
ves professzoron át ismert üzleti
vállalkozókig jó néhány ismert
vagy kevésbé ismert személy. Az
elismerő okleveleket és plaketteket
Szekszárd város polgármestere,
Horváth István nyújtotta át. 

A díszes ceremónia Horváth Ist-
ván ünnepi beszédével vette kez-
detét. A polgármester elmondta,
hogy az előző évben meghirdetett

Szekszárd a jövő városa program-
mal a város veztetése azt a célt tűz-
te maga elé, hogy a település visz-
szanyerje jó hírnevét, amely az el-
múlt években kissé megkopott.
Hozzáfűzte, el kell érni, hogy min-
den korosztály számára vonzó tele-
pülés lehessen Szekszárd, ahon-
nan nem elmennek, hanem, ahol
élni szeretnének az emberek. A
polgármester szerint ezen célok-
hoz már léteznek a konkrét elkép-
zelések is, és csak közös összefogá-
son múlik megvalósításuk.

Törekedni kell a környező és a
megye összes településével való jó
kapcsolatra, mivel városunk csak
úgy lehet igazán sikeres, ha kör-
nyezete is az! Horváth megköszön-
te a kitüntetettek áldozatos munká-
ját, amit Szekszárd jó hírnevéért,
sikerességéért és a lakosságért tet-
tek. Végezetül méltatta a Szent Ist-
váni örökség felidézését, s – mint
mondta – bízik benne, hogy ez fel-
szabadítja az emberekben a jót, s
az érdekek helyett az értékeket he-
lyezi előtérbe. „Angyalok városa
Szekszárd, a városom, s a váro-
sod!” – zárta sorait a polgármester
egy Baka István idézettel. 

A megyeszékhely közgyűlése
2007-ben „Pro Urbe Szekszárd”
emlékplakettet adományozott prof.
dr. Simon Lászlónak, a megyei kór-
ház nyugalmazott osztályvezető
főorvosának, Szabadi Mihály kore-
ográfusnak, valamint a néhai dr.
Hadnagy Albertnek. A főlevéltáros
posztumusz díját dr. Gutai Miklós-
né Hadnagy Ilona, a kitüntetett lá-
nya vette át.

XVII. évfolyam 26. szám 2007. augusztus 26.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Bacsmai László plébános megáldja a új kenyeret

Folytatás a 3. oldalon.

A Szent István-napi ünnepség a
Belvárosi Római Katolikus temp-
lomban szentmisével kezdődött,
majd Bacsmai László katolikus
plébános, Balázsi Zoltán refor-
mátus tiszteletes és Sefcsik Zol-
tán evangélikus lelkész ökume-
nikus kenyérszentelésével folyta-
tódott. 

Az áldott kenyérrel aztán az ün-

neplők a Művészetek Házába vo-
nultak, ahol az ünnepi közgyűlés
keretében városi díjakat és kitünte-
téseket is átadtak.

A kitüntető címet a legkülönbö-
zőbb területeken tevékenykedő
személyek kaphatják meg, így ve-
hették át idén kitüntetésüket felter-
jesztettek, melyek közt megtalálha-
tó az egykori óvónőtől kezdve a ne-

„Angyalok városa, Szekszárd!”
Augusztus 20. – Ünnepi közgyűlés – Városi Szent István-nap 

Horváth István polgármester 
mondott ünnepi beszédet, 

szemben az idei év kitüntetettjei. 
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

AUGUSZTUS 26., SZEPTEMBER 9., 23.

TELJES KÖRÛ JELZÁLOGHITELEZÉS
LAKÁS CÉLRA, ADÓSSÁGRENDEZÉSRE, SZABAD FELHASZNÁLÁSRA
DÍJTALAN ÜGYINTÉZÉSSEL – kérésére akár otthonában is.

Telefon: 06-30/411-72-65 • kövecses.laszlo@ing.hu
KÖVECSES LÁSZLÓ ING Biztosító szerzõdött partner

EURO-ALAPÚ BEFEKTETÉS – garantált hozammal!

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI
ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉS A 

MEGYEI VÖRÖSKERESZT NYUGDÍJAS
ALAPSZERVEZETE 

értesíti tagjait, hogy augusztus 27-én, hétfőn 6.30–13 óráig füstölt
áru, méz, tészta, étolaj, valamint ételízesítők árusítása lesz a
Hunyadi u. 4. szám alatti épületben.

A Gemenc Szálló mögötti parkolóban lévő zöldségesnél a tagsági iga-
zolvány felmutatásával 30 kg/zsák burgonyát (120 Ft/kg) és 15
kg/zsák hagymát (150 Ft/kg) igényelhetnek 

A szervezet tagjai számára háztartási kisgépek javítását árenged-
ménnyel vállalja Csala Sándor, 74/312-224.

Névadó pályázat
Tisztelt Polgárok!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata névadó pályázatot hir-
det a június 21-i közgyűlésen megalapított közétkeztetési gazdasági
társaság elnevezésére. A városi tulajdonú cég profiljának megfelelő
szellemes, frappáns elnevezéseket 2007. augusztus 31-ig várjuk – a
beküldő nevének és címének feltüntetésével

– hagyományos (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.) vagy

– elektronikus levélben (postmaster@szekszard.hu), „Közét-
keztetés” jeligére.

A legjobb pályamunkát egy 5000 (ötezer) forintos ajándékutalvánnyal
jutalmazzuk.

Kérjük, amennyiben a városban parlagfûvel fertõzött
területet észlel, jelezze a következõ, ingyenesen hívható

(zöld) számon: 06-80/204-835! Köszönjük.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kibővítette a
gyepmesteri ügyeletet. 2007. augusztus 1-jétől hétköznapokon 18
óráig, illetve szabadnapokon (szombat) 8 és 18 óra között is lehető-
ség van bejelenteni a város közterületein észlelt elhullott állatokat, il-
letve kóbor kutyákat.
A bejelentéseket a következő telefonszámon fogadja a gyepmester:
30/956-8209. Műszaki Iroda

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő összejövetele 2007. augusztus 28-án 14 órai kezdettel lesz
a szekszárdi kórház kultúrtermében. Az előadás címe: A diabetesz
veseszövődményei. Előadó: dr. Wagner Gyula főorvos.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES KÖZPONT
NYUGDÍJAS TAGOZATA

2007. szeptember 4-án (kedd) 14 órakor 
A BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ FÖLDSZINTI TERMÉBEN

bemutatóval egybekötött előadást tart.
Előadó: Losonciné Zana Judit Etka Jóga Egyesület vezetője

Előadás címe: 
Tegyünk egészségünkért a mindennapokban 

légzéssel, mozgással!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast!

A MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
SZEKSZÁRDI ÉS SZEKSZÁRD KÖRNYÉKI CSOPORTJA 

kirándulást szervez 2007. augusztus 31-én
Igal gyógyfürdőbe.

Érdeklődni az egyesület irodájában személyesen 
vagy a 74/510-780-as telefonszámon.

Csoportvezetők

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TOLNA MEGYEI
TERÜLETI NYUGDÍJAS ALAPSZERVEZETE ÉS

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI
ÉRDEKSZÖVETSÉGE

értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, hogy kedvezmé-
nyes áron megrendelhető burgonya: 80 Ft/kg, vöröshagyma: 100
Ft/kg – 2007. augusztus 16-tól szeptember 3-ig naponta 8–10 óráig, a Dó-
zsa Gy. u. 1. sz. alatt, valamint a Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségnél
a Hunyadi u. 4. szám alatt, vagy a 06/70/ 264-3944-es telefonszámon.
Szállításról külön hirdetésben tájékoztatjuk kedves megrendelőinket. 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET

„Szekszárd Város és Kistérsége Turisztikai Kft.”  
ügyvezetői feladatainak ellátására

Pályázati feltételek:
– Közgazdász vagy szakirányú idegenforgalmi egyetemi végzettség
– Angol és német nyelvből minimum középfokú C típusú nyelvvizsga
– minimum 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– Államilag elismert menedzser szakos végzettség, vagy szakmai tré-

ning okirattal igazolt megléte
– A turizmus területén szerzett gyakorlat, marketingismeret
– Vezetői tapasztalat
– Tolna megye turisztikai értékeinek ismerete
– Szakmai nyelv ismerete angol és német nyelvből

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajz fényképpel
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– A végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– Motivációs levél (minimum 1 oldal)

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 31.
Az ügyvezető személyéről és díjazásáról a pályázók személyes meghall-
gatását követően Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007.
szeptemberi ülésén dönt.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkező pályázatokra kér-
jük ráírni „Turisztikai Kft. ügyvezetői pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Pro Urbe-emlékplakett
Professzor Dr. Simon László
Magas szintű belgyógyászati,
gasztroenterológiai, orvosi tevé-
kenységéért, a gyakorlati-klinikai
kutatásban, oktatásban elért ered-
ményeiért, Szekszárd jó hírnevé-
nek öregbítéséért. 
Szabadi Mihály
A néphagyományok kutatásában
elért eredményeiért, magas szintű
koreográfusi, népművelői, néptán-
coktatói és közösségformáló tevé-
kenységének elismeréseként.
Dr. Hadnagy Albert (posztumusz)
Az elmúlt század levéltári és törté-
neti anyagok megmentéséért foly-
tatott áldozatos munkájáért, vala-
mint az évtizedeken át tartó fárad-
hatatlan kutató- és gyűjtőmunká-
jának elismeréseként.

„Közjóért” kitüntető díj
Andrásné Marton Zsuzsanna
Kiemelkedő közösségszervező te-
vékenységéért, a kulturális értékek
és hagyományok ápolása megőrzé-
se terén végzett munkájának elis-
meréseként.
Balázsi Zoltán
Több évtizedes lelkészi és kántori
tevékenysége, városunk egyházi
életében betöltött aktív szerepvál-
lalása, példamutató magatartása
és a református gyülekezet össze-
fogásában örömmel vállalt áldoza-
tos munkája elismeréseként.
Béresné Kollár Éva
Több évtizedes zenepedagógusi
tevékenysége, városunk kulturális
életében, egyesületeiben betöltött

aktív és karitatív szerepvállalása,
illetve a gyermekek-fiatalok zenei
nevelése terén tett érdemei elisme-
réseként.
Dr. Sólyom Bódog
A több évtizedes ügyészi és az
igazságszolgáltatás terén folytatott
munkájáért,  sportvezetői tevé-
kenységéért, illetve a színvonalas
szekszárdi kosárlabdasport feltéte-
leinek megteremtése érdekében
tett elévülhetetlen érdemeinek el-
ismeréseként.
Schneider Konrád
A több évtizedes kiemelkedő
sportvezetői és nevelői munkájá-
ért, városunk kerékpáros életének
felvirágoztatásért és a versenyzői-
vel elért világszínvonalú eredmé-
nyeinek elismeréseként.
Darvas Ferenc
Több évtizedes irodalmi tevékeny-
sége, városunk közéletében, egye-
sületeiben betöltött aktív és karita-
tív szerepvállalása elismeréseként.

„Szekszárd Javáért”
kitüntető cím

Sz+C Stúdió Kft.
A tíz éve folytatott építőipari és ke-
reskedelmi tevékenységük, a meg-
bízható és folyamatosan fejlődő ki-
vitelezői munkájuk, valamint a vá-
rosunk épített környezetének szín-
vonalas fejlesztésében kifejtett ér-
demeik elismeréseként
T. Korrekt Üzletház Kft.
A közel két évtizede folytatott lo-
kálpatrióta tevékenységük, aktív
közszereplésük és a lakosság igé-
nyeit mindig kiszolgálni kívánó
hozzáállásuk elismeréseként.

Tarr Kft.
A közel két évtizede folytatott ma-
gas szintű távközlési szolgáltatása-
ik, a szekszárdi és megyei intéz-
mények, szervezetek és alapítvá-
nyok nagylelkű támogatása és
szponzorálása elismeréseként.

A Szekszárdi Németségért –
Klézli János-díj

Professzor Dr. Kaltenbach Jenő
A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat a helyi németség
szolgálatában kiemelkedő érdeme-
ket szerzett polgárok elismerésére
alapított nívódíjat, hogy személyü-
ket és munkásságukat megfelelően
értékelve példaként állíthassa a je-
len és az utókor elé.  A Szekszárdi
Németségért Klézli János-díj 2007.
évi kitüntetettje: Professzor Dr.
Kaltenbach Jenő.

Roma Nívódíj
Nyakas László
A szekszárdi vállalkozó hosszú
ideje támogatja a Roma Kisebbségi
Önkormányzat által szervezett
kulturális programokat és hagyo-
mányőrző csoportjaikat, szemé-
lyes részvételével maga is megtisz-
teli a programjaikat. A Szekszárdi
Roma Kisebbségi Önkormányzat
ezért a Roma Nívódíjjal kívánja el-
ismerni Nyakas Lászlónak a ki-
sebbségükhöz való emberségét és
tenni akarását.

