együttmûködési megállapodás je-
lentõsen kedvez az önkénteseknek, hi-
szen pályázatokon csak azok indulhat-
nak eséllyel, akik aláírásukkal is megerõ-

sítették a megállapodást, így az abban
foglalt feltételeket. A szóban forgó pályá-
zatok sikeres elbírálása érdekében a hiva-
tásos tûzoltóság segít annak megírásá-
ban, hogy minél jelentõsebb összegeket
nyerjenek partnereik a mûködési költ-
ségekre, illetve a sikeres mûködésükhöz
szükséges berendezések megvásárlásá-
ra. Kitért arra is, hogy mennyire fontos
a helyi önkéntesek jó felszereltsége, hi-
szen a védekezési feladatok megkezdé-
sére õk érhetõk el a leggyorsabban.

Balázs Gábor alezredes, a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság he-
lyettes vezetõje a helyiek hatékony és gyors
munkáját méltatta, majd hangsúlyozta,
a védelmi munkába hasznos lenne az if-
júság bevonása, akik közül a késõbbiek
során bizonyára többen választanák hi-
vatásukul a tûzoltósági munkát, akár ön-
kéntesként, akár hivatásosként. - vhm -

„Határtalanul!”
Az I. Béla Gimnázium és a zentai Bolyai Te-
hetséggondozó Gimnázium 44 diákja és
hat tanára tartalmas programokkal teli ki-
rándulásokat szerveztek a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. 920 000 forintos támoga-
tásával a „Határtalanul!” projekt kereté-
ben. A diákok 3-3 napot vendégeskedtek
egymásnál, filmeket készítettek, közös
megemlékezéseket tartottak a vajdasági
születésû Kosztolányi Dezsõrõl és Csáth
Gézáról Szabadkán, illetve Beszédes Jó-
zsefrõl Dunaföldváron, de ellátogattak a
Paksi Atomerõmûbe is. Fát ültettek A Föld
napján, szemetet szedtek az Óbánya-
Kisújbánya turistaútvonalon. Közben is-
merkedtek egymás iskolai hétköznapjai-
val, kulturális környezetével. A szekszárdi
diákok egy a vajdasági társaik nyelvhaszná-
lati szokásaira vonatkozó felmérést is ké-
szítettek. A két gimnázium hosszabb tá-
von is fenntartaná kapcsolatát.
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Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2013. május 30 -ai
ülésén több társadalmi egyeztetésre bo-
csátott rendelettervezetet tárgyal. 

A rendelettervezetek a város honlap-
ján megtekinthetõk, és a rendelet@szek-
szard.hu e-mail címre eljuttathatják az
ezzel kapcsolatos észrevételeiket.

Dr. Göttlinger István aljegyzõ

Ismét Szekszárd lett a legsportosabb
Challenge Day: az esõs idõjárás jelentette az elsõ kihívást 

Immár sokadik alkalommal -
mondhatjuk hagyományosan -
Szekszárd lett a legsportosabb vá-
ros a 25 és 70 ezer közötti lélek-
számú települések kategóriájában
a Kihívás Napján.

A szerda 0 órától 21 óráig tartó vetélke-
désben Szekszárdon 79127 részvételt re-
gisztráltak, ami a valamivel több mint
34000 lakosú megyeszékhely esetében
úgy alakult ki, hogy minden egyes, leg-
alább negyedórányi testmozgást figye-
lembe vettek a nap során.

Pedig sokáig úgy tûnt, hogy legin-
kább a könnyûbúvárkodás iránt fogéko-
nyaknak kedvez a Kihívás Napja, hiszen
délelõtt jóval több csapadék hullott an-
nál, mint amennyi a szabadtéri tevé-
kenységekhez feltétlenül szükséges len-
ne. Bár az is igaz, hogy a vízi sportolás-
nak tényleg nem volt semmi akadálya,
ugyanis Faluhelyen az Óceán Könnyû-

búvár SE biztosított testmozgási lehetõ-
séget. A megyeszékhelyen emellett isko-
lás csoportok váltották egymást a sport-
csarnokban, délután pedig felnõtt csa-
patokat vártak labdarúgó villámtornák-
ra a mûfüves pályára. A Prométheusz
parkban felállított akadálypálya azonban

– vélhetõen a borús idõjárás miatt
– ezúttal kevéssé volt népszerû.

Nacsa Emese, a Szekszárdi Sport-
központ Nkft. szervezõje elmondta,
hogy az esõ valamelyest visszavetet-
te ugyan az érdeklõdést, de azért
minden helyszínen volt aktivitás.
Rengeteg köztük az iskolás, óvodás,
hiszen az oktatási intézmények min-
den évben jócskán kiveszik a részü-
ket a Kihívás Napjának programjai-
ból. A Baka István Általános Iskolá-

ban például minden szünetben volt vala-
milyen sporttevékenység, így ott leg-
alább hatszáz diákot mozgattak meg, a
tagintézmény tanulóit is bele számítva –
mondta Fetzer Györgyi igazgató.

A Kihívás Napja egyébként 1982-ben
indult Kanadából. Két település vezetõ-
je elhatározta, hogy egy egész napos ver-
seny során döntik el, melyikük városa a
sportosabb úgy, hogy éjféltõl 21 óráig
strigulázták, hányan végeznek legalább
15 percnyi testmozgást. A kezdeménye-
zés hamar kedveltté vált Európában is,
Magyarország 1991-ben csatlakozott az
évente esedékes programhoz. Tavalyig
1590 település vett részt a versengésben,
Tolna megyébõl idén Szekszárdon kívül
Dombóvár, Kölesd és Regöly is verseny-
be szállt. H. E. 

Zumba a Baka iskolában - aktívak voltak az oktatási intézmények

Léleképítõ
Dr. Bakay Kornél régész történész pro-
fesszor június 4-én (kedd) 18 órai kezdet-
tel a Garay János Gimnázium dísztermé-
ben Trianonról tart elõadást a Léleképí-
tõ legközelebbi alkalmán. Ugyanezen a
napon Harcon, a Diófa csárda parkolójá-
ban , aTrianon emlékmû mellett Wass
Albert szobor avatására kerül sor, ahol a
vendéglátás és a gazdag program elõtt az
avató beszédet szintén dr. Bakay Kornél
tartja15 órakor. Minden érdeklõdõt sze-
retettel hívnak a szervezõk.

KERTÉSZETI ABC Szekszárd, Piac tér. Telefon: 74/413167. 
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 730-tól 1600 óráig, szombaton 730-tól 1130-ig! 

FarmForg Kft. Nagykereskedelmi raktár: Szekszárd, Palánk 18.
( a mezõgazdasági szk. iskola mellett ), tel.: 74/410-073, fax: 74/413-850.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30 órától 15.00 óráig!

SZEKSZÁRDIAK FIGYELEM! 
NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK PALÁNKRÓL!
Szakmérnöki szaktanácsadással, nagy termékválasztékkal, 

versenyképes árakkal várjuk vásárlóinkat palánki raktárbázisunkon!

JÚNIUSI ajánlatunk:
Minimum vásárlási 
érték: 5000,- Ft. 
Növényvédelmi elõrejelzés:
www.farmforg.hu

Szezonérintett gomba- és rovarölõ szerek!
Totális gyomirtó szerek a kis kiszereléstõl 
a nagyig!
Levéltrágyák nagy választékban!

Árengedményes vegyszer napok a Kertészeti ABC-ben!
Szekszárdi üzletünkben június 30-ig keddi és csütörtöki 

napokon minden, szõlõben használatos gombaölõ 
és minden totális gyomirtó szer 6% engedménnyel!

Szúnyog-kullancsirtó, riasztó termékek hatalmas választéka a Kertészeti ABC-ben!

„Szárnyalj”
Diákalkotók és -elõadók 

Kreatív Próbája
Az I. Béla Gimnázium 

szervezésében.
Ha középiskolás vagy, szeretsz rajzolni, festeni, netán zenélsz, akkor jelentkezz!
Küldj be alkotást, majd gyere el május 30-án az I. Béla Gimnáziumba, 

és készíts helyben alkotást megadott témában!

Ha zenélsz, jelentkezz egyénileg, vagy együtteseddel!

A kiállított képzõmûvészeti alkotásokat 
és a zenészek produkcióit szakmai zsûri értékeli.

A jelentkezés és a képzõmûvészeti alkotások beérkezési határideje: 
2013. május 28. kedd. 17.00 óra. 

Cím: I. Béla Gimnázium, 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Jelentkezni a megadott e-mail címen és telefonszámon lehet.