A kitüntetetteket jövő heti szá-
munkban mutatjuk be olvasóink-
nak

Szekszárd város kitüntetettjei

A közgyűlés Közjóért kitüntető
díjat adományozott dr. Sólyom Bó-
dog nyugalmazott főügyészhe-
lyettesnek, Balázsi Zoltán reformá-
tus lelkésznek, Schneider Konrád-
nak, a kerékpáros sport reprezen-
tánsának, Béresné Kollár Évának, a
Tücsök Színpad vezetőjének,
Andrásné Marton Zsuzsanna mú-
zeum-pedagógusnak és Darvas Fe-
renc költőnek. A „Szekszárd javá-
ért” címet a Tarr Kft., az SZ+C Stú-
dió Kft. és a T. Korrekt Kft. kapta
meg. A kitüntetéseket Horváth Ist-
ván polgármester adta át.

A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat „A Szekszárdi Né-
metségért – Klézli János nívódíját”
prof. dr. Kaltenbach Jenő volt ki-
sebbségi ombudsman vehette át dr.
Józan-Jilling Mihály elnöktől. A
Roma Nívódíjat idén Nyakas Lász-
ló vállalkozónak ítélték oda, az el-

ismerést Sárközi János Jó-
zsef, a Szekszárdi Roma
Hagyományőrző és Diák-
sport Egyesület elnöke,
megyei cigány koordinátor
adta át.

A kitüntetettek nevében,
a díjak átadása után felszó-
lalt prof. dr. Simon László
díjazott orvos (képünkön).
Ünnepi beszédében kitért
és elismerően szólt az egy-
kori főlevéltárosról, poszt-
humusz díjazottról, dr.
Hadnagy Albertről. Méltat-
ta a város új polgármester-
ének, Horváth Istvánnak a
Jövő városáról szóló elkép-
zeléseit, s hangsúlyozta: valódi de-
mokraták nélkül nem létezhet tel-
jes körű társadalmi demokrácia. A
professzor kitért az ország jelenle-
gi morális és gazdasági helyzetére
is, véleménye szerint ma már a si-
kertelen rendszerváltást csupán

módszerváltozásnak tekinthetjük.
Ahogy fogalmazott, hazánkban je-
lenleg orvos és népellenes egész-
ségügyi miniszterek tevékenyked-
nek és ezen az állapoton mihama-
rabb változtatni kell. Csak a becsü-
let és a józanész meggyőződésével

szabad élni, másképp nem érde-
mes! – szólt végül a megjelentek-
hez.

A közgyűlést követően az ün-
neplők koszorút helyeztek el Szent
István király szobrának talapzatán.
Farkas Pál alkotásánál fejet hajtott
többek között Szigetvári Ernő is,
akinek kezdeményezésére annak
idején közadakozásból jött össze a
pénz a szoborra.

Az ünnepi közgyűlés résztvevőit
színvonalas műsor szórakoztatta,
melynek szereplői voltak: Csötönyi
László versmondó, Jakab Lászlóné
népdalénekes, Karácsonyiné Mül-
ler Beáta és Lang Ottilia énekmű-
vész, Lozsányi Tamás orgonamű-
vész, Pálfi László, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Zeneművészeti Ka-
rának hallgatója, Lozsányi Soma, a
Liszt Ferenc Művészeti Iskola nö-
vendéke, valamint Farkas Beáta és
Orbán György műsorközlők. Köz-
reműködött: a Bartina Néptánc-
együttes, az Ifjú Szív Német Nem-
zetiségi Néptáncegyüttes és a Szek-
szárdi Gitárkvartett.

Gyimóthy Levente
Fotó: Nagy Ágnes

„Angyalok városa, Szekszárd!”
Augusztus 20. – Ünnepi közgyűlés – Városi Szent István-nap 

Országos
elismerések

Sólyom László, a Magyar Köz-
társaság elnöke a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adományozta Illés
Tamásnak, a Magyar Vállalkozói
Szalon Közhasznú Egyesület el-
nökének, a Hétszínvilág Otthon
gazdasági igazgatójának, melyet
az elnök úr megbízásából Bajnai
Gordon Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium veze-
tője adott át egy szép 20-i ünnep-
ségen a Duna Palotában.

Sólyom László, a Magyar Köz-
társaság elnöke a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagke-
resztjét adományozta Takler Fe-
rencnek, a Takler Pince Kft. ügy-
vezetőjének. A kitüntetéseket
Gráf József földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter nyúj-
totta át Takler Ferencnek. 

Babai Zoltánnak, az Ady Endre
Középiskola volt igazgatójának a
Köz Szolgálatáért Érdemjel
bronz fokozatát adományozta
Bajnai Gordon miniszter. A ki-
tüntetést Hoffmanné Németh Il-
dikó, a Dél-Dunántúli Regionális
Közoktatási Hivatal vezetője ad-
ta át Babai Zoltánnak.

Folytatás az 1. oldalról.
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AUGUSZTUS 11-ÉN önkormány-
zati delegáció utazott romániai
partnervárosunkba, Facsádra, ahol
a hajdani bunyaszekszárdi lakosok
évről évre emlékünnepséget szer-
veznek az egykori falu területén.
Az istentisztelettel egybekötött ün-
nepségen Horváth István Szek-
szárd polgármestere is részt vett, és
városunk ajándékaként néhány
olyan rendezvénysátrat adott át a
helyi szervezőknek, mely a jövő-
ben lehetővé teszi a szabadtéri ün-
nepség időjárástól független lebo-
nyolítását. A facsádi és igazfalvai
ünnepségre meghívást kapott a
Nők Szekszárdért Egyesület is,
melynek tagjai Tóthi Jánosné veze-
tésével az általuk készített 20 db
patchwork takarót adták ajándékba
a facsádi óvodás gyerekeknek. Az
egyesület ezen kívül az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár által összegyűj-
tött több mint 100 db mese- és ifjú-
sági könyvet is eljuttatta a helyi
óvodának.
AUGUSZTUS 14. és 16. között Kő-
vári László önkormányzati képvi-
selő, a közgyűlés Gazdasági és Me-
zőgazdasági Bizottsága elnöke ve-
zetésével a szekszárdi Rotary Club
vezetőségi tagjai romániai testvér-

városunkba, Lugosra látogattak,
ahol a búcsú ünnepi rendezvényei
zajlottak. A delegáció az ünnepi
programokon kívül többek között
találkozott a helyi Rotary Club és
az RMDSZ vezetőségével is. A bú-
csúra meghívást kapott a Bartina
Néptáncegyüttes is, akik Matókné
Kapási Júlia vezetésével utaztak
Lugosra, és felléptek a híres Ana
Lugojana fesztiválon.
TIZENEGY TAGÚ küldöttség uta-
zott augusztus 22-én, szerdán
Waregembe, ahol a hétvégén tart-
ják a kétévente megrendezésre ke-
rülő Magyar Napokat. A Horváth
István polgármester vezette delegá-
ció tagja Ács Rezső gazdasági al-
polgármester, dr. Horváth Kálmán
és Ilosfai Gábor önkormányzati
képviselők, továbbá Csapó Károly
és dr. Sólyom Bódog, a Szekszárd-
Waregem Társaság tagjai, valamint
a Bartina együttes táncosai és ze-
nészei. Az augusztus 24-i Magyar
Esten a szekszárdiak vacsorával (a
vegyespörköltet Csapó Károly fő-
zi), valamint pálinka- és borkósto-
lóval kedveskednek a belga házi-
gazdáknak. A Magyar Napok bevé-
telét hátrányos helyzetű szekszárdi
gyerekek nyaraltatására fordítják.

Önkormányzati hírek

Szekszárd Megyei Jogú Város
„Korszerű utasforgalmi szolgálta-
tások feltételeinek megteremtése
széleskörű együttműködésben
Szekszárd és térségében” címmel a
Regionális Operatív Program 2.1.3.
konstrukció pályázati kiírásán a
325 millió Ft-os beruházáshoz
292,5 millió Ft támogatást nyert
2004-ben. 

A pályázat célja a Gemenc Volán
Zrt. szolgáltatásai minőségének és
infrastrukturális feltételeinek javí-
tása, korszerű, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő szolgáltatási
színvonal elérése. A projekt konk-
rét célkitűzése a Gemenc Volán ál-
tal öt Tolna megyei városban

(Szekszárd, Bonyhád, Paks, Dom-
bóvár, Tamási) üzemeltetett autó-
busz-pályaudvar felújítása, moder-
nizálása. A projektben kiemelt
hangsúlyt kapott a pályaudvarok
akadálymentesítése. További cél az
utastájékoztatási rendszerek kiépí-
tése az állomásokon és a helyi tö-
megközlekedést biztosító autó-
buszokon, valamint a telephelyek
és a szekszárdi központ, illetve
egy-egy városon belül a telephely
és a pályaudvar közötti kapcsolat
fejlesztése az utasok színvonala-
sabb kiszolgálásának biztosítása
érdekében.

A projekt teljes egészében meg-
valósult, az átadás 2007. augusztus

Pályázati pénz segítette
a fejlesztést

Szekszárd közgyűlésének keddi
rendkívüli ülésén többek között
jóváhagyta a szerződéstervezetet,
amelyet a közelmúltban megala-
pított, önkormányzati tulajdonú
Diákétkeztetési Kft. köt majd a
város szociális és oktatási intéz-
ményeivel. 

Miután a legmodernebb beren-
dezésekkel felszerelt, a kezdetben
négy-, majd hatezer adagos köz-
ponti konyha várhatóan csak 2008
nyarára készül el (az új tervek sze-
rint a Garay általános iskola volt
kollégiumának épületben) a követ-
kező tanév átmeneti lesz a kft. és
az intézmények életében. A Diákét-
keztetési Kft. augusztus elsejével
átvett öt intézményi és két, koráb-
ban vállalkozók által működtetett
konyhát. 

Az új rendszerben a hét konyha
közül hat üzemel, és öttel több vá-
rosi intézményt lát el. A következő
tanévben a Gyermeklánc óvoda el-
látására – ahol megszűnik a kony-
ha, s helyén központi étterem épül
majd – a kórházzal kötöttek szerző-
dést, míg a Garay gimnázium és a
Bezerédj szakközépiskola számára
változatlanul vállalkozó főz.

A rendkívüli közgyűlésen a kép-
viselők javaslatot fogadtak el „A hi-
vatásforgalmú kerékpáros közleke-
dés feltételeinek megteremtése” cí-
mű DDOP pályázaton történő rész-
vételre és a szükséges önerő bizto-
sítására, valamint a Bátaszék és a

bátaszéki kistérség önkormányza-
taival kötendő hulladékgazdálko-
dási társulási megállapodás jóváha-
gyására, amely tovább erősíti a vá-
rosi tulajdonban lévő Alisca Terra
Kft. régiós szolgáltató szerepét.

A közgyűlés módosította a 2007.
évi költségvetést. Eszerint beépí-
tésre került az új tűzoltóautóra ön-
erőként fizetendő 12,5 millió, a ke-
rékpárút-beruházáshoz önerőként
rendelt 15 millió, illetve a Diákét-
keztetési Kft. és a Turisztikai Kft.
beindításához adott 15-15 millió fo-
rintos támogatás. Közel 5,4 millió
forint megy iskolakezdési támoga-
tásra, valamint egymillió a rendőr-
ség támogatására, és 2,5 millió a
Vincellér utcai támfalépítésre.
Ugyancsak az általános tartalék
terhére a közgyűlés 500 ezer Ft-tal
támogatta a Szigetvári Speciális
Gyermekotthon pályázatát, és 400
ezer Ft fedezetet biztosított a Szek-
szárdi Ipari Park TRFC pályázat ke-
retében megvalósuló beruházás-
hoz.

Döntés született arról is, hogy a
város értékesíteni kívánja a Szek-
szárd, Széchenyi u. 18–20. sz. alat-
ti mélyparkoló önkormányzati tu-
lajdonban lévő területrészét. A
közgyűlés felhatalmazta a Gazda-
sági és Mezőgazdasági Bizottságot,
hogy a hivatal bevonásával vizsgál-
ja meg az ingatlanrész értékesítési
módját, és azt terjessze a közgyű-
lés soron következő, szeptember
27-i ülése elé.

Felkészült a tanévre a
Diákétkeztetési Kft.
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Azért az a megszállottság, ami a
technikai sportok egynémely kép-
viselőit jellemzi, képes ellenállni a
pénzügyi összeomlásnak, szerve-
zeti ellehetetlenülésnek. 

Mert ugyan a Pollack utcai pusz-
tulás romjai között a vasút tőszom-
szédságában meghúzódó, autómo-
dellezésre kitalált a sport BHG-s
korszakát idéző betonpályán az el-
múlt években tavasztól őszig több-
ször is messzebbről hallhatóan si-
vítottak a száguldó autó-, és olykor
hajómodellek is. Ha az ember a kí-
váncsiság okán közelebb merész-
kedett: legalább ötven parkoló ko-
csit számlálhatott le alkalmasint, s
a rendszámok több külföldi jelen-
létéről is tanúskodtak. 