Bõvebb információ: www.ibela.hu, ibelagimnázium@gmail.com
Nemes András programgazda: 0670-933-0933

HHHHAAAASSSSZZZZNNNNÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAUUUUTTTTÓÓÓÓ
értékesítése nagy választékkal!

Telefon/fax: 74/413-476,
mobil: 06-30/994-5911
www.velorex2000.hu

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó

HHHH IIII TTTT EEEE LLLLÜÜÜÜ GGGGYYYY IIII NNNN TTTT ÉÉÉÉ ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS
3 bank

ajánlatával
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Esküvõ a megújult Mûvészetek Házában
Két és fél év után ismét családi ünnepek otthona az épület

A házasság egy életre szól, mint ahogy életre
szóló maga az esküvõ élménye is. Ezért igyekez-
nek a párok gondosan megválasztani például a
helyszínt is. Ha utóbbiról beszélünk, Szekszár-
don azonnal a Mûvészetek Háza juthat eszünk-
be, ahol korábban sokszor egymásnak adták a
kilincset a házasulandók.

Május 18-án, szombaton - két és fél év után -
ismét esküvõt tartottak az „Agóra Szekszárd” -
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ ki-
alakítása (azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-
0010) címet viselõ projektben megújult épület-
ben. Jelusics Erika anyakönyvvezetõ elõtt foga-
dott egymásnak hûséget dr. Kusmiczki Judit és
dr. Hornyik Róbert Ferenc. Sok boldogságot!

Önkéntesek Napja
A Mentálhigiénés Mûhely, a Szekszárdi
Civil Kerekasztal és Szekszárd város ön-
kormányzata szeretettel meghívja a civil
szervezeteket, önkénteseket és az érdek-
lõdõket az Önkéntesek Napjára és a Há-
la Gálára, június 1-re a Garay térre (esõ
esetén a Szent József katolikus iskolába).

Ízelítõ a programokból:
10-18 óra között civil szervezetek be-

mutatkozása, kézmûves foglalkozások
10-11,30 óra között Könyv Csere-Bere
11-17 óra között zenés-táncos mûsor
17-18 óra Hála Gála. Ünnepélyes meg-

nyitó: Csillagné Szánthó Polixéna, Szek-
szárd város humán bizottságának elnö-
ke. A Szomjú-díj ünnepélyes átadása Az
Év Önkénteseinek

Fellépõk: Iberican Táncegyesület, If-
jú Szív Magyarországi Német Nemzeti-
ségi Néptáncegyüttes,  Szekszárdi Moz-
gásmûvészeti Stúdió Közhasznú Egye-
sület, Szekszárdi Gitár Együttes,Tücsök
Zenés Színpad Egyesület, Alisca Brass
band, Art-Contact Mozgásszínház, Liszt
Ferenc Pedagógus Kórus.

Kitelepülõk: „RÉV”, Mentálhigiénés
Mûhely, Ifjú Szív Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes,  „Clark
Ádám” Flottilla Vízitúra Egyesület, Sani
Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egye-
sület, Szekszárdi Civil Kerekasztal, Szek-
szárdi Mozgásmûvészeti Stúdió Közhasz-
nú Egyesület, Kék-Madár Alapítvány, Moz-
gássérültek Tolna megyei Egyesülete, Di-
abeteszesek Tolna Megyei Egyesülete,
Polgárõr Egyesület, Fehérgyûrû Egyesü-
let, Esélyek Háza.

PÁLYÁZAT
A Babits Mihály Kulturális Központ pályáza-
tot ír ki az AGÓRA KÁVÉZÓ üzemelteté-
sére. A felújított épület szívében található 70
nm-es, több részbõl álló, detektívráccsal el-
zárható kávézó üzemeltetésére kiírt pályá-
zattal kapcsolatos tájékoztató, helyszínbejá-
rással, és a dokumentáció átvétele június 3-
án (hétfõ) 16 órakor lesz a Kulturális Köz-
pontban.(Szent István tér 15-17., 5. sz. te-
rem). Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Figyelemre méltó hagyományőrző
előadást hallgathattak meg a
Garay János Gimnázium diákjai az
egykor a magyar katonai felsőok-
tatás legmagasabb képzési szint-
jét nyújtó Magyar Királyi Honvéd
Ludovika Akadémia történetéről
május 14-én.

A különleges eseményen, amely a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem népszerûsí-
tését és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem egyes szervezeti egységeibõl
létrejött Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóalj megismertetését szolgálta, egy
eredeti Horthy Miklós dísztõr is átadásra
került. Az értékes tárgyat Siposné prof.
Kecskeméthy Klára, a Magyar Honvéd-
ség ezredese (képünkön) vehette át Ko-
vács János ny. honvéd alezredestõl, a
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület szek-

szárdi tagozatá-
nak vezetõjétõl
és Ranga Fe-
renctõl, egyko-
ri Ludovikát
végzett magyar
királyi honvéd
fõhadnagytól
annak elisme-

réseként, hogy az elmúlt években beha-
tóan kutatta a haditudományok elsajátí-
tásáról híressé vált akadémia történetét.

Az ezredes asszony a tanulóknak be-
szélt hivatástudatról, hazaszeretetrõl, baj-
társiasságról, amelyek ugyanúgy hozzátar-
toztak az egykori akadémia tisztképzõse-
inek mindennapjaihoz, akárcsak a bátor-
ság, vagy a becsületesség. Amint azt el-
mondta, örömteli, hogy 2011-ben hivata-
losan is újjászervezõdött a Ludovika Zász-
lóalj, s az, hogy a 2010. augusztus 20-án a

Hõsök terén avatott tisztek – 1944 után
elõször -  kardrántással, és „A hazáért
mindhalálig!” felkiáltással elevenítették fel
eskütételük alkalmával az akadémia tiszt-
avatásainak emlékét. A Ludovika Akadé-
mia létrehozásáról az 1808. évi országgyû-
lés rendelkezett, elnevezését Habsburg-
Estei Mária Ludovika magyar királynéról,
I. Ferenc harmadik feleségérõl kapta, aki-
rõl tudni lehet, hogy koronázási tisztelet-
díjából 50 000 forintot ajánlott fel az aka-
démia létrehozására. A királynén kívül
közadakozás és hazafiak, így gróf Buttler
János alapítványa is segítették az intéz-
mény létrejöttét. Az alapkövet József ná-
dor tette le 1831-ben, de Magyar Királyi
Honvédségi Ludovika Akadémiaként
1872. november 21-én nyílt meg a tisztje-
löltek elõtt. A Ludovikán egyszerre tiszt-
képzés és felsõképzés is folyt, ahol az ifjak
szellemi szolgálatba is léphettek.

„Jellem, erkölcs, becsület!” – hirdette
a jelszó, s valóban: egy ludovikásnak -
mintegy 10 ezer tisztet avattak 1944-ig
– többek között felelõsségérzettel, jó
emberismerettel, egy vezetõnek pedig
logikus gondolkodással, erélyes határo-
zott fellépéssel, s úri gondolkodással kel-
lett rendelkeznie. Párbajkódexük volt,
és Ludovikás Levente címû lapjuk,
amelybe a hallgatók publikáltak, de a ka-
tonai szleng elsajátításához szótárral is
rendelkeztek. Öltözetüket többek kö-
zött nyakszegély, acélsisak, lovaglócsiz-
ma, kard, egészítették ki. A Garay gim-
názium dísztermében zajlott elõadáson
a katonaélet iránt érdeklõdõ diákok szá-
mos, a Ludovikán végzett kiválóságról
hallhattak rövid életrajzot, majd az ese-
mény zárásaként a ma is használatos
géppuskákat is megtekinthették. 

Gyimóthy Levente

„A hazáért mindhalálig!”
A Ludovika Akadémia történetét ismerhették meg a Garay gimnázium diákjai

Liszt klubest a zeneiskolában
Az egykori diák, Erõs Ditta Rebeka zongorázott

Május 21-én zongoraszó
töltötte be a Liszt Ferenc
Zeneiskola nagytermét. A
Liszt Ferenc Társaság Szek-
szárdi Tagozata klubestjén
Erõs Ditta Rebeka adott
koncertet.

A Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem elsõ éves
tanulója, Erõs Ditta Rebe-
ka elõadásában nehéz,
magas színvonalon meg-
szólaltatott mûveket hall-
hattunk. Elsõként Liszt
Ünnepi polonézét (négy-
kezes) játszották édesany-
jával, korábbi tanárával,
Erõsné Máté Évával. A darab - amelyben
a szerelmi tematika mindent áthat - két-
zongorás változatát a zeneszerzõ maga
készítette el. A dal, mint zenei mûalko-
tás, Franz Schubert mûvei révén nyerte
el valódi rangját. Ditta egy Schubert dal
zongoraátiratát, a Ständchen-t mutatta
be. Lírai, sok helyen „légies” elõadása
még sokáig cseng a fülekben.