Az évente legalább 3-4 verseny-
nyel van élet az első blikkre észre-
vehetően hányatott sorsú pályán.
Persze olyankor is van élet, amikor
nincs verseny, de ezek a szürke
hétköznapok alapvetően csak
bosszúságot okoznak a pálya fenn-
tartóinak. Mert itt szlalomoznak,
az amatőr bringások, itt köröznek
a kisebb-nagyobb motorosok, itt
tanítja apuka a kisebbik és nagyob-
bik fiát, vagy éppen a lányát vezet-
ni. 

Ide jönnek ki bohóckodni általá-
ban roncsautóikkal a kalandra vá-
gyók. Nem ilyen nem rendeltetés-
szerű használatokra készült anno,
a rendszerváltozás hajnalán. A ki-
szolgáló épületsor szétrombolása,
szétlopása után – 40 neonlámpa-
test, több tucat fa- és betongeren-
da, 100 méter tömlő, fűnyíró tűnt el
– illegális szemétlerakóvá is kezd
válni a pálya. Ami jobb sorsra érde-
mes.

– Hiába no, az ország egyik, ha
nem a legjobb pályája volt ez fény-
korában. Hamar felfedezték az au-
tómodellezők. Olaszok, németek,
hollandok és osztrákok is rendsze-
resen jöttek – emlékeztet a autómo-
dellezés szekszárdi apostolának
számító Tímár László – aki három-
négy szintén megszállott szekszár-
dival –, akiket szintén megfertőzött
a sportág, és egyfajta utóvédharco-
sai váltak a pálya megmentésének.
Akik a romló állapotok közepette is
jelentkező hazai és nemzetközi ér-
deklődést a tisztítás és a takarítás
fölvállalásával, a versenyrendezés
feltételeinek megteremtésével élet-
ben tartották magukat, a sportágat
és a pályát a lepusztulás szimbólu-
maként is megjelenő Pollackon.

– Műszaki állapota, az itt-ott re-
pedező beton ellenére még mindig
elfogadható a pályának. Én tudom
a titkot, rettenetes kilencven centis
mély egybeöntött betonalappal ké-
szült, ezért áll ellen a másfél évti-
zed enyészetének, az amatőrök,
hobbisták sárfelhordó, földelhor-
dó, mélyítő, olykor baromkodásba
forduló terhelésének is. Ezért tu-
dunk még mindig rangos országos,
és nemzetközi meghívásos verse-
nyeket rendezni, noha a legalapve-
tőbb kiszolgáló infrastruktúra hi-
ányzik, de a profi versenyzőket ez
nem érdekli, jönnek legalább ötve-
nen-hatvanan a versenyre. Most a
hétvégén is az országos bajnokság
egyik futamának voltunk a házi-
gazdái – mondta Tímár László,
majd hozzátette: – Amikor átadtuk
a pályát, a vonalvezetése, kanyarjai
miatt is érdekes, izgalmas létesít-
ményünkről azt írták a német újsá-
gok, hogy ott is 6 méteres a távol-
ság, ahol már nem kéne.

A pálya egyébként az 1,10-estől,
az 1,50-esen át egészen az 1,80-as
robbanós kategóriájú autómodel-
lek viadalának megrendezésére al-
kalmas. A látvány egyébként vonzó
lehet az autósport kedvelőinek,

mert egy-egy éles futamban egy-
mással és az órával vívnak csatákat
a távirányított modellek, az egész
viadal jól követhető, áttekinthető.
Szerencsére, a nézők szép szám-
mal fordulnak elő. Tímár László
azt mondja, ha nem lennének ab-
ban a helyzetben, amiben, ha len-
ne fél milliójuk – ennyit költ egy-
egy profi autómodellező saját zse-
béből egy-egy évben szenvedélye
kielégítésére –, akkor olyan ver-
senyt is lehetne rendezni a szek-
szárdi vasúti töltés mentén, ahol
közel ötszáz néző állná körbe a fél-
hektárnyi területet, mert itthonról
és külföldről is sokan jönnének.

De ez momentán csak hiú áb-
ránd, mert az a bizonyos Damok-
lesz kardja ott van a fejük fölött.
Magánkézben a terület, ha eladásra
kerül, vége érthet az autómodelle-
zés másfél évtizedes története. Azt
mondja, hogy a tolnaiakkal, a pak-
siakkal karöltve talán egy 4 millió-
ig is elmennének, ha megvehetnék
a területet. Persze, mondja önkriti-
kusan ehhez és máshoz is sokkal
jobban meg kellene szervezni saját
magukat. Például egy sportkörbe,
egyesületbe tömörülni, nyitni az ez
iránt érdeklődő, pénzzel is rendel-
kező fiatalok, idősebbek felé. Nem
ártana például hírt adni arról, hogy
a hazai mezőny közepének az ele-
jén található a versenyeredményeik
alapján, no és azt sem tették pub-
likussá, hogy kis Tímár, vagyis
Gergő két évvel ezelőtt országos
bajnoki címet szerzett a saját kate-
góriájában. B. Gy.

Az autómodellezés szekszárdi
utóvédharcosai

Még mindig vonzó a pálya, évente három nagy versenyt rendeznek

Az idei rekordokat döngető me-
leg hatására van olyan borvidék,
mint például a balatonboglári,
ahol a kényszerérés hatására a
korai fajtáknál már augusztus 20.
előtt megkezdődött az idei
szüret, mert ahogy mond-
ják a szőlészek–borászok:
egy jó két héttel minden
előrejött. Miként alakul ez
a szekszárdi történelmi
borvidéken? Aszály ide,
gyorsabb érés amoda: a
borászok nem szeretnék
túlságosan előrehozni a
szüretet.

– Nálunk, ha a fehér sző-
lőket nézzünk, nem jellem-
zőek olyan korán beérő faj-
ták, mint az irsai olivér vagy
a csabagyöngye. Mifelénk
az oportó a legkorábban érő
fajta, de ennek szedését is
minden bizonnyal augusztus 20-a
után kezdik majd el a gazdák – tud-
tuk meg Mészáros Páltól, a szek-
szárdi hegyközség elnökétől – Na-
gyon szép, egészséges a szőlő,
megérkezett a várva várt eső is –

folytatta értékelését a szakember –,
szinte minden nap volt belőle, na-
gyon szépen helyrehozta azokat a
szőlőket, amelyek már a nedves-
séghiánytól, a légköri aszálytól na-

gyon szenvedtek. Kiteljesedtek a
bogyók, és van remény rá, hogy
meginduljon a cukrosodás, és ja-
vuljon a színanyag is, vagyis hogy
megint remek évet hagyjunk ma-
gunk mögött.

– Azért a borvidék egyes részein
pesszimisták a termelők: a kis für-
tök, töppedt szemek árulkodóak.
Persze itt nem biztos, hogy csak a
csúcsmeleg, a szőlőnek is ártani tu-

dó légköri aszály a vártnál
rosszabb termés előidézője.

– Több tényezős ez a do-
log. Szó se róla, a széllel ér-
kező 35 fokos meleg tartósan
a mélyen leledző gyökerű
szőlő alól is ki tudja venni a
nedvességet. De nagyon
meghatározó a talaj állapota.
Ahol egy laza, sárga, erodált
talaj van, és nagyon fonnyad-
tak a szőlők, itt az úgyneve-
zett kényszerérés esete áll
fenn. A terasz és szurdikszé-
leken is kiszáradtak a szőlők,
de beljebb két-három sorral
már a szebbik arcát mutatja
a növény, az esőzések után
szinte kivirultak, én optimis-

ta vagyok: ezután minden jóra for-
dul a szüretig.

– A nagy borászok a késői fajták-
kal addig várnak, ameddig csak le-
het, mert egy csendes szeptember és
egy hasonló október tudja, ha úgy

tetszik prezentálni azt az egyedi íz,
illat, zamatvilágot, az izgalmas
gyümölcsösséget, sokszínűséget,
ami a szekszárdi vörösnek semmi
máshoz nem hasonlítható sajátos-
sága.

– Igen, amikor egészséges a sző-
lő, mint most, kivárunk a kérdésé-
ben megfogalmazottak miatt
ameddig csak lehet. Persze a tudat-
alattinkban ott van a rizikó is: egy
esős szeptember nagyon sokat
ronthat a minőségen. Mennyiség-
ben úgy néz ki kevesebb lesz az
idei termés, amikor megemeli az
ember a fürtöket, bizony könnyű-
ek. De a nagyszerű minőség kom-
penzálhatja ezt a kiesést, mert ma-
gasabb ára lesz a szőlőnek, mint
nagyobb termés esetén.

– Mi hallatszik át a villányi bor-
vidékről az idei évvel kapcsolato-
san?

– Ők is optimisták, annak ellené-
re is, hogy őket azért jobban sújtot-
ta az aszály, mint bennünket. Ép-
pen ezért – nem mondják ki ugyan
– de látszik, hogy tartanak attól,
hogy esetleg nekünk jobb évünk
lesz – tette hozzá félig viccesen ko-
molyan a hegyközség elnöke, aki a
többi szekszárdi élborászhoz ha-
sonlóan kitűnő kapcsolatokat ápol
a villányi ismert és kevésbé ismert
termelőkkel. B. Gy.

A szőlőnek még jókor jött az eső
Kisebb mennyiség, de jó minőség a láthatáron
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A nyár kellős közepén az ember
azt hihetné, hogy uborkaszezon
lesz. A kormány tagjai és a parla-
menti képviselők pihennek, min-
den szép és jó. Sajnos, nem így
van, nekem pedig az alábbi soraim-
mal meg kell kongatnom a vészha-
rangokat, – csak az a kérdés, hogy
meghallják-e?

Tavaly, év végén a SINOSZ erő-
teljes kampányt folytatott a halló-
készülék-forgalmazás területén be-
következett megszorításokkal kap-
csolatban. Olyan megoldási javas-
latokat terjesztettük az Egészség-
ügyi Minisztérium illetékesei elé,
amelyek ugyanazt a megtakarítást
eredményezték volna – de a na-
gyothallók teherviselésének csök-
kenésével. Ennek részleteit akkor
megírtuk.

Elmondhatjuk: sajnos bekövet-
kezett az, amire számítottunk! A
megcélzott megtakarítást a halló-
készülék-piacon nemhogy elérték,
hanem jóval túl is teljesítették. A
piac beszűkült, a hallókészülékek
eladása drasztikusan visszaesett. A
társadalombiztosításban dolgozók
elégedetten dőlhettek hátra: a cél
megvalósult, sőt, túlteljesítettük!
Az ember azt várná, ilyenkor a fele-
lős gondoskodó módjára korrigál-
ják a célszámokat, és picit enged-
nek a szorításból, csökkentik az el-
vonást, hogy azok a nagyothalló
emberek, akik eddig nem tudtak

készüléket venni, mégis megtehes-
sék. Mégis halljanak…

Nem ez történt. Olyan változáso-
kat léptettek életbe nemrég az
Egészségügyi Minisztériumban,
melyekkel már 500%-os árdrágulás
következik be, és ha nem lépünk
erőteljesebben, a hallókészülék-pi-
ac úgy, ahogy van, összeomlik. A
siketek és nagyothallók közösségé-
ből siketek közössége lesz. Ezt ne-
vezem én negatív evolúciónak: az
államnak már nem célja a rehabili-
táció, hanem a nagyothallók kiszo-
rítása a gyógyászati segédeszköz-
piacról. Kérdezem: ezért fizette
mindenki a sok-sok adót és tb-hoz-
zájárulást?

Kérdéseinkre mindig ugyanaz
volt az illetékesek a válasza: a na-
gyothallók nem panaszkodnak.
Hiába jeleztük, a nagyothallók kö-
zösségét nem lehet egy kalap alá
venni a többiekével. A nagyothal-
lók többsége szégyelli, hogy rosz-
szul hall. A nagyothallók többsége
ki van rekesztve. A nagyothallók
többségét nem értik meg, kiabál-
nak hozzájuk, ahelyett, hogy ren-
des, artikulált beszéddel szólná-
nak, türelmetlenek hozzájuk – és
sorolhatnám tovább.

A SINOSZ országos elnöksége
nevében ezúton kérek minden na-
gyothalló olvasót: hallassa a hang-
ját! dr. Kósa Ádám

országos elnök

Negatív evolúció?

Szerda délelőtt ünnepélyesen fel-
avatták, s megnyitották váro-
sunkban – az Arany János utca 3.
szám alatt – az Európai Unió elő-
írásaként a Szekszárd–tolnai kis-
térségi helyi vidékfejlesztési iro-
dát (HVI). Az elsősorban szakmai
segítséget nyújtó, ám a jövőben
számos más feladatot ellátó iroda
egyben „hídként” szolgál a hozzá
tartozó önkormányzatok, vállal-
kozók, civilek és a Földművelési
és Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM) között.