Szergej Rachmaninov d-moll etûdjét
energikus, virtuóz módon adta elõ a te-
hetséges fiatal hölgy, majd Kodály Zol-
tán: Hét zongoradarab címû sorozatá-
ból a Székely keserves következett. Dit-
ta kitûnõen tolmácsolta a magányosan
elhangzó egyszólamú dallamkezdéssel

ezt az egy ívben építkezõ, néha panasz-
szal teli, de izgatott szinkópálást is felvo-
nultató, keserûen szenvedélyes darabot.
A mûsort Brahms: Fantáziák címû soro-
zatának öt tétele zárta. Ditta a hangszer
lehetõségeit maximálisan kihasználva, a
tételek különbözõségeit - forrongó in-
dulatok, lírai átélés, nyugtalan érzékeny-
ség - kiemelve szép zenei élményt nyújt-
va búcsúztatta a zeneszeretõket.

A mûsort fiatal zongoristák (Vanya
Nóra, Szí Ágnes, Arbanász Kata, Lemák
Laura Dorka, Sándor Zsigmond, Sándor
Dániel, Szabados Balázs, Hájas Kristóf,
Köpenczei Csenge, Ocsovay Damján)
négykezesei színesítették.  Lo

A zongoránál: Erõs Ditta Rebeka 

Névadójára emlékezett a múzeum
Wosinsky Mór: tudós pap, szenvedélyes utazó

Wosinsky Emléknapot rendezett a
megyei múzeum a Múzeumi Világ-
nap alkalmából május 16-án.

Csillagné Szánthó Polixéna, Szekszárd
város humán bizottságának elnöke kö-
szöntõjét követõen a szép számú emléke-
zõ Wosinsky Mór szobrának megkoszo-
rúzásával tisztelgett a múzeumalapító ré-
gész elõtt. Ezt követõen a könyvtárterem-
ben folytatódott az emlékezés Viliminé
dr. Kápolnás Mária „Képek Wosinskytól
Wosinskyról” címû elõadásával.

A megyei múzeum újkortörténész-
muzeológusa elõadásában a Wosinsky
Mórról készült és általa készített fényké-
pek nyomán vezette végig hallgatóságát
a tudós pap, kutató és múzeumalapító
régész, akadémikus életútján. A legko-
rábbi Wosinsky Mórt ábrázoló felvétel
családja körében készült 1873 körül Ka-
locsán, ahol hat osztályt végzett a papne-
veldében. Itt még civil ruhában látjuk,
mivel csak 1877-ben szentelték pappá.

Az apát-plébános szenvedélyes utazó
volt. Az útjai során készítetett vagy vásá-
rolt képek jelentik a fotók következõ
csoportját. Az ásatási munkások akkori-
ban eladták a kiásott tárgyakat, ezekbõl
is vett a késõbbi múzeumalapító, és le is
fotózta azokat. A képek harmadik cso-
portja a jelentõs Kelet-Ázsiai expedíció-
hoz köthetõ, ahova Wosinskyt fényké-

pésznek hívták, mivel azt gondolták,
hogy emellett régészként is hasznát ve-
hetik. A társaságból többen megbete-
gedtek, belázasodtak. Egy az expedíció
végén, Péterváron készült portrén
Wosinskyt nagyon lefogyva láthatjuk.

A fényképek negyedik része a múze-
umalapítás idõszakában készült. Gróf
Széchényi Sándorné felvételei jó forrást
jelentenek. Felvételeken láthatjuk a kele-
ti tárgyakat, amiket Wosinsky hozott, az
avar temetõ feltárását, római kori olaj-
mécseseket, avar sírt. Az utolsó, 1907-
ben készült fényképen könnyen felis-
merhetõ, hogy akkoriban még a múze-
um mellett volt a vásártér.

Az elõadást követõen Ódor János Gá-
bor díjakat adott át a múzeum életében
kiemelkedõt alkotóknak: magas szintû
publikációiért Balázs Kovács Sándor
néprajzos-muzeológusnak, Csiszér Antal
gyûjteménykezelõnek - aki a '90-es évek
óta dolgozik a megyei múzeumban - pe-
dig színvonalas munkájáért. A Múzeum-
barát Iskola címet idén a Dienes általános
iskola nyerte el, a Múzeumbarát Óvoda
oklevelet pedig a Wunderland kapta.

A Wosinsky Emlékplakett elismerést
idén Takács Ágota óvónõ vehetett át, aki
számos óvódás csoportot hozott a mú-
zeumba, és fontosnak tartja, hogy a jövõ
nemzedékébõl múzeumlátogató váljék. 

Kovács Etelka
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Városi gyermeknap
Interaktív foglalkoztatók, mûsoros produkciók

Szent István tér, 2013. május 26., 10.00-18.00 óra
MÛSOROS PRODUKCIÓK

10.00 A Mozgásmûvészeti Stúdió interaktív bemutatója
10.30 Az Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI interaktív bemutatója
11.00 „Tititá” zenés-táncos elõadás Novák Péterrel és társaival
12.00 Játékos angol foglalkozás a Kids Klub nyelviskolával
12.30 Népmesék és daltanítás a PTE IGYK közremûködésével
13.00 Rock'n'roll bemutató és tánctanítás a Szöcske Akrobatikus R'n'R csoporttal
13.30 Bábelõadás és bábkészítés a sióagárdi Fecske bábcsoporttal
14.00 Néptáncbemutató és népi gyermekjátékok a Bartina Néptáncegyesület

és a Csurgó Zenekar közremûködésével
15.00 Drámapedagógiai foglakozás
15.30 Néptáncbemutató és népi gyermekjátékok a Bartina Néptáncegyesület

és a Csurgó Zenekar közremûködésével
16.00 Drámapedagógiai foglalkozás
16.30 Kutyás bemutató és játszó a Csiga Biga Képességfejlesztõ Alapítvány

közremûködésével
17.00 a Tücsök Zenés Színpad koncertje

FOGLAKOZTATÓK
Katasztrófavédelmi bemutatók
Kézmûves foglakoztatók, ügyességi és logikai játékok 
Játékos angol
Önvédelmi sport interaktív foglakozás
Arcfestés, Hajfonómûhely, Légvárvilág játékpark

Szervezõ: BABITS MIHÁLYKULTURÁLIS KÖZPONT
Információ: www.babitsmuvhaz.hu   tel: 74/529-610

Öregember az ablakban
Negyedik kötetét mutatta be Szabadi Mihály

Az „Álmok, emlé-
kek gondolatok”,
„Az én jussom”, és
az „Iskoláim” után
új elbeszéléskötet-
tel jelentkezik Sza-
badi Mihály. Az
„Öregember az
ablakban” középpontjában ezúttal is a
letûnt paraszti kultúra és az abban élõ
emberek sorsa áll. A könyv bemutatójá-
ra a Babits Mihály Kulturális Központ-
ban került sor.

„A könyv, amit a kezemben tartok,
Miska bácsi eddigi leglíraibb, az emberi
lelket elemzõ megnyilatkozása.” Ezzel a
mondattal nyitotta meg a néprajzkutató,
néptánc-koreográfus Szabadi Mihály ne-
gyedik könyvének bemutatóját Orbán
György.  Az „Öregember az ablakban”
bár szerkezetében már szakított a 2007-
ben kiadott elsõ kötet monográfiai jelle-
gével, mégis van a két könyvben valami
azonosság: a most megjelent gyûjte-
ményben is fellelhetõ az „Álmok, emlé-
kek, gondolatok” második részére jel-
lemzõ elbeszélésekbõl néhány. Szabadi

Mihály azt mondja, ennek egész egysze-
rûen az az oka, hogy szerette volna, ha
a mostani olvasói megismerik a koráb-
bi elbeszéléseit is.

Az „Öregember az ablakban” három
egymástól jól elkülönülõ egységbõl áll.
A kötet elsõ részének elbeszéléseit a
„Múlt és jelen” címû fejezet tartalmazza.
Dr. Say István a bemutatón ezekrõl úgy
beszélt, mint a mû hagyományos érte-
lemben vett legirodalmibb darabjai. A
könyv második részében, a „Sorsok és
emberek”-ben az író hirtelen balladai
hangnemre vált, majd az utolsó fejezet,
az „Úton és útfélen”-ben utazások sorá-
nak lehetünk tanúi Oroszországtól Fran-
ciaországig. A „Himnusz Marseille-ben”
Say István szerint a kötetnek és a szerzõ-
nek is a „legmagyarabb munkája”.

A bemutató végén a most megjelent
könyv legfontosabb üzenetét Say István
egy Cicerótól kölcsönvett idézettel ösz-
szegezte: „Ahogy nem minden bor, úgy
nem minden emberi természet sem ece-
tesedik meg az öregedéstõl”. Az est „han-
gulati aláfestésérõl” Lányi Péter zongo-
ramûvész játéka gondoskodott. B. P.
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Okos kert 
lépésrõl lépésre
1. lépés: komposzt, az otthon készített tápanyag

növényeinknek

Mire jó a komposzt?
A föld az intenzív terhelés hatására kifárad, veszít tápanyagtartalmából, így nem
árt néha felfrissíteni. A legjobb, leginkább környezetbarát megoldás erre a kom-
poszt készítése, mely a tápanyag biztosításán kívül csökkenti az elviendõ szemét
mennyiségét is. Így a konyhai és a zöldhulladék felhasználásával némi türelem-
mel elérhetjük, hogy ne kelljen virágföldet, tõzeget vennünk.
A komposztálás lényege, hogy a szerves anyagokból oxigén jelenlétében mikroor-
ganizmusok, giliszták és rovarok segítségével, rothadásmentesen komposzt készül.

Mi kerüljön bele?
A komposztba a legtöbb lebomló anyag
belekerülhet.

● konyhai hulladékok (kivéve húsok
és csontok, mert ezek odavonzzák
az állatokat, és kellemetlen szagot
árasztanak bomlás közben)

● rothadt, romlott gyümölcs, zöldség
(kivéve a déligyümölcsök héja, mert
ezeket vegyszerekkel kezelik)

● kerti zöldhulladék (a megfelelõ fo-
lyamatokhoz szükség van darabolt
ágakra és zöld részekre is)

● egyéb hulladék (tiszta papír kis dara-
bokra tépve, kezeletlen fa

További információ és tippek: facebook.com/kiskert, kiskert.szekszarditermek.hu
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Jó kapcsolat, kölcsönös tisztelet
Hegedûs János: „Az engedelmesség megélhetõ módon van jelen…”

A Balassa János kórház radiológiai
osztályát vezető főorvos, dr. Sík Er-
zsébet ajánlotta beszélgetőtársul
Hegedűs János plébánost. A mind-
össze 36 esztendős katolikus pap
bár Tamásiban szolgál, sok időt tölt
édesanyjánál Szekszárdon, az ott-
honának tartott városban. A főor-
vos azt emelte ki, hogy a plébános
úr igen jó kapcsolatot tart fenn va-
lamennyi korosztállyal.

- Divatos ing, csinos pulóver... Abszo-
lút civil öltözet.

- Az idõk során a katolikus egyház -
mondhatni, e téren is - modernebb lett.
A papi illemtan sem olyan szigorú már,
mint negyven-ötven évvel ezelõtt. A hét-
köznapokon, az utcán, vagy társaságban
nem reverendát viselünk, hanem civil
öltözetet. Vannak persze olyan hivatalos
egyházi rendezvények - mint a minapi
koronaülés -, amelyeken úgynevezett pa-
pi civil az „ajánlott”, azaz kolárét viselünk
az ing gallérja alatt. 

- Figyelemmel kíséri a divatot? Netán
van, aki segíti a vásárlásban?

- A jó ízlést otthonról hoztam. Édes-
anyám minden tekintetben szereti a szé-
pet, a harmóniát. Akár a lakás berende-
zése is példaként szolgálhat. Gyermekko-
romban is figyelt arra, hogy megfelelõ
mértékben divatos, egyben ízléses hol-
mikat vásároljon öcsémnek és nekem is.
Van bátorságom ruhát venni, de elõfor-
dul, hogy anyukám lep meg egy-egy da-
rabbal, és bátran hagyatkozom a taná-
csaira is.

- Hogy szólítják a hívõk?
- Változó. Van, aki János atyának, vagy

plébános úrnak, de sokan egyszerûen
csak Jánosnak, vagy Janinak. Egyik ellen
sincs kifogásom, sõt, sok hasonló korú-
val pertuban vagyunk, de idõsebbek kö-
zül is többen felajánlották a tegezõdést.
Ez által közvetlen kapcsolat alakul ki kö-
zöttünk, amivel sem én, se mások soha
nem élünk vissza, a kölcsönös tisztelet a
meghatározó.

- Népszerûsödik a papi hivatás?
- Egyházmegyénkben, de országszerte

is nagy a paphiány, s a papi társadalom
el is öregedett. Örömmel mondom vi-
szont, hogy változni látszik a kép: többen
választják ezt a szép hivatást. 

- Ön miért lett pap?

- Felsõs iskolásként sokat nyaraltam -
unokatestvéreimmel együtt - Zsám-
békon, a dédnagyanyámnál. Vele men-
tem elõször templomba. A szentmise
nagy hatást tett rám, ahogyan a kedves
és közvetlen atya is. Egyre többet beszél-
gettünk hitrõl, vallásról a dédivel, s elha-
tároztam, igyekszem közelebb kerülni
ehhez a világhoz. A következõ tanévben
Szekszárdon beiratkoztam hittanra, mi-
sére jártam, és ministráltam is. Egyre
gyakrabban jelentek meg bennem a pa-
pi hivatás áhításának a gondolatai... Va-
lójában három hivatás foglalkoztatott
még középiskolásan is. Az orvosi felé
édesapám súlyos betegsége és korai ha-
lála vezérelt. Mindig érzékenyen reagál-
tam mások megpróbáltatásaira, és foglal-
koztatott, miként tudnék rajtuk, nekik
segíteni. A középiskola felénél e hivatást
„kihúztam”, mert a reál tárgyakat külö-
nösebben nem kultiváltam. 

- Melyik középiskola? 
- Esztergomba, a Ferences gimnázi-

umba jártam. A papi mellett a másik a jo-
gászi hivatás volt, talán éppen az igaz-
ságérzetem okán, s olykor mások védel-
mében is felléptem. Nagyapám gyakran
szólt elismerõen a jó „beszélõkémrõl”, s
azt prognosztizálta, hogy vagy pap, vagy
jogász lesz belõlem.

- Lett is mindkettõ, hiszen egyház-
jogász. 

- Az egyházjog, vagy kánonjog a kato-
likus egyház saját jogrendje. Elõször el-
végeztem a teológiát Pécsen, a Hittu-

dományi Fõiskolán, s már plébánosként
jelentkeztem, s jutottam be a Budapes-
ti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karának kánon-
jogi képzésére. E hároméves képzés
egyetemi szintre emeli a fõiskolai dip-
lomát. Egy szakdolgozat megírását és
speciális vizsgát követõen szerezhetõ
meg a tudományos fokozatnak számító
licenciátus. Ezt sikerült megszereznem
és most a doktori disszertáció megírá-
sa elõtt állok. A végleges célom a civil
végzettség megszerzése is: negyedéves
levelezõs hallgatója vagyok a Pécsi Tu-
dományegyetem Jogi Karának. 

- Kérem, avassa be az olvasókat az
egyházjogászok feladatkörébe.

- A püspökségek bíróságain végzik a
munkájukat a testület kánonjogászai.
Teendõjüket túlnyomó többségben a
házassági érvénytelenítési perek teszik
ki. Az egyházi házasság ugyan felbontha-
tatlan, ám az érvénytelensége kimond-
ható, ami az adott püspöki bíróságok
„asztala”. Általában a beadott kérvények
nagyobb részének adnak helyt a bírósá-
gok, de tudni kell, hogy az elõzetes fel-
készítések okán jórészt megalapozottak
a beadványok. Ezen kívül kis számban
elõfordulhatnak büntetõügyek is.

- Milyen idõközönként jár haza?
- Mostanában csak hetente, mivel

gyakran utazom Pécsre, a püspöki bíró-
ságra, s még gyakrabban járok az egye-
temre. Hazajönni azonban mindig bol-
dogság.

- Hol szentelték fel?
- Pécsen, a Székesegyházban szentel-

tek pappá 2000-ben. Az újmisémet, azaz
az elsõ szentmisémet itt Szekszárdon, a
belvárosi templomban celebráltam. Elõ-
ször Dombóvárra helyeztek, ahol káp-
lánként szolgáltam, majd két év múltán
a Baranya megyei Szentlászlóra kerültem
plébánosnak, onnan pedig Tamásiba.

- Fiatalon lett plébános, ami komoly
dolog. Mondhatott volna „nemet”?