Halmai Gáborné országgyűlési –
és városi – képviselő köszöntő be-
szédében úgy fogalmazott, hogy az
alakuló komplex vidékpolitika
egyik sarkalatos pontja a tervezés.
Azok kerültek és kerülnek be a fej-
lesztési programba, akik már kész
anyagokkal, pályázatokkal rendel-
keztek, rendelkeznek. Fontos,
hogy az érintetteknek – a szóban
forgó kistérségekben ez 24 telepü-
lést jelent – legyen hosszú távú jö-
vőképük, ami mentén minden te-
kintetben megalapozhatják közsé-
güket. A fejlesztések megvalósítása
az avatáson is részt vett szakembe-
rek, a különböző menedzserháló-
zatok képviselői együttműködésé-
vel történik. A képviselő asszony
kiemelte, a fejlesztési pénzek oda
kerülnek, ahol eldől, mire használ-
ják majd föl, vagyis az érintettek

döntenek a források elosztásáról,
amit az FVM jóváhagy. 2007 és
2013 között a vidékfejlesztési prog-
ramra összesen 1403 milliárd forint
jut, egy-egy kistérségre pedig a leg-
jobb esetben 2 milliárd. Halmai
Gáborné kiemelte a partnerség fon-
tosságát, így végezetül „Jó együtt-
működést és jó partnerséget” kí-
vánt a munkához.

Magyarné Somogyvári Tünde
irodavezető – aki helyettesével,
Csötönyi Istvánnal – kezdi meg az
irodában a munkát – részletezte az

Új Magyaror-
szág Vidékfej-
lesztési Prog-
ramból adódó
konkrét felada-
tokat, a fejlesz-
tési irányokat,
amelyek a vi-
dék felzárkóz-
tatását szolgál-
ják. Ismertette
a gyakorlatban
2008-ban indu-
ló – jelenleg az
előkészítő sza-

kaszban tartó – Leader programot,
amely az életminőség javítását tűz-
te zászlajára, beleértve a turisztikai
tevékenység ösztönzését, szolgál-
tató helyek kialakítását a települé-
seken, a falufelújítást és fejlesztést,
a vidéki örökség megőrzését… A
Leader akciócsoportok létrehozása
a helyi fejlesztési stratégiák, vala-
mint a hazai és nemzetközi koope-
rációk megvalósítását célozzák. A
helyi akciócsoportok negyven szá-
zalékát az önkormányzatok, hat-
van százalékát pedig a magánszfé-
ra teszi ki.

A HVI sokrétű feladata között
szerepel egyebek közt a szakmai
segítségnyújtás, az ellenőrzés, a
kapcsolattartás, a programok ösz-
szehangolása és a Leader csopor-
tok szervezése. 

V.H.M.

Felavatták a helyi vidékfejlesztési irodát

„Jó együttműködést, 
jó partnerséget!”

Hallani a hangokat 
– hallatni a hangunkat

A megyében működő Nagyothallók Klubja értesíti tagjait s szimpatizán-
sait, hogy a siketeket és nagyothallókat hátrányosan érintő megszorítás-
sal kapcsolatban országos tiltakozó akciót hirdet a SINOSZ.
A Szekszárd és környékén élőknek pénteken 16–20 óra között az ügyfél-
fogadási napokon várják.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége önálló jogi személyű
szervezete a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete.
Az egyesület részéről a kapcsolattartó személye: 
Simonné Váradi Zsuzsanna. 
Elérhetőségei: e-mail: varadi.zsuzsanna@gmail.com 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
Tolna Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat, 
7100 Szekszárd, Ady E. u. 14. 
Levélcím: 7102 Szekszárd, Pf.: 511. 
Tel: 74/510-832 • Telefax: 74/412-380 
Mobil: 70/514-6869, 70/941-2683A LISZT FERENC MŰVÉSZETI ISKOLA

értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy pótfelvételit tart 2007. szeptem-
ber 4-én és 5-én (kedd, szerda) 14–18 óráig az alábbi szakokra: 

CSELLÓ, HEGEDŰ, MAGÁNÉNEK, RÉZFÚVÓSOK, 
NÉPTÁNC ÉS SZOLFÉZS-ELŐKÉPZŐ.

Szeretettel várjuk a zene iránt érdeklődő gyermekeket!
* * * * *

HIRDETJÜK TOVÁBBÁ a már felvételt nyert, illetve már az iskolában
tanuló gyermekek szülei számára a következőket:

Órabeosztás, tandíj, illetve térítési díj befizetés:
szeptember 5-én és 6-án (szerda, csütörtök) 14–18 óráig.

A felvételi és órabeosztás helyszíne: 
Szekszárd, Széchenyi u. 38.

A SWING MAZSORETT CSOPORT 

FELVÉTELT HIRDET 
általános és középiskolás fiatalok számára. 

A felvételi időpontja és helyszíne:
2007. szeptember 5. 17 óra,

Babits Mihály Művelődési Ház. 
Érdeklődni Huszárikné Böröcz Zsófiánál lehet

a 30/233-90-86-os telefonszámon.
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Környei Attila szeptembertől ha-
todik osztályos lesz a Garay János
Művészeti és Sport Általános Isko-
lában. A jó arcú és jó tanuló fiú
már öt éve tanul gitározni a Liszt
Ferenc Művészeti Iskola növendé-
keként. Édesapja, Környei Miklós a
tanára. Vajon a tanár–diák viszonyt
hogy éli meg a szülő, és miként a
gyermek?

– Attila nagyon tehetséges és
szorgalmas. Tőle is rendesen köve-
telek, ahogyan a többi tanítvá-
nyomtól. Illetve tehetsége okán tő-
le kicsit többet – közölte az édes-
apa, ám hozzátette, hogy kisebb fi-
ával, mármint Attilával nem olyan
kemény, mint annak idején Miklós-
sal, aki már a Budapesti Zenemű-
vészeti Egyetem hallgatója.

– Nekem nagyon jó, hogy apu a
tanárom, mert őt jobban megér-
tem, mint mást. S ha mégsem vilá-
gos valami, tőle többször is meg-
kérdezhetem – vélekedett Attila.

A kitűnő adottságú tizenéves fiú-
ról már két-hároméves korában ki-
derült muzikalitása és remek rit-
musérzéke. Édesapja néhány tagú
zenekarának gyakorlásakor igyeke-
zett kisajátítani a dobos hangsze-
rét, s bizony oda kellett figyelni
dobszólóira. A dobok akkori tulaj-
donosa, Soponyai József ma is ta-
nítja Attilát.

– Hogy mennyit gyakorolok? A

verseny előtt napi kétszer egy
órát… amire nem kellett figyelmez-
tetniük szüleimnek.

A brnói versenyt – amit a szintén
sikert hozott spliti előzött meg – a
New Town Hallban, a gyönyörűen
felújított dominikánus templom
melléképületének márványtermé-
ben rendezték meg. A helyszínre
saját gépkocsival hárman utaztak:
apu, anyu és Attila. Ez az öt nap je-
lentette a nyaralást, már ami az
anyagiakat illeti. A versenyre –
amelynek főrendezője a híres gitár-
művész, Vladislav Bláha, a helyi
zeneművészeti egyetem tanára volt

– a fiú fekete nadrágot és vörös in-
get öltött. A kötelező darab egy
cseh zeneszerző műve, a többit a
versenyzők szabadon választották.
És Attila a zsűri elé lépett…

– Magamba fordultam, s
nagyon elhatároztam,
hogy jó leszek.

Vissza a zsűrihez. Két
amerikai, két argentin, egy
orosz, egy román, egy be-
lorusz és egy cseh művész
is volt, közülük nem egy a
„régi nagyok” közül.

– Oklevelet, egy fabetétes
gitártokot, öt drága,
Savarez húrkészletet, pó-
lót, tollat, kottákat kaptam.
És… amikor a New Yorkból
érkezett professzor gratu-
lált, adott egy újfajta kö-
römcsiszolót – sorolta Atti-
la, én pedig nem álltam
meg, hogy ne nézzem meg
a fiatalember körmét. Ab-
szolút gitáros körmök…

Néhány fiatalt, köztük Attilát meg-
hívták egy litván gitártáborba és
egy belorusz gitárversenyre. S ter-
mészetesen nem azért, mert jó ki-
állású fiú, akin már látszik, hogy
otthonosan mozog a színpadon.

Persze, ez utóbbi nem közöm-
bös egy előadóművésznek készülő
fiúnál. A Budapesti Zeneművészeti

Egyetem elvégzése után komoly
„kapcsolatot” tervez a természettu-
dományokkal is.

Jelenleg minden esély adott,
hogy Környei Attilából világjáró
előadóművész váljék. Akár hóna-
pokig turnézhat országról országra.

– De a szüleimhez mindig vissza-
jövök!

A kiegyensúlyozott Attila megfo-
galmazása szerint „otthon tud
nyüzsi lenni”, a muzsikálás mellett
fut, úszik és kerékpározik. Ezután
pedig „ráhajt” az angol nyelv tanu-
lására. Mert a versenyeken e nyel-
ven váltanak egymással szót a ta-
nulók, „ami fontos, mert nem elég,
ha csak helózunk.”

V. Horváth Mária

Európa egyik legrangosabb nemzetközi gitárfesztiválja a brnói.
Ennek keretében tartják a nagyhírű gitárversenyt, amelyre kizárólag
igen tehetséges fiatalokat várnak két korosztályban: 12, illetve 16 éves
korig. Idén augusztus 5. és 11. között, a XVI. alkalommal megren-
dezett versenyen – az első korosztályban – a 12 esztendős Környei
Attila állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. Valóságban
pedig – az eredményhirdetést követően két világhírű gitárművész
előadása között ő is a színpadon állt, s a mintegy 300 néző örömére
gitározott. De olyan gyönyörűen, hogy vissza is tapsolták.

„Szüleimhez mindig visszajövök”
Nemzetközi gitárversenyt nyert a szekszárdi Környei Attila

2005 decemberében 20 ala-
pító tag hívta életre a Szek-
szárdi Autóipari Alkatrész-be-
szállítók Klaszterét. Együtt-
működésük lehetővé teszi a
térségben meghatározó ipar-
ágként jelenlévő autóalkat-
rész-gyártás hálózatszerű fej-
lesztését, bővítését és a ver-
senyképesség növekedését. A
Klaszter fontos feladatának te-
kinti a szekszárdi székhelyű
vállalkozások igényeinek
megfelelő magas szintű szak-
képzést, mellyel elősegíti,
hogy a város hosszú távon
megtarthassa a kvalifikált, fia-
tal munkaerőt. Csak hogy az
ezen a területen dolgozó mér-
nök, mérnökasszisztens szak-
ma régiós szinten is hiány-
szakmának számít. 

Ezt ismerte fel az I. Béla
Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola, amely 2007.
szeptember 1-jétől a Pécsi Tu-
dományegyetem Pollack Mi-
hály Műszaki Karával együtt-
működve felsőfokú mérnök-
asszisztens képzést indít. 

Az érettségi vizsgát követő
kétéves képzés felsőfokú
szakképzettséget biztosít. Az
egyetemmel való együttmű-
ködés eredményeképp az itt
szerzett ismeretek a későbbi
felsőoktatási tanulmányokba
is beszámítanak (50 kredit-
pont). 

A képzést gyakorlatorien-
tált módon, a gazdálkodó
szervezetekkel szorosan
együttműködve kívánják
megszervezni, ezzel garantál-

va az iparban jelenleg hasz-
nált technológiák készség-
szintű elsajátítását.

Miután az iskola az ameri-
kai CISCO Hálózati Akadémia
Lokális Központja is, így a
mérnökasszisztens hallgatók
a képzésükbe építve, a „Szá-
mítógép hálózatok” tantárgy
keretein belül sajátítják el a
CCNA (Cisco Certified
Network Associate) végzett-
séghez szükséges ismereteket
és tehetnek vizsgát a negye-
dik szemeszter végén.

Az OKJ-s képzésben tanu-
lói jogviszonnyal vesznek
részt a diákok, vagyis akár
csak egy középiskolást, kü-
lönböző kedvezmények illetik
meg, de a diákhitel is felvehe-
tő.

Hiánypótló szakképzés az I. Bélában
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATA

Szekszárd, Kinizsi u. 1. • 74/312-348, 20/424-6954

Tájékoztató az utazási költségtérítés
szabályozásának változásáról

A 2007 júniusától hatályos jogszabály (120/2007 (V. 31.)
Korm. rend.) szerint azok a betegek, akik orvosilag igazoltan
nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést, és ezért az
egészségügyi intézménybe, sajátos nevelésû gyermek
(mozgás-, hallás-, látássérült, értelmileg akadályozott, illetve
autista) esetében pedig gyógypedagógiai, vagy oktatási
intézménybe gépkocsival utaznak, útiköltségükhöz kilo-
méterenként 10,50 Ft támogatásra jogosultak. A változás
a tömegközlekedéssel közlekedõket nem érinti. A kísérõ költ-
ségtérítésében is történt változás.
Július 1-jétõl gépjármûvel történõ utazáskor a kísérõt költ-
ségtérítés nem illeti meg, viszont a beteg 21 Ft/km támo-
gatásban részesül. Tömegközlekedési eszközzel történõ
utazás esetén – amennyiben indokolt – továbbra is 1 kísérõ
részére térít az egészségbiztosítási pénztár utazási költséget.