- Dombóváron jól felkészítettek a fel-
adatra, amire már engedelmességbõl
sem mondtam volna nemet. Bár komoly
ellenérv esetén nyilván megértették vol-
na a döntésemet. Az egyházi döntések,
áthelyezések elõzetes, felkészítõ megbe-
szélések után születnek meg. Az egyház
rendjébõl adódó engedelmességgel kap-
csolatban pedig kiemelném, nem me-
revségrõl van szó, hanem a hitbõl, az
egyházhoz való tartozásból adódik, s na-
gyon megélhetõ módon van jelen az egy-
házban. Gondolja meg: a civil életben, a
munkahelyeken szintén kell lennie en-
gedelmességnek.

- Tamási elõtt mondjon pár monda-
tot Ferenc pápáról, akinek a megvá-
lasztását végigizgultuk.

- Nagyon nagy tiszteletet érzek iránta,
amit igen nehéz lenne precízen megfo-
galmazni. Kizárólag pozitív jelzõket hal-
lottam vele kapcsolatban: bátor, határo-
zott, prófétai... Reggelente rendre elolva-
som az interneten a prédikációit, me-
lyekbõl rengeteget tanulok, ahogyan kol-
légáim is... Folytatom Tamásival. Szere-
tek ott szolgálni, mert jónak érzem a fo-
gadókészséget. A gyerekeknek játszóhá-
zat, gitáros áhítatot tartunk, ünnep elõt-
ti ajándékokat készítünk. De népszerû a
felnõtt-hittan és az imaközösségek is.
Nem véletlenül hagytam a végére a fiata-
lokat, hiszen õk jelentik az egyházban a
jövõt, õk az örömhír továbbadói. De szá-
mos más programunk is van, rendre si-
keresek a jótékonysági bálok.

- Olyankor János is táncol?
- Hát hogyne táncolnék!

- Akkor most mi is „táncoljunk” to-
vább.

- A híres mohácsi cukrászcsaládból
származó Bánné Szûcs Katalinra vokso-
lok. Õ itt Szekszárdon vitte tovább a szak-
mát, s igen nagy sikerrel hozta létre a
Prím Cukrászdákat. V. Horváth Mária
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Lomtalanítson szelektíven - keresse a gyûjtõpontokat!
Az Alisca Terra Kft. idén is külön lom-
gyûjtõpontokat jelöl ki a megyeszékhe-
lyen, ahol a feleslegessé vált holmit sze-
lektíven rakhatják le a városban lakók. A
gyûjtõpontokat táblával jelzi a cég, ame-
lyen részletes információkat kaphat a la-
kosság arról, hogy milyen típusú hulla-

dékot vihet a gyûjtõpontokra. Akinek
nincs módja arra, hogy hulladékát a gyûj-
tõpontokra szállítsa, annak az utcára ki-
rakott lomhulladékát a háza elöl is elvi-
szik a vállalat dolgozói.

A körzetében kijelölt, táblával jelzett
szelektívlom-gyûjtõpontokra - a szállítás

napján 16 óráig -  rakhatja le hulladékát, a
háza elé kirakott lomokat viszont reggel
6 óráig kell kipakolni.

A veszélyes hulladékot a cég dol-
gozói a szállítást megelõzõ napon
15-19 óra között veszik át a dõlt
betûvel szedett gyûjtõpontokon.

Gyûjtõpontok
28 helyszínen

I. KKÖRZET: 1. Kapisztrán u. (újvá-
rosi templom) veszélyes hulla-
dékot gyûjtõ pont; 2. Mátyás ki-
rály u. (Csaba ház); 3. Palánki u.
(társasház); 4. Tolnai L. u. (sze-
lektív sziget mellett); 5. Zrínyi M.
u.  86. (szelektív sziget mellett).

II. KKÖRZET: 1. Alkotmány u.
(Fecske ház szelektív sziget mel-
lett); 2. Arany J. u. (óvoda mellet-
ti szelektív szigetnél); 3. Gróf P u.
(Eü. Kollégium mellett); 4. Szö-
vetség u. (szelektív sziget mel-
lett); 5. Tartsay ltp. 15. (szelektív
sziget mellett); 6. Wesselényi u.
(mentõállomással szemben) ve-
szélyes hull. gyûjtõ pont.

III. KKÖRZET: 1. Bezerédj utca
(Kisiparos udvar parkolója) ve-
szélyes hull. gyûjtõ pont; 2. Körö-
si Cs. S. u. 41.; 3. Körösi Cs. S. u.
14.; 4. Zöldkert u. 24.; 5. Bottyán
hegyi ltp 11.; 6. Újvárosi ABC; 7.
Kadarka u. (volt sajtérlelõ).

IV. KKÖRZET: 1. Alisca u. 7.; 2. Alis-
ca u. 19.; 3. Béri B. Á. u. 35. veszé-
lyes hull. gyûjtõ pont; 4. Béri B. Á.
u. 71.; 5. Fáy A. u. (volt Baktai
ABC); 6. Kápolna tér (szelektív
sziget mellett); 7. Csatári u. 49.

V. KKÖRZET: 1. Szõlõhegy u. vége
(buszforduló) veszélyes hull. gyûj-
tõ pont; 2. Fagyöngy u. (Toyota
mögötti szelektív sziget mellett);
3. Sárköz u. vége (buszforduló).
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Az embernek két nagy lelki szüksége
van. Az egyik a bûnbánat, a másik a jó-
ság. Tudva vagy tudatlanul, belsõ lénye
mindkettõt óhajtja. Vannak idõk, ami-
kor az ember valójában ezekért kiált,
még ha nyugtalanságában, zavarában,
egyedülvalóságában, félelmében és
szorongásában maga sem tudja, mi
után kiált.

Isten meghallotta azt az elsõ segély-
kiáltást, ami a bûnbocsánatért való ki-
áltás, és megválaszolta a Golgotán. Is-
ten egyetlen fiát küldte el a világba,
hogy meghaljon bûneinkért és bûn-
bocsánatot nyerhessünk. Ezt ajándék-
ba kaptuk - az üdvösség Isten ajándé-
ka. Ez az ajándék állandóan elérhetõ
örökség mindenkinek, aki igazán beis-

meri, hogy „elbukott” és vétkezett. Ez
mindenkié, aki kinyúl érte és elfogad-
ja Isten ajándékát azáltal, hogy Jézus
Krisztust befogadja, mint Urát és Üd-
vözítõjét. Pál ezt Isten „kimondhatat-
lan” ajándékának nevezi (2Kor 9,15).

Isten második kiáltásunkat is meg-
hallotta, ami a jóságért való kiáltás, és vá-
laszt adott rá pünkösdkor. Isten nem
akarja azt, hogy - miután Krisztushoz
jöttünk hit által - levert, kedveszegett
és kiegyensúlyozatlan életet éljünk. Õ
inkább azt akarja, hogy teljesen meg-
töltsön minket a „jóban való gyönyör-
ködéssel és a hit minden erejével, hogy
megdicsõüljön a mi Urunk Jézus Krisz-
tus neve” bennünk (2Thessz 1,11-12).
A bûnbocsánat nagy ajándékához Isten

hozzáadja a Szentlélek nagy ajándékát
is. A Szentlélek az az erõforrás, aki kisza-
badít bennünket a szorongató szánal-
mas gyengeségbõl. Õ ad erõt nekünk
ahhoz, hogy igazán jók legyünk.

Ha józan ésszel akarunk élni modern
világunkban, ha gyõzelmes életû em-
berek szeretnénk lenni, szükségünk
van erre az Isten által felajánlott kettõs
ajándékra. Az elsõ Isten Fiának munká-
ja értünk, a másik Isten Lelkének mun-
kája bennünk. Ily módon Isten megvá-
laszolta az emberiség két nagy segélyki-
áltását: a bûnbocsánatért (megtisztulás
minden bûntõl) és a jóságért (szeretet-
bõl fakadó cselekedetek véghezvitele)
való segélykiáltásunkat. A jóság a bûn-
bocsánat következménye! Legyen ele-
ged belõle! Papp Barnabás

baptista lelkész

Evangélium

Neked is eleged van belõle?

E heti rejtvényünk megfejtését június 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). Május 12-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Batsányi János: A látó”. A helyes választ beküldõk

közül könyvet nyert: Tarnóczi József (Szekszárd, Bottyán-hegyi ltp. 7.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Füstöláruvásár
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas Alapszervezete értesí-
ti tagjait, hogy 2013. május 27-én, hétfõn
reggel 6 órától kedvezményes árakon
füstöltáruvásárt tart a készlet erejéig a
Hunyadi u. 4. szám alatt. Ugyanitt száraz-
tészta, étolaj, ételízesítõ, õrölt paprika
is kapható. Szeretettel várnak minden
nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót. Az
árusítás alatt az elmaradt tagdíjak rende-
zésére is lehetõség lesz.