1983-ban, a rendszerváltás haj-
nalán, mikor is együttesük, a Fo-
nográf megszűnőfélben volt, hív-
ták életre az István, a király zenei
darabot. A mű addigi pályafutásuk
méltó összefoglalása volt, mintegy
„megkoronázva” sikeres együtt-
működésüket egy kiváló rockopera
létrehozásában. A kivitelezés ne-
hézsége az akkori pártállami vi-
szonyok között nem volt véletlen,
ugyanakkor a kádári cenzúra nyo-
mása ellenére mégis sikerült a da-

rabot színpadra vinni és az abból
készült televíziós-, valamint hang-
anyagot a nyilvánosság előtt is be-
mutatni.

Az akkori premieren, a budapes-
ti Királydombon aztán megszüle-
tett az, ami azóta is töretlen sikert
tudhat magának. 

Jövőre 25 éves a darab. Ennek
okán, valamint a kiváló szervezés-
nek köszönhetően immár a szek-
szárdiak is élvezhették a Szállj fel,
szabad madár, az Elkésett béke-

vágy, vagy éppen az Oly távol vagy
tőlem című örökzöld dalokat.

A mű megnyitóján Horváth Ist-
ván polgármester szólt néhány
szót a város és a környék polgárai-
hoz. Beszédében kitért a szekszár-
di önkormányzat által tavaly elin-
dított Jövő városa programra,
melynek egyik színfontja – az új és
régi szekszárdi cégek bevonásával,
támogatásával – a Szörényi–Bródy
darab városunkban történő bemu-
tatása.

Ezt követően elsorolta mind-
azon cégek listáját, akik anyagi se-

gítséggel is hozzájárul-
tak a megvalósításhoz.
Mint azt elmondta: a
szekszárdi embernek
nincs még elég bizal-
ma, jövőképe, mert az
elmúlt évtizedekben
elvették tőle, s azon
igyekeznek, hogy a vá-
ros az emberek össze-
fogásán keresztül újra
sikeres és fejlődő me-

gyeszékhellyé váljon, amilyen a
századelőn volt. Hozzáfűzte: sze-
retné, ha a város nem az elvándor-
lás rossz példájaként mutatná ma-
gát, hanem újra a fiatalok városa
lehetne, ahova szívesen teleped-
nek le, ahonnan nem vágynak el,
ahol élni szeretnének az emberek.
Szekszárd csak akkor lehet sike-
res, ha környező települései is
azok, s mindez fordítva is igaz.

Épp ezért szeretnék a vá-
rosvezetés részéről, ha a
közeli településekkel egy új
összefogáson alapuló, erő-
sebb szekszárdi kistérség
alakulna meg, mint eddig
volt.

Felemelő érzés volt vé-
gignézni az embertöme-
gen, mely a Bartina és Ba-
bits utca elejéig telítette
meg a Béla király teret úgy,
hogy kezdésre már egy sza-
bad állóhely sem adódott.

A darab végén aztán
mindenki egy gazdagabb
élménnyel térhetett haza,
vagy éppen megbeszélésre
a közeli vendéglőkbe és el-
mondhatta: szép volt, mint
akkor 25 évvel ezelőtt.

Gyimóthy Levente
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A rockopera Szekszárdra is eljutott!

Végeláthatatlan tömeg a Béla téri István, a király előadáson
Aligha létezik olyan ember az országban, akinek ne csengene isme-
rősen Szörényi Levente és Bródy János neve. Sikerszériájuk az 1960-
as évek közepén indult, s munkásságuk a jelenkorban kihat a legkü-
lönbözőbb korosztályok zenei ízlésvilágára.
Legendás zenekaraik emléke, szóló és duett produkcióik magas szin-
tű igényessége  a mai napig öregbíti jó hírüket  magyar és külföldi
zenei berkekben egyaránt. Idén augusztus 19-én este 21 órától közel
tízezres tömeg nézte végig a Béla király téren közös alkotásukat, az
István, a királyt. A darab két eredeti főszereplőjével (Vikidál Gyula,
Varga Miklós), valamint új előadókkal kiegészülve méltán varázsol-
ta el városunk és környéke közönségét szent királyunk ünnepének
előestéjén. A rockoperát egyébként Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Parrag-Sound Creator Kft. közös szervezésében si-
került városunkba elhozni.

Ismételt köszönet a támogatóknak, hogy sok ezer
embernek szereztek örömet az ünnep előestéjén 

Tolnatáj
Televízió

Völgység-
Hegyhát
Takarék

Gemenc Cégcsoport,
Gemenc Autócentrum
Szekszárd
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EVANGÉLIUM

Milyen apa vagy?
„Az apa a gyermekeit inti és buzdítja, hogy éljenek
az Istenhez méltó módon.”

(Pál első levele a Thesszalonikaiakhoz 2,11–12)
Lassan vége a nyári szünetnek, és lehet, hogy sok szülő megköny-

nyebbülve gondolja: „Végre átpasszolhatom a nevelés felelősségét az is-
kolára, megérdemelve a 9 és fél hónapos szabadságomat!”

A Biblia azt mondja, hogyha gyermekeidet jó irányba tereled, akkor
nem tévednek el idősebb korukban. (Lásd Példabeszédek 22,6.) Sajná-
latos módon Randy Newman egyik dalában világosan kiderül, hogy őt
milyen irányba terelte apja: „Nincs szükségem semmilyen istenre,
hogy jól érezzem magam; arra tanítottál, hogy ne higgyek abban a
hazugságban”. Egyszer egy kórházlátogatás alkalmából Randy apja az-
zal gúnyolta ki az együttérző Istenről alkotott képet, hogy rámutatott a
beteg gyermekekre, és azt mondta: „Itt van, ez Isten akarata!”. Nem
csoda hát, hogy Randy kijelentette: „Soha nem volt hitem semmiben…
de ateistának lenni sem egy leányálom.”

Híres ateisták vizsgálata után dr. Paul Vitz felfedezte, hogy: Thomas
Hobbes apja lelkész volt, és elhagyta családját. Sigmund Freud úgy
hitte, hogy az édesapja egy perverz volt. Voltaire állandó jelleggel
viszálykodott az apjával, és még a nevét is megtagadta. Schopenhauer
édesapja öngyilkosságot követett el, amikor fia még csak 16 éves volt.
Bertrand Russel és Nietzsche is 4 évesen vesztették el apjukat. Sartre
édesapja meghalt, mielőtt fia megszületett volna, és Camus csak egy-
éves volt, mikor ő is elvesztette édesapját. Hitler apja egy erőszakos
ember volt, aki verte fiát, feleségét, és még a kutyájukat is. Amikor
meghalt, fia 14 éves volt. Sztálin apja is benne volt brutális verekedé-
sekben.

A Biblia azt mondja: „Az apa a gyermekeit inti és buzdítja, hogy
éljenek Istenhez méltó módon”, mert csak ez a fajta apaság teszi
őket jellemekké, adja meg nekik a helyes önértékelést, az Istenfélő
élet példáját, a bizalmat és az erőt ahhoz, hogy kiállják az élet viha-
rait. Szóval te milyen apa vagy?

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

Szeretettel várjuk Istentiszteleteinken:
vasárnap 10 és szerdán 18 órai  kezdettel 
Szekszárdon, a Lehel u. 6. szám alatti Baptista Imaházba.

Háry János örökéletű. Hosszú
hallgatás után a ’90-es években
bukkant fel ismét, sokak örömére
született a szekszárdiak által külö-
nösen nagy becsben tartott, Háry
nevével fémjelzett Baka-bordal, ám
ne gondoljuk, hogy jelenünk men-
tes a nagyotmondó figurájától… A
napjainkban játszódó Háry-ügy bi-
zony új megközelítést kíván, mert
Háry János – tessék megkapasz-
kodni – alkotott! No nem az 1989
óta évente megjelenő borrendi báli
újságot, az teljesen más lapra tarto-
zik. Igen, jogosan merül fel a kér-
dés, hogy akkor mit? Hát egy RE-
GÉNYT! És bátran legyünk csak
gyanakvóak, hiszen valóban nem
vall e téma a mi Hárynkra! Megle-
het, hogy valaki kölcsönvette ne-
vét? Orvul, cselszövés céljából? Ne-
tán ifjabb Háry Jánossal van dol-
gunk? Vagy nagy titokban született
egy hegyi remete, kit a szőlőpász-
ták között e névvel illetnek keresz-
telése óta, emlékezve tréfás kedvű
apjára, anyjára? Elkezdeni a rejtély
végére járni, azt lehet… Bátran és
lelkesen… 

Mi inkább górcső alá vettük a re-
gényt, melynek címe: A Szekszárdi
PESTIS. Így nagybetűvel írva azt,
hogy szekszárdi, és ez még a legki-
sebb helyesírási malőr benne.
Alaposkodók, pardon, alakosko-
dók (meg még hányan…) kiélhetik
szidalmazási kényszerüket a sorok
olvasásakor… is… A Szekszárdi
PESTIS tehát ponyva, azt mondták
rá. Meglehet, csupán külseje emlé-
keztet a műfajra, mert mi soha, de
soha nem olvastunk még olyan
ponyvát, ami kicsi, kisebb és még
kisebb, meg nagy, nagyobb és még
nagyobb betűvel van szedve, zava-
rón, összevissza (ez csel, mert na-
gyon is szerkesztetten… (?)) dől-
ten, aláhúzva, élve mindenféle ti-
pográfiai megoldással. Lehet, hogy
mégis ponyva? Elfér a farzsebben
és remek szolgálatot tesz kitört lá-
bú ágyak esetén… Jól van, na, bo-
csánat, ezt mondta a Háry… 

A borítón kapunk egy ezrest,
ami sajna pirossal összefirkáltatott,
nevezetesen, hogy: színházi kellék.
Így ha kivágjuk, sem tudjuk fel-
használni a kenyér kifizetésére. A
szerző rokonlelki humánummal
gondolt ránk, rajzos és animációs
ablak feltüntetésével akarta belop-
ni magát szívünkbe rögtön a har-
madik oldalon… Na, nem mintha
ez lenne a műben egyedül a hiá-
nyosság és üresség. (Látják, ilyen
gonoszkodásokra gondoltam az

előző bekezdés elején...) Meg talá-
lunk még „naná”-kat, latinoskodá-
sokat, „vuót”-okat… Nem értik mi-
ről van szó? Idézzünk! „O’an vuó’t,
hogy vuó’t eccő, hun nem vuó’t,
vuó’t eccő e’ Hegyi Öreg. Sőt: vuót
o’an is, hoty hun vuó’t, hun meg
nem vuó’t, na. (Mikó’ Tibetbe’
vótt.)” A regény nyelvezete 128 ol-
dalon hozza a fentebb stílt. Ezt vi-
szont, javára legyen mondva, ma-
gabiztosan kanyarítja tolla alá az
író. Háry szerint mire ezt érzékelik
az olvasók, addigra kezükbe kerül-
het egy másik regény is, ami ennek
pontosan az ellentettje mindenféle
szempontból. Csak azt nem értjük
mi mezeiek, hogy ha van mondani-
való, például a szekszárdi Séd lefe-
dése miatti fölháborodás, a kisbol-
tok megszűnésének tragédiája, csa-
ládi tragédiák és meg nem élhetési
eredménytelen harcok a globalizá-
ció bevásárlóközpontjai miatt, a fi-
atalok, és igen: a kisgyermekek be-
szédének totális romlása, a korai
füvezés és alkoholizálás elleni föl-
szólalás, akkor minek kellett mind-
ezt a többség számára érthetetlen,
olvashatatlan nyelven megírni?
Akik a poén miatt olvassák, nem
jutnak el a lényegig, mert szegé-
nyek föl sem fogják, micsoda bom-
bát tartanak kezükben, akik vi-
szont tudnak a sorok között is ol-
vasni, nem biztos, hogy kellő türe-
lemmel bírnak a már említett 128
oldalon át… Az ugye, nagyon olcsó
lenne, hogy önvédelmi mechaniz-
musról beszélünk?! Oké, tudjuk,
hogy mik Arany, Babits, Mészöly,
Karinthy és sokan mások legismer-
tebb szövegrészletei, de minek ezt
odaírni a végére? Tényleg ezzel él
még mindig a posztmodern? De
leginkább akárki…? Meg a mai fia-
tal „megfogásához” tényleg elég
pár odavetett szó, például hogy
„pestis” és „emberi csontok”? Erre
máris ráharap és veszi a könyvet,
mint a cukrot? 

Induljunk ki abból, hogy mi nem
értjük a szöveget, a művet eléggé.
Reméljük, hogy akik ezután kézbe
veszik a regényt, azok számára vi-
lágos lesz minden utalás, minden
irodalmon kívüli szerzői gesztus.
Mert a történet valóban izgalmas, a
megoldások valóban egyediek és
frissek. Összegzésül: ha valami, ak-
kor a figyelem felkeltése és a pol-
gárpukkasztás kiválóan sikerült.
Kíváncsian várjuk a következő re-
gényt, no meg egy nevet esetleg…

Panyi Zita

Ajánlása és ellenzése
egy regénynek

Háry János: A Szekszárdi PESTIS
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A Kodolányi János Közép-
iskola ez évben is várja az

érettségizetteket

Jelentkezési határidő: 2007. augusztus 31.