GGGG IIII TTTT ÁÁÁÁ RRRR OOOO KKKK
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EMTRONIK Műszaki és Hangszer-
kereskedés, 7100 Szekszárd, Kossuth u. 8.
Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

hangtechnikai
eszközök

SSZZEEKKSSZZÁÁRRDD
legfrekventáltabb
belvárosi területén

45 nm-es 
üzlethelyiség 
+ 20 nm-es raktár

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se „A Szekszárdi Önkormányzat
20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitünte-
tések és elismerõ címek alapításáról és
adományozásának rendjérõl” szóló ren-
deletében szabályozza a városi kitünte-
tõ díjak odaítélését. A közgyûlés Szek-
szárd város díszpolgára, Pro Urbe Szek-
szárd, Közjóért és Szekszárd javáért el-
nevezéssel alapított díjakkal, emlékpla-
kettel tiszteletét és megbecsülését kí-
vánja kifejezni mindazon személyek, kö-
zösségek, vállalkozások iránt, akik Szek-
szárd gazdasági, tudományos, mûvésze-
ti, kulturális, oktatási, szociális és  sport-
életében maradandót alkottak, illetõleg
a város közéletében, gazdasági életében
folytatott tevékenységükkel hozzájárul-
tak a város fejlõdéséhez, jó hírnevének
öregbítéséhez. Pro Urbe Szekszárd em-
lékplakett évente legfeljebb három,
„Közjóért” kitüntetõ díj legfeljebb hat,
„Szekszárd javáért” kitüntetõ cím éven-
te legfeljebb négy adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslato-
kat  írásban kell eljuttatni Szekszárd Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez
2013. június 10-ig (Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.). A javaslattételben meg kell
jelölni azokat a tényeket is, amelyek a ki-
tüntetés odaítélését megalapozzák. A ja-
vaslattételhez az ûrlapok letölthetõek
Szekszárd város honlapjáról az alábbi cí-
men: http://www.szekszard.hu/onkor-
manyzat/hatalyos_onkormanyzati_ren-
deletek_egyseges_szerkezetben#2005.

Kóbor János Szekszárdon szülinapozott
A 70-es számú válogatott mez dukál az Omega frontemberének

Ami azt illeti, Kóbor János simán
letagadhatna akár tizenöt évet is
életkorából. Az Omega együttes
frontembere koptatott kék farmer-
ben, laza fehér ingben, napszem-
üveggel és jellegzetes - mostanság
már inkább világítóan őszes - haj-
koronájával ma is ugyanolyan ere-
deti jelenség, mint egykoron. Mind-
ez ráadásul grammnyi súlyfelesleg
nélkül!

Persze nemcsak ezért került a közép-
pontba a nemzetközi hírû elõadómûvész
a megyeszékhelyen, pontosabban a Tak-
ler Pincészet és Panzióban. A meghívott
vendégek körében ünnepelte ugyanis
Kóbor - közismert becenevén Mecky -
70. születésnapját. A helyszínválasztásra
a ma is élõ rokoni kapcsolatok adnak ma-
gyarázatot. A Liszt- és Kossuth-díjas éne-
kes ugyanakkor Bátaszéket is igen köze-
linek érezheti magához. Gyermekkorá-
nak nyári vakációit rendszeresen itt, hoz-
zátartozóinál töltötte. Egykori játszótár-
sai - ma már maguk is a hetvenesek tábo-
rát gyarapítva - élénken emlékeznek
azokra a focimeccsekre, melyek „Jancsi”
pengés megmozdulásaival zajlottak.

Kóbor igazi lokálpatriótához méltó-
an fõszerepet vállalt abban a kezdemé-
nyezésben, melynek eredményeként új
torony kerülhet a bátaszéki templomra
a megrongálódott régi helyett. Az Ome-
ga jótékonysági koncerttel kívánja tá-

mogatni az épít-
kezést.

Ezt a példa ér-
tékû elkötele-
zettséget is mél-
tatta köszöntõjé-
ben Bognár Je-
nõ, Bátaszék pol-
gármestere is.

- Amikor a bá-
taszéki temp-
lomtorony, az
ország második
legmagasabb
templomtornya
életveszélyes ál-
lapotba került, János az elsõk között je-
lentkezett, hogy segíteni akar. Mikor
szétszedték a tornyot, az egyik mester-
deszkán Kóbor Ignác nevét találtuk, a
másikon pedig csak annyit, hogy Kóbor.
Ezeket a lapokat átadjuk Jánosnak.

Az ajándékok, elismerések sora még
nem ért véget: Bátaszék városa Pro Urbe
díjjal jutalmazta az ünnepeltet, valamint
elkészíttette a mûvész családfáját.

A szülinapi ajándékozás sorát Kóbor
jó barátja, az olimpiai bajnok labdarúgó,
Dunai Antal folytatta, aki egy 70-es szám-
mal és Kóbor felirattal ellátott magyar
válogatott mezt adott át az énekesnek.

Az ünnepelt széles mosollyal fogadta
a gratulációkat, de végig mentes maradt
mindenféle sztárallûrtõl, mindenkihez
volt néhány kedves szava. Ugyanez a

közvetlenség jellemezte az Omega töb-
bi tagját is, hiszen Meckyt elkísérte Szek-
szárdra Debreczeni Ferenc (dob, ütõ-
hangszerek), Mihály Tamás (basszusgi-
tár, ének), Molnár György (szólógitár) és
persze Benkõ László (billentyûs hang-
szerek) is. Utóbbi mindannyiuk nevé-
ben állt a mikrofon mögé és könnyezve
méltatta azt a helyi, emberi összhangot
és megértést, amire - mint hangsúlyoz-
ta - az egész országnak szüksége lenne.

Az ünnepi gondolatok után a köz ér-
deklõdése gyorsan és joggal terelõdött a
Keszthelyiné és Társai Bt. által szervíro-
zott finom falatok, valamint a nemkü-
lönben kiváló, Takler és Eszterbauer bo-
rok felé. Az est fénypontjaként pedig a
szervezõk születésnapi tortával kedves-
kedtek az ünnepeltnek. - szá -

Kóbor János feleségével, Deme Zsókával és Dunai Antallal

Miniévad a DBU-ban
Tízéves hagyományt követve ezúttal is
nagyszabású fesztivállal zárja az évadot
a szekszárdi Magyarországi Német Szín-
ház (DBU). Három nap leforgása alatt
ugyanis színre viszi a 2012/2013-as sze-
zon összes új darabját, szám szerint ha-
tot. A Miniévad közönsége a mesejáték-
tól a musicalen át az abszurd drámáig
kedvére válogathat. Aki pedig „nagy dó-
zisban” vágyik színházi élményre, akár
mind a hat elõadást megnézheti május
28. és 30. között.

A három nap alatt színre kerül a Franz
Kafka: Az átváltozás címû elbeszélésé-
bõl készült színpadi adaptáció, Eugene
Ionesco: Különóra címû darabja, Matei
Visniec: Paparazzi címû elõadása, A
hókirálynõ címû mesejáték, a Lutz Hüb-
ner drámája alapján készült Margit jele-
nete a 89. oldaltól, valamint a Hegedûs
a háztetõn címû musical.

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
május 27-tõl június 1-ig:
●● paradicsom 459 Ft/kg
●● új fejeskáposzta 199 Ft/kg
●● banán 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
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Nagy Sportágválasztó
Május 31-én és június 1-én ismét Nagy
Sportágválasztó lesz Szekszárdon, a váro-
si sportcsarnokban, és annak környé-
kén. Pénteken 9-12 óra között a gyere-
keknek arcfestés és mûseb-festés a Vö-
röskereszt munkatársaival. 11.30 órakor
a Re-Kom Kft. rajzpályázatának ered-
ményhirdetése - díjátadó: Kozmann
György

Szombaton 10 órától Orsós Zsolt, Eu-
rópa-bajnok csörgõlabdázó bemutatója
a sportcsarnokban. 8-17 óráig KRESZ
ügyességi pálya a városi rendõrkapi-
tányság közremûködésével. 12-17 óráig
véradás a sportcsarnokban.

Sportági bemutatók, táncos, zenés
fellépések a rendezvény egész idõtarta-
ma alatt.

Megvan a második!
A Szekszárd Bad Bones nagy csatában
35:18-ra legyõzte idegenben a Dabas
Sparks gárdáját a divízió II-es amerikai-
foci-bajnokság negyedik fordulójában.
A „Rosszcsontok” második félidei re-
mek teljesítményüknek (20:0) köszön-
hetik - két vereség után - idénybeli má-
sodik sikerüket.

Két bajnoki cím a maraton bajnokságról
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE sportolói kitettek magukért Gyõrben

Bajnoki címet szerzett két szek-
szárdi fiatal a kajak-kenu utánpót-
lás egyik legfontosabb versenyén,
a maraton magyar bajnokságon.