Kodolányi János Középiskola
Szekszárdi Szakközépiskolai Tagozata

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 10. • Telefon/fax: 74/512-367
E-mail: kodoszek@enternet.hu; kodoszek@freemail.hu

A Kodolányi János Középiskola Szek-
szárdi Tagintézménye egy évtizede biztosít
kiváló lehetőséget érettségizett fiatalok-
nak arra, hogy versenyképes szakképesí-
tést szerezzenek. A szeptemberben kez-
dődő tanévben iskolánk három szakterü-
leten belül ajánl nappali tagozatos képzést
a 22 évesnél nem idősebbek számára,
ezek pedig az alábbiak:

• informatikai szakirány
• gazdasági szakirány
• idegenforgalmi 

szakirány
(A 23. életévüket betöl-
tötteket esti tagozatos
képzésre invitálja az is-
kola.)

Nagyné Krizl Edit tagin-
tézmény vezető a követke-
zők miatt is ajánlja az iskolát:

„A képzések egy- vagy
kétévesek, és OKJ-s bizo-
nyítvány megszerzésével
végződnek – ezek a felsőfo-
kú felvételi eljárás során pluszpontokat je-
lentenek. Éppúgy, mint a tanulmányok
alatt megszerezhető nyelvvizsgák.

A szakmai képzés minden szakon kie-
gészül intenzív nyelvi, európai uniós és
karriermenedzselési ismeretekkel. Isko-
lánk tanárai maguk is gyakorló szakembe-
rek, tehát nem csupán oktatják, hanem
napi gyakorisággal használják is ismere-
teiket. A megfelelő szakirány kiválasztásá-
ban személyre szabott tanácsadással
nyújtunk segítséget. A vidéki hallgatóknak
ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosí-
tunk.

Különleges ajánlatunk:
• aki középfokú informatikai végzett-

séggel rendelkezik, rendszerinfor-
matikusi vagy programozói oklevelét
egy év alatt szerezheti meg, ugyanis

a képzést a 14. évfolyamon kezdheti
meg

• az idei évben utoljára szerezhető
meg csupán egy év alatt az idegen-
vezetői képesítés, amely nyelvvizsga-
köteles szak, így a felvételi eljárás so-
rán a nyelvvizsga további előnyöket
jelent

A piacképes szakma elsajátításán túl
azért is érdemes a Kodolányiban tanulói
jogviszonyt létesíteni, mert azok után, akik
nem nyertek felvételt a felsőoktatásba, és
munkaviszonnyal sem rendelkeznek, mint-
egy havi 6000 Ft egészségbiztosítási hoz-
zájárulást kell fizetni. A középiskolák tanu-
lói ezenkívül (23 éves korukig) jogosultak
a családi pótlékra és az árvaellátásra.

A Kodolányi János Középiskolát a
Kodolányi János Főiskola működteti. A fő-
iskola fenntartója az Önálló Főiskolai Köz-
alapítvány, amelyet Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város hozott létre azzal a céllal,

hogy a városnak önálló,
nem állami fenntartású fel-
sőoktatási intézménye szü-
lessen. Idővel kiderült, hogy
a főiskola mellett szükség
van olyan középiskolára,
mely garantálni tudja a minő-
ségi hallgatói utánpótlást,
biztosítani tudja a régió
munkaerő-piaci igényeit kö-
zépszinten.

Mára az ország több
nagyvárosában rendelkezik
tagintézménnyel a Kodo-
lányi János Középiskola.
Szekszárdon 1997-ben
kezdtük meg az érettségi
utáni szakmai képzést, az-

óta sok, jó felkészültségű hallgató került ki
iskolánkból. Lévén ez az európai oktatási
kultúra elengedhetetlen része, a nyelvi
képzésre különleges hangsúlyt fektetünk
minden szakon.

Pályázati felhívás
Közcsatornára történő rákötés támogatása 2007

Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. tel: 74/504-100, fax: 74/419-618

A pályázat címe: Közcsatornára történő rákötés támogatása 2007.
A pályázat célja: A lakosság közcsatornára történő rákötésének elősegítése.
Támogatható tevékenység: Bekötővezeték műszaki megvalósítása, a tisztító-

idom elfolyó oldaláig.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén élő azon magánszemélyek, akik ingatlanuk előtt kiépí-
tett közcsatornára rá tudnak kötni.
A támogatás jellege, mértéke: Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
utólagos finanszírozás, melyet az elszámolást követő harminc napon belül a
Polgármesteri Hivatal utal Támogatott számlájára vagy lakcímére. A támogatás
felső határa: bruttó 150 000 Ft.
A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása: A pályázat támogatására ren-
delkezésre álló keretösszeg 800 000 Ft, melynek forrása Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének Környezetvédelmi Alapja
(V.B. mell. 43. sor).
A támogatás feltételei:

– pályázó a közcsatornára rákötendő ingatlan tulajdonosa és állandó lakosa
kell legyen,

– engedélyezési terv benyújtása (mellékletként tartalmaznia kell a Vízmű
Kft. szolgáltatói hozzájárulását víziközmű hálózat létesítéséhez, valamint
egy árazott költségvetést),

– pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára történő rákötést 2007. no-
vember 15-ig (I. forduló), illetve 2008. április 30-ig (II. forduló) megvaló-
sítja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális helyzet,
– vállalt saját érő aránya,
– kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonatkoztat-

va,
– pályázó számlákkal igazolt szippantást végeztetett az erre jogosult Biozol

Kft.-vel az elmúlt évben.
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje: A pályázatokat a pályázati
adatlapon, az ott megjelölt mellékletekkel együtt, egy eredeti és egy másolati
példányban kell benyújtani, egy db zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pá-
lyázat közcsatornára történő rákötés támogatására 2007”.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Iro-
dáján kell személyesen benyújtani. A pályázatok benyújtása egész évben folya-
matos (végső határidő 2007. december 18.)

hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra között,
pénteken 8–14 óra között.

A pályázati csomag a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján a pénztárban tör-
ténő 200 Ft térítési díj befizetését követően, a befizetési bizonylat felmutatása
ellenében vehető át az alábbi napokon és időpontokban:

hétfő, szerda, csütörtök 9–12 óra között.
Hiánypótlásra nincs lehetőség (azon Pályázó, aki nem a pályázati dokumentá-
ciókban foglaltaknak megfelelően, illetve hiányosan nyújtja be pályázatát, kizá-
rásra kerül).
A támogatás odaítélése: A benyújtott pályázatok értékelését a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodája készíti el, mely alapján Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága dönt a támogatás odaítélé-
séről. 
A 2007. június 30-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mezőgazdasági Bi-
zottság 2007. július 30-ig dönt (I. forduló).
A 2007. december 18-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mezőgazdasági
Bizottság 2008. február 15-ig dönt (II. forduló).
A döntésről a nyertes pályázók a döntést követő 15 napon belül írásbeli értesí-
tést kapnak. A nyertes pályázók listája Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján
(www.szekszard.hu) is megjelenik. A támogatásban nem részesülő pályázók
külön értesítést nem kapnak.
Pályázati információ: A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhe-
tő Polgármesteri Hivatal 57. sz. irodájában, illetve az 504-104-es telefonszámon,
valamint a lovasz.roland@szekszard.hu e-mail címen Lovász Roland környezet-
védelmi referenstől.

HELYREIGAZÍTÁS. A lapunkban 2007. június 3-án megje-
lent „Tíz éve a közrend szolgálatában” címû interjú szer-
zõje nem Kovács Etelka.
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A XIX. századi Szekszár-
don a közélet langyos ál-
lóvizét legföljebb a szőlő,
a pletyka és néha egy-
egy perpatvar zavarta
meg. Nem volt ez más-
ként 1897 augusztusában
sem – a Tolnamegyei
Közlöny szerint.

Hatalmas szenzációt
keltett, hiszen külön ka-
szinói estélyt, vezércik-
ket és százfős népcsődü-
letet érdemelt a Bartina
oldalán dr. Mágócsy
Dietz Sándor egyetemi
tanár, a szőlőbetegségek
előadójának itteni körút-
ja. Néhány sárgult ültet-
vénynél az alanyok és ol-
tásmódok jobb megvá-
lasztását javasolta ugyan,
de általában véve elis-
merte az eredményeket.

A róla szóló cikkek kö-
zelében, de még szintén
15-én jelent meg A nép-
hit és a peronoszpóra cí-
mű hírecske. „A vénasz-
szonyok azt a babonás
hírt terjesztik, hogy aki a
peronoszpóra ellen per-
metezi szőlőjét, a halál-
nak halálával vész el, mi-
vel a permetezés nem
egyéb, mint Krisztus vé-
rének megfertőztetése.
Ezt a babonás ostobaságot ajánljuk
egyházi elöljáróink jóindulatába.
Felvilágosításaik meggátolhatják e
bolondságnak a meggyökeresedé-
sét.”

Ahogy a jámborságukról messze
földön híres helyi gazda vőket is-
merem – közmondásuk szerint „az
anyós meg a vagyon földben jó” – a
napával senki nem keveredett szí-

– szöget ütött. „Szászi Ferenc
szegzárdi hírhedt legény 22-én es-
teli fél 10 órakor a játszón előbb
Dabi Jánost, azután meg Ón Jánost
és Hess Sándort minden ok nélkül
arcul ütötte. Mikor tettéért
Csötönyi Péter, Töttős Gábor s
Dabi János őt kérdőre vonták, az-
zal felelt, hogy előrántott késével
keresztülszúrta Csötönyi karját,
Töttős Gábort pedig homlokon
szúrta. Ezután hazafutott, s kaszát
ragadva mindenkit levágással fe-
nyegetett az utcán, aki nem tér ki
előle. Soós József felsőutcai semmi
rosszat nem sejtve a kapuban be-
szélgetett két leánnyal, miközben
egyszerre rárontott Szászi az éles
kaszával, és jobb állkapcáját vala-
mint bal kezét is súlyosan megvág-
ta. Szikszai Istvánt hátulról támad-
ta meg, s három helyen is megvág-
ta. A csendőrök értesülvén a vé-
rengzésről, nyomban kivonultak,
és elfogták Szászit, aki tettét beval-
lotta ugyan, de a vérengzéshez
használt kaszát vonakodott előad-
ni.” 

Pedig sejthette, egy darabig nem
lesz rá szüksége, sem a szőlő fo-
lyékony formájára...

Lanius Excubitor

vesen vitába. Professzor ide, nö-
vényvédelem oda, az újság egy hét
múlva megírta: „Az idén a pero-
noszpóra még azokban a szőlők-
ben is fellépett, amelyeket a gon-

dos gazdák 2-3-szor
is megpermeteztek,
mivel az eső lemos-
ta a szőlők leveléről
a reájok fecskende-
zett folyadékot. Si-
ralmasan néznek ki
különösen azok a
szőlők, melyekben
elmulasztották a
permetezést.” Ne
legyen kétségünk,
így nem fertőzhet-
ték Krisztus vérét,
már csak azért sem,
mert nem termett
meg az alapanyaga.

Még a 22-i lap-
számban azért a
pletyka és a vér ösz-
szek apcso lódot t
egy másik hírben.
„Az asszonyi termé-
szetnek a gyengéje
a pletykálkodás,
ami miatt sokszor
hajba is kapnak. Ez
okozta Vajda
Józsefné szörnyű
haragját is Nagy
Sándornéra, akit jú-
lius 1-jén egy baltá-
val homlokon do-
bott úgy, hogy rög-
tön elöntötte a vér.”
Az érveiből kifo-
gyott asszony négy

hónapot kapott…
Négyszer többet, 17 hónapot hű-

sölt ilyesmiért az a legény, aki a
lap 29-i híre szerint rám nevét örö-
kítő dédapám fejébe – mondjuk így

Barátság anno 1897 (Jeney Jenő rajza)

ÓDON DERŰ 212.

Régi tusák augusztusa

ÓDON
IDŐBEN

Augusztus 27-én 120 éve, 1887-
ben a Szekszárd Vidéke a tü-
zekről írta: „szabályszerűen
épült kémény kis városunkban
alig van”.

Augusztus 28-án 110 éve, 1897-
ben az alig két hónap alatt fel-
húzott népbank-épület bokré-
taünnepélyét tartották.

Augusztus 29-én 100 éve, 1907-
ben halt meg Szekszárd fia,
Taksonyi József tanár, költő, a
szabadságharc megverselője.

Augusztus 30-án 110 éve, 1897-
ben a helyi szülők tiltakoztak,
mert az újvárosi tanító megta-
gadta vidéki gyermekek befo-
gadását, akiknek helyére – régi
szokás szerint – itteniek men-
tek volna német szót tanulni.

Augusztus 31-én 105 éve, 1902-
ben avatták föl a megyei múze-
um épületét.