A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesü-
let (SZKKSE) minden korosztályból a
legjobbakkal, összesen 26 versenyzõvel
indult a május 17-19 között Gyõrött meg-
rendezett viadalon. Taktikusan verseny-
zett Takács Márk Zsolt (MK1, kölyök III.,
10 km), és szoros küzdelemben, 2 má-
sodperces elõnnyel végzett az élen, míg
Ádám Alexa (MK1, gyermek II., 5 km)
több mint egy hajóhosszal gyõzedelmes-
kedett. Mindkettõjüknek esélyük van,
hogy a válogatott keretbe kvalifikálják
magukat az idei szezonban.

Hihetetlenül szoros befutót hozott a
K1, kölyök IV. korcsoport 10 km-es fu-
tama, ahol a gyõztestõl két másodperc-
cel lemaradva  Bodnár Balázs a harma-
dik helyet szerezte meg. Ugyancsak fej-
fej melletti versenyt vívott mezõnyében
Nagy Viktória Fruzsina (MK1, kölyök
III., 10 km) és Mercz Marcell (MK1, gyer-
mek I. 5km), s végül mindketten a 4. he-

lyen zárták a viadalt. Jámbor Attila edzõ
szerint egy kis szerencsével - kedvezõbb
rajthelyrõl indulva - akár a dobogóra is
felállhattak volna, de így is kiadták ma-
gukból a maximumot. Õk mindhárman
szintén esélyesek lehetnek idén a váloga-
tottságra, de ahhoz az utánpótlás baj-
nokságon elõrébb kell végezniük.

Az egyik legnépesebb mezõnyben
lett ötödik Balogh Zsófia, aki rendkívül
sokat fejlõdött az idei szezonra. Szoká-
sos jó formáját hozta Ács Anna is (MK1,

gyermek I., 5 km), aki 23 fõs mezõny-
ben lett ötödik. A fiú gyermek párosok
is nagyon szépen versenyeztek: Jávor
Péter és Müller Dániel a hatodik helyen
zárta az 5 km-es viadalt, míg Müller Ben-
ce és Fõdi József (MK2 Férfi Gyermek I.
5 km) hetedikként ért célba. Ugyancsak
hetedik lett a serdülõ párosok között a
Szekeres Zsolt - Korsós Zoltán duó (K2,
serdülõ V., 15 km), ami a népes mezõ-
nyükhöz (28 célba érkezõ) mérten jó
eredmény. K. E.

Érmesek: Takács Márk, Balogh Zsófia, Ádám Alexa, Nagy Viktória, Ács Anna

Május 31., 17 óra: 
SZAUNA SZEÁNSZ

kküüllöönnlleeggeess ffeellöönnttéésseekkkkeell
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Cador Rida nyerte a Gemenci Nagydíjat 
Az elõzetes várakozásoknak megfelelõen a mezõny egyetlen interkontinentális csapata gyõzött

Nem hozott meglepetést a 39. Ge-
menci Nagydíj. Az Utensilnord-
Ora24.eu kerekesei nagy fölényben
voltak és a csapatversenyben is ők
nyertek.

A Garay téren kisebb csoportokba verõ-
dött emberek beszélgettek, latolgatták
az esélyeket, körülöttük izgatott kerék-
párosok melegítettek. A régi idõk han-
gulatát idézte a kép. Ismét felbolydult a
város a kerékpáros versenyre, s bár a
pünkösdi mulatság sok nézõt hozott a
bringásoknak, akadtak, akik csak a ver-
seny miatt jöttek be Szekszárdra. „A kis-
fiam biciklizik, és élõben szerette volna
látni kedvenceit” – mondta egy édesapa,
aki tízéves forma gyerekével álldogált a
rajtnál. „Kusztor Péter a legjobb, õ fog
nyerni” – tette hozzá a kisfiú, édesapja
pedig helyeslõen bólogatott.

Kusztor Péter az egyik legjobb ma-
gyar versenyzõ, mindenütt esélyes, ahol
rajthoz áll. Ezúttal is a favoritok között je-
gyezték – ám most nem neki jött ki a
legjobban a lépés. Az idei viadal „hõse”
Cador Rida lett – Kusztor csapattársa
taktikus versenyzéssel magabiztosan
utasította maga mögé a mezõnyt.

Az elsõ, a 147 kilométeres országúti
szakaszt a jól bevált Harc, Medina, Szed-
res, Jánosmajor, Kölesd útvonalon
ugyan még csapattársa, Dér Zsolt nyer-
te meg, de õ is ott volt az elején. A máso-

dik, 70 kilométeres belvárosi versenyt
és a harmadik etapot, a villanyfényes kri-
tériumversenyt – amelyet a rossz idõ mi-
att meg kellett csonkítani, a tervezett 48
kilométer helyett csak a felét tekerték le
a kerekesek – pedig „begyûjtötte”, s ez-
zel az összetett legjobbnak járó díjat is
besöpörte. A dobogó második és har-
madik fokára csapattársa, a négy évvel
ezelõtti összetett gyõztes Dér Zsolt és a
szlovák Taryc Tybor állhatott fel. A csa-
patversenyben nagy fölénnyel nyert az
Utensilnord-Ora24.eu (17:21:20) a szlo-
vák (17:33:39) és a szerb válogatott
(17:40:21) elõtt.

„A tavalyi évhez képest sikerült elõ-
relépnünk, hiszen négy külföldi csapat

is részt vett a Gemenci Nagydíjon, köz-
tük két kontinentális csapat is eljött. Ez
mindenképpen kiemelendõ, amiatt vi-
szont szomorú vagyok, hogy a Sava és
az olasz Padovani az utolsó pillanatok-
ban visszamondta a részvételt. Kiesé-
sükkel egyértelmû esélyessé lépett elõ
az Utensilnord-Ora24.eu, de a szlovák
és a szerb válogatott is komoly erõt kép-
viselt. Cador Rida gyõzelme megérde-
melt, Kusztor Pétertõl nemcsak jóma-
gam, szerintem mindenki többet re-
mélt (a tavalyi országúti bajnok a 10.
helyen végzett – a szerk.). A kritérium-
versenyt nagyon sokan kísérték figye-
lemmel, ennek örülünk, és a délelõtti
szakasz is jól sikerült. Jövõre jön a jubi-

leumi, negyvenedeik verseny, az elmúlt
két év tapasztalatait igyekszünk hasz-
nosítani, és az esemény rangjának meg-
felelõ, színvonalas nagydíjat szeretnénk
összehozni” – értékelt Steig Csaba, a fõ-
szervezõ.   R. G.

Cador Rida (sárgában) nyerte az összetett Dér (balra) és Taryc elõtt

Eredmények
I. szakasz, MVM Paksi Atomerõ-
mû Zrt. Nagydíj, Sajó Péter em-
lékverseny (147 km): 1. Dér Zsolt
(Utensilnord-Ora24.eu) 3:18:51, 2.
Matej Bisna (szlovák válogatott) 1
mp hátrány, 3. Milos Borisavljevic
(szerb válogatott) 2 mp hátrány. 

II. szakasz, Tarr Kft. Nagydíj
(70 km): 1. Cador Rida (Utensil-
nord-Ora24.eu) 1:51:48, 2. Matej Za-
halka (Experiments23) 1 mp hát-
rány, 3. Johann Schwabik (szlovák
válogatott) 1 mp hátrány. 

III. szakasz, Alisca Bau Zrt.
Nagydíj, Pálinkás Csaba emlék-
verseny (24 km): 1. Cador Rida
35:20, 2. Lovassy Krisztián (Uten-
silnord-Ora24.eu) 22 mp hátrány, 3.
Jovan Zekavica (szerb vál.) 24 mp
hátrány. 

Az összetett végeredménye: 1.
Cador Rida 5:46:20, 2. Dér Zsolt 40
mp hátrány, 3. Taryc Tybor (szlovák
válogatott) 46 mp. hátrány.

Regionális triatlon-
verseny Szekszárdon
A szekszárdi Dynamic Triatlon Club
Dél-dunántúli regionális triatlon ver-
senyt (Sport XXI. Program Utánpótlás
„A”, és Triatlon Diákolimpia „B” kategó-
riás Regionális és Nyílt verseny, Baráti,
családi, sport- és céges váltó) rendez jú-
nius 2-án a Szekszárdi Fürdõben, vala-
mint az Atlétikai Centrumban.