Szeptember 1-jén 70 éve, 1937-
ben nyílt az államilag engedé-
lyezett zeneiskola a megye-
székhelyen. 30 éve, 1977-ben
kezdte működését a Kaposvári
Tanítóképző Főiskola Szek-
szárdi Kihelyezett Tagozata,
amely önálló, majd a pécsi
egyetem kara lett.

Szeptember 2-án 90 éve, 1917-
ben Dicenty Gyula a belvárosi
templomban mutatta be első
miséjét.

MEGYEI KÖNYVTÁR
FOLYTATÓDNAK A 

20 órás
NetMama kurzusok

A KÖNYVTÁRBAN.
Minden hétfőn és kedden
(4 alkalommal) 9–13 óráig

a Széchenyi u. 51-ben.
Kezdés:

szeptember 3. és 4.
Részvételi díj: 3000 Ft

A Szekszárdi Szüreti
Napokra

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK

2007. szeptember 13.
és 16. között.

Jelentkezés: Tourinform-irodában
Gáspár Gabriellánál

Tel.: 74/529-611
E-mail: szekszard@tourinform.hu



Sajátos, más utánpótlástornák-
hoz nem hasonlítható, ha úgy tet-
szik „argentin” hangulata van a
Szekszárdi UKSE által rendezett,
a helyi sportéletbe már beivódó
Radenska Kupájának.

Ez abból is adódik, sok helyről
érkeznek a roppant lelkes lány és
fiú kézilabdás palánták – a győzni
akarás roppant nagy belső energiá-
kat megmozdító szándékával. No
és a külföldiek, a szerbek, horvá-
tok a maguk felkészültséggel páro-
suló vehemenciájából is. Nyolcvan-
négy csapat négy napon át több
korosztályban jó néhány meccset
vívott meg az éppen aktuális cso-
portellenfelekkel. Valahogy úgy
volt elosztva, hogy a többiekhez
képest nagyon erősnek ne kelljen
egynél többször is tanulni jövőt ki-
csit elnáspángolnia, hanem mér-
kőzzön ő csak a sok meccsel járó
mamuttornán a hasonszőrű nag-
gyal. Így jöhetett létre – nagyon he-
lyesen egy, a döntővel
együtt három mecscsen va-
ló találkozás a mezőnyből
kiemelkedő Szekszárd és a
Fradi között a 14 éves kor-
osztályban. Női fronton
valóban rangos torna, a
Radenska, csak a Győri
ETO nem képviseltette ma-
gát, a többi olyan jelentős
hazai képzőegyesület,
mint a Dunaferr, a Debre-
cen, a Tatabánya, a Sparta-
cus, az ASI, a Budapesti
Spartacus, no és a női kézi-
labdában újra márkanév-
nek számító FTC elküldte
csapatait.

Ez utóbbi nagyon hasz-
nára volt a tornának, hi-
szen remek döntőt prezen-
tált a már évek óta tartó
Szekszárd–Fradi versen-
gés. A 14 évesek fináléjába
a még Varga Jenő egyesü-
leti vezető dirigálta együt-
tes kellő lélektani előnnyel
lépett a parkettre a városi
sportcsarnokban. Ez nem
csupán abból adódott,
hogy lelátó népének 99
százaléka nekik szurkolt,
sokkal inkább abból, hogy itt a
Radenskán lejátszott addigi két
meccset a szekszárdiak nyerték...
És az első félidő közepén már nem
lehettek kétségeink a felöl sem,
hogy mindez a legjobbkor, a leg-
jobb helyen, a fináléban sem lesz
másként. Összeszokottabb volt a
hazai gárda, és az egyéni képzett-
ség tekintetében is jobb paraméte-
reket vonultattak föl a kékmezes,
alacsonyabb, de jóval fürgébb, sok-

kal ötletesebb egyéni megoldáso-
kat fölvonultató, és korukhoz ké-
pest kevés technikai hibát vétő
szekszárdi lányok. Persze, a zöldek
figurális, olykor lerohanásos játék
után szerzett góljai is elismerésre
méltóak voltak. De ezt a teljesít-
ményt nem tudták állandósítani fo-
lyamatossá tenni, így 4-5 gólos hát-
rányból próbáltak kapaszkodni föl-
felé, de minden erőfeszítésük elle-
nére csak két gólra tudták megkö-
zelíteni ellenfelüket, de ekkor pec-
hükre véget ért a meccs – persze a
hazai szurkolók szerint éppen a
legjobbkor. Varga Jenő ezúttal nem
harsogott a tőle megszokott módon
a gyengébb végjáték miatt.

– A végén nem a legerősebb ösz-
szetételben szerepeltünk – adta az
okfejtést az UKSE vezetője –, majd
gyors magyarázattal is szolgált.

– Úgy gondoltam, hogy azoknak
a játékosoknak is lehetőséget adok
a fináléban, akik eddig kevesebbet
voltak a pályán, mert egy felkészü-

lési tornán ilyen dolgokra is figyel-
ni kell, de alapvetően zsinórban a
3. győzelmünk nem forgott ve-
szélyben a nagy rivális Fradi ellen.
– A látottakkal is elégedett voltam,
Orsós Adrien és Széles Adrien igazi
húzóembernek bizonyult, ez utób-
bi 6 gólja önmagáért beszél, több
begyakorolt új játékelem is vissza-
köszönt egy erős csapat ellen, így
optimistán nézek a 14 éves korosz-
tály szereplése elé.

– Akkor reszkess, a bajnoki dön-
tőben Szekszárdot legyőző Szeged?!

– Ezt azért nem mondanám, de
komolyra fordítva a szót, azt igen,
hogy van 3-4 országos bajnoki cím-
re esélyes csapata ennek a korosz-
tálynak, s ezek egyike biztosan mi
vagyunk, de hogy kinek a nyakába
akasztják majd az aranyérmet, ezt
megmondani lehetetlen.

KETTŐS SZEREPKÖRBEN
AZ ÚJ IFI EDZŐ

A legidősebb korosztályt képvi-
selő 16 éves lányoknál összejött a
sokszor pikáns, de szakmailag
mindig érdekes Szekszárdi UKSE–
Pécsi USK TASI találkozó, a nemes
szomszédvári vetélkedés jegyében.
Itt a szereposztás fordított volt, a
szekszárdi lányok próbáltak fölzár-
kózni a technikában, taktikában tő-
lük nem jobb, de ezen a meccsen
legalábbis dinamikusabbnak, gyor-
sabbnak, célratörőbb baranyaiak-

hoz. Úgy tűnt,
hogy izgalmas
véghajrá lesz,
de aztán a vé-
gén egy kis
kamikaze játé-
kot is bevállal-
va – a védeke-
zésről megfe-
ledkezve – a
szekszárdiak
megkönnyítet-
ték a Tási győ-
zelmét, ami a
játék összkép-
ét nézve túlzó
volt (22-18).

– Valóban a
sűrű edzések-
től, aztán a
hétfőtől vasár-
napig tartó
mérkőzéssoro-
zattól nem vol-
tunk igazán
fittek a finálé-
ban – mondta
a szekszárdi
csapat vadona-
túj edzője, Fe-
kete Gabi, akit
a sportági ber-

kekben aligha kell a közép és idős
generációnak bemutatni, aki a
sportág egyik elnyűhetetlen asz-
szonyságának tűnik. Jóval túl a
harmadik ikszen még mindig ját-
szik kedvenc posztján a beállóban,
de közben már gyakorló edző. Egy
igazi megszállott, árad belőle a
sportági alázat, aki Makón és Hód-
mezővásárhelyen vagy hetvenszer
élvonalbeli meccsen is szerepelt,
akit magánélete Bátaszékre szólí-

tott – onnét járt az Alföldre kézilab-
da okán –, de vége az ingázásnak,
az UKSE több legyet üt vele egy
csapásra.

– Láttam egy-két meccsét élőben,
majd a tévében a szekszárdiaknak,
mivel a közelben akartam marad-
ni, bekopogtattam a klubhoz, és az
elképzeléseink találkoztak. Meg-
próbálok segíteni az NB I B-s csa-
patnak játékosként, s közben meg-
kapom az ifi csapatot edzőként, re-
mélem, mindkét poszton meg tu-
dok felelni az elvárásoknak –
mondta a korát meghazudtolóan
sportos külsejű szőke hölgy, aki
egyben egy három és féléves kis-
lány anyukája, és akit anno már 15
éves korában elvitt a Ferencváros,
mint országosan kiemelkedő tehet-
séget. Még mindig a pályán van,
egy nagyon lyukas posztot, a beál-
lóst fogja betölteni az NB I B-s
szekszárdi csapatban. Mondják,
hamarosan meglátjuk nem is akár-
hogyan!

– Nem akarom elkiabálni, de Ga-
bi számít nálunk a legnagyobb iga-
zolásnak. Vele több legyet is ütöt-
tünk egy csapásra – jelentette ki
Rácz József, az UKSE emblemati-
kusnak tekinthető vezetőségi tagja,
a 11 éves korosztály edzője, aki e
téma kapcsán végre elkezdett éle-
dezni a melankóliából, mert csapa-
ta ugyan döntőt játszott a Debre-
cen ellen, de a bosszantó egygólos
vereség után, igaz más okból is, va-
lahogy ahogy mondani szokás:
„maga alá került”. Nem csodáltuk,
mert ezelőtt kétszer is móresre ta-
nították a hajdúságiakat itt Szek-
szárdon, aztán a vizsgán meg elha-
salnak – egy aprócska góllal.

– Kihagytunk helyzeteket, hete-
seket, ezért magunkat okolhatjuk,
de azért már nem, hogy a bírói íté-
letek tendenciózusan bennünket
sújtanak. Nem szoktam velük fog-
lalkozni, de az országos döntőben
is az inkorrekt bíráskodás fosztott
meg bennünket a bajnoki címtől –
a semleges csapatok vezetői tüntet-
tek az eredményhirdetésnél, ami-
kor nem mi, hanem az egy góllal
bennünket legyőző Fradi vette át a
győztesnek járó elismerést – szóval
megint eggyel, hasonló körülmé-
nyek között kaptunk ki, és emellett
már nem mehetek el szó nélkül, de
hagyjuk! – próbálta lezárni a témát
a tréner, akinek csapata láttán szin-
tén van ok az örömre.

– Számtalan sikert érhetünk el
még a következő szezonban. Sok
örömünk lehet még ebben a csa-
patban, úgy általában a 11-12 éves
korosztályban. Elég, ha csak annyit
említek, hogy hat olyan játékos al-
kotja ez a két évjáratot, akik már
most 170 centi magasak, ugyan-
ennyien pár centivel maradnak el
ettől.

Kétségtelen, a mai modern kézi-
labdában (is) a sikerességet meg-
határozó anatómiai adottságról van
szó. B.Gy.

2007. AUGUSZTUS 26.11112222 S P O R T
A RADENSKA KUPA HOZADÉKA

Értékes győzelmek, bosszantó vereségek
Fekete Gabi az UKSE vonzásában
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A rejtvény megfejtését 2007. szeptember 4-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Augusztus 12-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Péger József, Pálfa templomai 
Nyerteseink: Ulreich Beáta, Bartina u. 22/D és Paddi Péterné, Alkotmány u. 27/A. A könyveket
postán küldjük el a nyerteseknek.

Csizma 
az íróasztalon
De hogy kerül a csizma az íróasztalra? El-

mesélem. Sokszor borongós újonc napjaim
derűsre varázsolójának, Humicskó őrvezető-
nek az volt a fixa ideája, hogy a tükörfénye-
sen ragyogó csizma teszi az újoncot igazi ka-
tonává. Volt olyan esti ellenőrzés, hogy egy-
más után ötször, hatszor is kizavart a körlet-
ből csizmát suvickolni, mert koszos kezével
összerondította a csizmám. A legközelebbi
alkalommal elhatároztam, megtréfálom. Ki-
mentem csizmát pucolni, és egy óra hosszá-
ig nem mentem vissza, akkor is úgy estem
be a körletbe, hogy szánalom volt rám néz-
ni, lábaim remegtek, a csizmák majdnem ki-
estek a kezemből, a hajam és az arcom csu-
rom víz volt, mert összefröcsköltem magam
a mosdóban. Szóval, látszott rajtam, hogy a
végkimerülés határán vagyok. Humicskó őr-
vezető talán soha életében nem volt, és le-
het, hogy egész további élete során sem lett
olyan elégedett önmagával, mint akkor, ami-
kor engemet meglátott. Majdnem hanyatt
esett a röhögéstől: – Na látja, tud maga csiz-
mát pucolni, csak egy kicsit rá kell ijeszteni
magára. Pedig ha egy kicsit jobban megnéz-
te volna az az ökör a csizmákat, akkor látta
volna a szárukon a seggem nyomát. Egy óra
hossza nagyon hosszú idő, de érdekelték is
őt a csizmák. Őt csak a saját nagysága és ha-
talma érdekelte.