Az utánpótlás korosztályban hat, a
nyílt versenyben három kategóriában
hirdetnek eredményt, de várják családi,
baráti és céges váltók jelentkezését is. A
legkisebbek (50 m úszás, 1 km kerékpár,
500 m futás) versenye 9 órakor rajtol,
míg a nyílt kategória versenyzõinek fu-
tamai (300 m, 9 km, 2 km) 10.15 (nõk)
és 10.25 (férfiak) órakor indulnak. Elõ-
nevezés május 28-ig, a helyszíni nevezés
8:30-ig, korlátozott számban lehetséges.

Részletes infó: www.dynamictc.hu,
e-mail: szelne.agnes@dynamictc.hu.

Íjász évadnyitó Sötétvölgyben
A terep szakág országos bajnokságát is a Tolnai Tájak ÍE rendezi

Május 18-án, szombaton rendezte
meg a Tolnai Tájak Íjász Egyesület
évadnyitó 3D versenyét, mely egy-
ben a regionális versenysorozat
ötödik állomása is volt.

A pénteki esõ után maradt sár kissé ext-
rémmé tette egyes célok lövés utáni meg-
közelítését, de a mintegy 100 versenyzõ
így is jól vette az akadályokat. A 24 célos
versenyt az ifjúsági tábor köré építették
fel a rendezõk, így a versenyzõknek nem
kellett nagy távokat bejárniuk. A pályáról
visszaérkezõ versenyzõket finom és ki-
adós ebéd várta az eredményhirdetés
elõtt. A házigazda TTÍE 32 versenyzõvel
- és sok-sok háttérmunkát végzõ csapat-
taggal - vett részt a versenyen, és sporto-
lóik 20 érmet, köztük nyolc aranyat gyûj-
töttek be korcsoportjukban.

A szekszárdi érmesek, arany: Priger
Anna, Vörös István, Miskolczy Péter,
Péterbencze István, Kovács Adél, Háhn-
er Erika, Bóka László, Kovács Gábor
Zsigmond. Ezüst:  Kornóczy Péter, Var-
ga Zoltán, Kovács Hanna, Berényi Lili,
Sallai Gyõzõ, Huszár Zoltán, ifj. Szaka
Gyula.  Bronz: Böjthe Zoltán, Molnár
Barnabás, Szécskai Tamás, Simon Attila,
Szaka Zsombor.

Suliíjász bajnokság
A közelmúltban szintén a TTÍE ren-

dezte meg az íjász diákolimpia örökébe
lépett Suliíjász bajnokság (SÍB) Dél-du-
nántúli regionális fordulóját a Szekszár-
di Sportcentrumban. Közel 100 íjász-
palánta versengett a helyezésekért. A
magas létszám azért is említésre méltó,
mert a megváltozott szabályok értelmé-

ben a gyerekek nem viszik tovább az or-
szágos döntõre a régióban elért ered-
ményeiket, mégis sokan fontosnak tar-
tották, hogy részt vegyenek a regionális
fordulón is. A szabályok szerint az indu-
lóknak két sorozatban 12-szer 3 lövést
kellett leadniuk a céltáblákra. A TTÍE
csapatának ifjú íjászai közül Illés Betti-
na, Gaszler Viktória, Szaka Zsombor és
Kovács Adél elsõ helyezést szerzett.
Ezüstérmes lett: Szécskai Tamás, Takács
Máté, Nagy Nikolett, Halmai Miklós,
Priger Anna, míg a dobogó harmadik
fokára Varga Eszter állhatott fel. Az or-
szágos döntõt Budapesten, június 22-
én rendezik.

A terep íjász szakág országos bajnok-
ságát június 15-16-án ismét a Tolnai Tá-
jak Íjász Egyesület rendezi a Magyar Íjász
Szövetséggel karöltve Sötétvölgyben.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 15-én (szerda) tartotta.
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Május 2-án (csütörtök) tartotta
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, 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.
Május 8-án (szerda) tartotta.
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.

A Magyar Hõsök
Emlékünnepe

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata tisztelettel meghívja
a város lakosságát a Magyar Hõsök
Emlékünnepére május 26-án (va-
sárnap) 9.00 órára, az I. és II. világ-
háborús emlékmûhöz (Szent Ist-
ván tér).

ÜNNEPI PROGRAM:

8.50: Térzene az Ifjúsági Fúvós-
zenekarral, karnagy: Kovács Zsolt

9.00: A Magyar Honvédség felhí-
vó jele, Himnusz, vers.

Ünnepi beszédet mond: Horváth
István, Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere.

A keresztény egyházak ünnepi
áldása.

Koszorúzás és gyertyagyújtás az
I. és a II. világháborús  emlékmûnél

Szózat, a magyar honvédség ta-
karodójele

Az ünnepséget szervezi: a Babits
Mihály Kulturális Központ.

Közremûködnek: a Honvéd Ha-
gyományõrzõ Egyesület Szekszárdi
Szervezete és a 608. sz. Schola Cser-
készcsapat.

Hírek
IDÕPONTVÁLTOZÁS. Tájékoztatjuk az ér-
deklõdõket, hogy a „GA- ZSI” - Garay té-
ri zsibvásár módosított idõpontban ke-
rül megrendezésre. Új idõpont: 2013.
június 8., szombat. Árusítás: 8.00-12.00
óráig. További információ: 74/529-610,
www.babitsmuvhaz.hu.
DIABETES. A Tolna Megyei Felnõtt Dia-
betesesek Egyesülete értesíti tagjait,
hogy május 28-án 13.30 órakor a kórház
lila épületében Bogádi Péter tart elõ-
adást „A vércukorszint és a hemoglobin
összefüggése” címmel. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bizott-
sága pályázatot hirdet a 2013. évi if-
júsági keretre. A pályázat célja: szek-
szárdi székhelyû ifjúsági egyesületek, ci-
vil szervezetek számára vissza nem térí-
tendõ támogatás biztosítása.

Az ifjúsági kereten 2200 eFt összeg
áll rendelkezésre az ifjúsági szervezetek
támogatására. A meghatározott támo-
gatási célok megvalósításához szerveze-
tenként, intézményenként minimum
20 eFt, maximum 200 eFt igényelhetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 29. (szerda) 1200 óra. Be-
nyújtásának helye: 7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.( Humán Osztály).

A pályázati kiírás, valamint annak
mellékletei átvehetõk a szekszárdi Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
2013. május 29-ig.

A teljes pályázati kiírás elolvasható, le-
tölthetõ Szekszárd város honlapjáról:
www.szekszard.hu.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Közgyûlésének Humán Bi-
zottsága a 2013. évi sportkeretre (sza-
badidõ- és diáksportkeret) pályázatot
hirdet szekszárdi sportegyesületek és
civil szervezetek számára. A pályázat
célja: szekszárdi székhelyû sportegye-
sületek, civil szervezetek számára vissza
nem térítendõ támogatás biztosítása.

A pályázat keretében a szabadidõ és
diáksportra 6.000 eFt összeg áll ren-
delkezésre a sportszervezetek támoga-
tására. A meghatározott támogatási cé-
lok megvalósításához sportszerveze-
tenként, civil szervezetenként mini-
mum 50 eFt, maximum 500 eFt igé-
nyelhetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 29. (szerda) 12.00 óra. Be-
nyújtásának helye: 7100 Szekszárd, Béla
király tér 8. (Humán Osztály).

A pályázati kiírás, valamint annak
mellékletei átvehetõk a szekszárdi Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

A teljes pályázati kiírás elolvasható, le-
tölthetõ a www.szekszard.hu oldalról.

Pályázatok ifjúsági és sportkeretre

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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Ballagásra és esküvõre válasszon ajándékot a Belvárosi Galériából!
A megszokott kínálattal, kedvezményekkel várjuk Önöket!

ÓVODÁS BALLAGÁSRA
VÁSÁROLJON AJÁNDÉKOT NÁLUNK!

KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ TOLLTARTÓK, ISKOLATÁSKÁK 

MÁR KAPHATÓK
KÉT ÉV CSEREGARANCIA, SZÉLES
VÁLASZTÉK, KEDVEZÕ ÁRAK, 
SZAKTANÁCSADÁS!

PÁTRIX PAPÍR, ÍRÓSZER 
ÉS NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET
SZEKSZÁRD SZÉCHENYI U. 55.

TELEFON:74/311-309

Info: www.mangoetterem.hu/aktualis

Asztalfoglalás: 06-20-550-1954

Júniusban az

EE ss zz tteerrbbaauueerr   BBoorráásszzaattttaa ll
randevúzunk!

Különleges 
gasztronómiai

ízutazásra vágyik?

LLLL áááá ttttoooo gggg aaaa ssss ssss oooo nnnn   eeee llll
éééé tttt tttt eeee rrrr mmmm üüüü nnnn kkkk bbbb eeee !!!!
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