Ezt a kis írást azok vigasztalására írtam,
akiknek a szerkesztőjük rendszeresen ezek-
kel a szavakkal adja vissza az írásaikat: „– Én
még dolgoznék egy kicsit ezen a cikken.”
Nos, ahogy én a csizmáimon ültem, ugyan-
úgy üljenek is egy órát azon a cikken, aztán
kimerülést színlelve vigyék vissza neki,
hadd örüljön... Akárcsak az én drága jó őrve-
zetőm az én szerencsétlen agyonnyomorí-
tott csizmáimnak.

Bálint György Lajos
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E L Ő Z E T E S
NYOMJA A SÓDERT 

A SHOWMAN!

Fábry Sándor 
a Szüreti Napokon

szeptember 14-én, pénteken
20 órakor 

a színházteremben
Jegyár: 2500 Ft 

A Szüreti Napokon,
szeptember 15-én, szombaton

20 órakor 
a színházteremben az 

EXPERIDANCE TÁNCSZÍNHÁZ

EZEREGY ÉV
című produkciója

A Teremtő angyalaival (a Föld és az első
emberpáros, Ádám és Éva megteremtésé-
vel) Lucifer pedig ördögeivel alakítja eb-
ben az egész estét betöltő táncvízióban az
arányokat. A jó és a rossz – klasszikus ér-
telemben vett – csatája a magyar történe-
lem nagy metszéspontjaiban csúcsosodik
ki. Az ezeregy éves magyar történelem fel-
jegyzésre érdemes, nagy pillanatainak fel-

villantásával monumentális és egyedülálló
kísérletet élvezhet a közönség – az alkotó
optikáján keresztül.

Jegyár: 3000 Ft
Mindkét előadásra jegyek kaphatók
2007. augusztus 10-től a színházi jegy-
pénztárban munkanapokon 14–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Augusztus 27–29. 

16, 18 órakor L’ECSÓ
Augusztus 30.–szeptember 5. 

16, 18 órakor VIGYÁZZ, KÉSZ,
SZÖRF!

20 órakor A FANTASZTIKUS NÉ-
GYES ÉS AZ EZÜST UTAZÓ

KISTEREM
Augusztus 23–29. 

16 órakor FŐFŐNÖK
18 órakor IDŐ
20 órakor ELHAGYOTT SZOBA

Augusztus 30.–szeptember 5. 
16 órakor KONYEC – AZ UTOLSÓ

CSEKK A POHÁRBAN
18 órakor A FANTASZTIKUS NÉ-

GYES ÉS AZ EZÜST UTAZÓ
20 órakor TRANSYLVANIA

M E GY E N A P
ÉS KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEI

2007. AUGUSZTUS 31.–SZEPTEMBER 2.

Tisztelt Szekszárdi  Polgárok!
Ebben az évben ismét együtt ünnepelhet Tolna
megye. A megyecímer adományozásának tisztele-
tére  szervezett megyenap és kísérő rendezvénye-
inek Szekszárd, Tolna és Zomba ad otthont. Az
ünnepi eseményekkel a megyei összetartozást  kí-
vánjuk erősíteni, amely ezer év óta szilárd alapo-
kon áll. A programokat úgy állítottuk össze, hogy

azt minden érdeklődő magáénak érezhesse és azoknak aktív ré-
szese lehessen. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevé-
ben is hívom és várom Önöket a Megyenapra!

dr. Puskás Imre,
a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke

AUGUSZTUS 31. PÉNTEK 
18.30 „Az Én Tolna Megyém” fotókiállítás 

A kiállítást megnyitja: dr. Pálos Miklós a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének alelnöke
Helyszín: Szekszárd, Művészetek Háza, Szent István tér 28.

19.00 Ünnepi hangverseny
Helyszín: Szekszárd, Művészetek Háza, Szent István tér 28.

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT
9.00 ÜNNEPI ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

Helyszín: Tolna, Római Katolikus Templom
9.45 VONULÁS HUSZÁRBANDÉRIUMI KÍSÉRETTEL 

A VÁROSHÁZÁIG
Helyszín: Tolna, a katolikus templomtól a Szekszárdi utcán keresztül a

Hősök teréig
10.00 ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS

Helyszín: Tolna, Hősök tere
10.30 ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS

Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Sport- és Szabadidő Központ (a volt lovar-
da épülete), Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

14.00 ÜNNEPÉLYES MEGYEI TANÉVNYITÓ
Megnyitó beszédet mond: dr. Braun Márton országgyűlési képviselő
„Az Év legjobb tanulója” díjátadás
Helyszín: Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. 

15.00–19.00 CSALÁDI „DUNA-PARTY”
Szórakoztató programok minden korosztály részére. 
A színpadon fellép: a Szélkiáltó Együttes, Kovács Gábor, a Csurgó
Zenekar, Laci bohóc és Kiki bohóc. 
Lesz gyermekkaraoke műsor, történelmi játszótér, ugrálóvár,
családi sor- és váltóverseny, kézműves foglalkozások, kutyás
bemutató, játékok. A helyszínen büfé működik.
Helyszín: Tolnai Duna-part, rossz idő esetén
Tolna, Bezerédj Pál Sport- és Szabadidő Központ (a volt lovarda épülete),
Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

19.00–22.00 UTCABÁL – Zenél a Wery-Take zenekar
Tolnai Duna-part, rossz idő esetén 
Tolna, Bezerédj Pál Sport- és Szabadidő Központ 

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP 
10.00 „MINDEN ÍZÉBEN TOLNA MEGYE” 

– Tolna megye településeinek gasztronómiai találkozója.
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYÜTTESEK FELLÉPÉSE
Helyszín: Zomba, kastélypark

Minden érdeklődőt szeretettel várunk,
ünnepeljünk együtt a Megyenapon!

A TOLNA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait az

V. Kamarai Családi Napra!
Idõpont: 2007. augusztus 26. vasárnap

Helyszín: Zichy Park Hotel, Bikács

Programkínálat:
7.50–12.00 HORGÁSZVERSENY
8.30–13.00 FÕZÕVERSENY

– fõdíj egy all inclusive wellnes hétvége a
Bikácson a Zichy Park Hotelben

10.00 Keresd a rókát gyermekjáték 
– fõdíj egy PS 2

12.00 Ebéd
13.30 RAJZVERSENY
16.00 FRESH a vízi színpadon
17.00 SÖRIVÓVERSENY

Egész napos programok:
Szabadtéri medence • Kirakodó vásár  
Gyermek kézmûves foglalkozások • Gyermek játszóház
Sakk • Asztalitenisz • Lovaglás • Lovaskocsikázás 
Csónakázás • Parasztudvarban állatsimogatás

GEMENC KERÉKPÁROS
TELJESÍTMÉNYTÚRA

Az Ifjúsági Unió Szekszárd kerékpáros szakosztálya immár negyedik al-
kalommal rendezi meg a Gemenc Kerékpáros Teljesítménytúrát 2007.
szeptember 1-jén. • A túra 100 km az alábbi útvonalon: Szekszárd–Ba-
ja–Szálka–Szekszárd. A táv versenykerékpárral is megtehető. 
Szintidő: 7 óra. Indulás 8 és 9 óra között, Szekszárd, Szent László u. 19.
szám alól (Stuttgart-udvar). Nevezési díj: 500 Ft. 
További információ: www.ifu.hu honlapon, illetve 70/552-6813-as tele-
fonszámon. Szeretettel várunk korra és nemre való tekintet nélkül min-
den kerékpározni szeretőt!
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Á R H  007 – szeptember 24–30.
Tégy egy részt az egészhez!

A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszer-
vezetei felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a kö-
zösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlan-
dók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel
Hete nemzetközi eseményeinek!

Mi az Állampolgári Részvétel Hete?
Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hang-
súlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvé-
tel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, po-
litikában és a civil társadalomban. 
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által
érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet fi-
gyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfel-
keltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést
helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges.
Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaese-
mények, nyilvános gyűlések stb. adják össze az Állampolgári Részvétel
Hetének programját. 
Magyarországon a szervezést a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil
Kollégium Alapítvány, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szak-
mai Hálózat, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület
és a Magyar Művelődési Intézet vállalta.
A felhívások, programok, sajtóanyagok és az ÁRH arculatának logói, fel-
iratai a CEE Citizens Network (www.ceecn.net) és az egyes nemzeti szer-
vezők honlapjain érhetőek el (Magyarországon: www.arh.kozossegfej-
lesztes.hu).

Hogyan csatlakozhatsz?
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezde-
ményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil tár-
sadalom erősítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklődését, akik szíve-
sen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programo-
kat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meg-
lévő, vagy futó kezdeményezéseikhez. Továbbá mindenki más is hozzá-
járulhat a program sikeréhez, aki ellátogat az ÁRH eseményeire, vagyis
ha részt vesz a részvétel hetén.
Kérdéseitekkel, javaslataitokkal forduljatok az Állampolgári Részvétel
Hete koordinátorához, Varga Mátéhoz: matev@kka.hu, 36 1 201 57 28,
vagy a megyei szervezőkhöz.

A  r é s z v é t e l  a  f o n t o s !

Szelektív hulladékgyűjtési
road show Szekszárdon

Az ÖKO-Pannon Kht., az Electro-Coord Kht.,
Szekszárd M.J.V. Önkormányzata és az ALISCA Terra

Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 
tisztelettel meghívja Önt és családját

a Szekszárdon megrendezésre kerülő szelektív
hulladékgyűjtési road show-ra.

A szelektív hulladékgyűjtési road show látványos oktatóeszközök segít-
ségével, játékos feladatokkal mutatja be a különböző hulladékok gyűj-
tésének, szétválogatásának, valamint hasznosításának folyamatait és
gyakorlatát.  

HELYSZÍN: GARAY TÉR
IDŐPONT: 2007. szeptember 6.

A road show 10 órától 16 óráig várja az érdeklődőket.

Az eseményhez kapcsolódó hulladékgyűjtési akció keretében, az
alábbi lakossági hulladékok adhatóak le:

Szelektív gyűjtőszigeten leadható hulladékok (Garay tér):
• Papír, üveg, műanyag, szárazelem.

(Nagy, darabos hulladékok átvételére az akcióban nincs lehetőség,
ezért kérjük pl. műanyag széket ne hozzanak!)

Elektronikai hulladékok 
(Béla király téri buszmegálló melletti terület): 

• Háztartási nagy- és kisgépek: hűtőszekrény, mosógép, vasaló,
villanyborotva, mikrohullámú sütő stb.

• Szórakoztató gépek: tv, dvd- és videó, fényképezőgép stb.
• IT gépek: számítógép, monitor, mobiltelefon stb.
• Fényforrások: lakás megvilágításának eszközei, különböző alakú

fénycsövek stb.

A hulladékgyűjtési akció 2007. szeptember 6-án, csütörtökön 10-től
16.30 óráig tart.

További információ:
Alisca Terra Kft.: 74/528-850 (Járosi Szilvia)
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája: 74/504-104 (Lovász Roland)
www.okopannon.hu • www.electro-coord.hu

M E G H Í V Ó
Az idei évben is megrendezésre kerül a 
Gyermekjóléti Központ által szervezett

GYERMEKJÓLÉTI NAP.
PROGRAMOK:

Kézmûves foglalkozások, 
játékos sportvetélkedõk, logikai játékok,
fejtörõk, arcfestés, elsõsegély-bemutató, 

egzotikus állatbemutató,
termékkóstoló a Tolle Zrt. támogatásával

Nyereményekkel, apró ajándékokkal várjuk 
a gyerekeket.

Helyszín: Szekszárd, Családsegítõ Központ parkolója,
Vörösmarty u. 5.

Idõpont: 2007. szeptember 1., szombat
délután 14–18 óra

A rendezvényt rossz idõ esetén is megtartjuk!

K O N C E R T
SZEPTEMBER 1-JÉN, 
A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

20 órai kezdettel 

Fellépõ zenekarok:
Sexhard,  The Source, Napalm Rock Band,

Embrió, Skanzen 42. 
A belépõ 400 Ft
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EGYPERCES KRIMI

Tízből kettő lejárt…
Ezen a nyáron a gépjárművek ellenőrzésekor kiemelt hangsúlyt fektettek

a rendőrök a járművek műszaki, illetve a környezetvédelmi érvényességé-
re, tudtam meg dr. Varga Péter alezredestől, a Szekszárdi Rendőrkapitány-
ság vezetőjétől. E téren a tapasztalatok valósággal döbbenetesek. Tíz gép-
jármű közül átlagosan kettőnek nem érvényes a műszakija, illetve a zöld-
kártyája.

Akinek lejártak ezek a fontos dokumentumai, rendszerint arra hivatkozik,
hogy elfelejtkezett róluk, de sokan egyszerűen nem is törődnek az efféle
„apróságokkal”. A kapitány hozzátette, hogy ezek az érintett járművek po-
tenciális veszélyforrást jelentenek! Hiszen, aki nem foglalkozik a kötelező-
en előírt „műszakiztatással”, az nyilván máskor sem ellenőrizteti kocsija ál-
lapotát.

Mint tudjuk, a rend őrei könnyedén észreveszik a nemtörődöm autósok
járműveit az árulkodó érvényesítő címkéről, ami a rendszámtáblán látható.
A „lejártaknál” az ellenőrzést szabálysértési eljárás követi, ami több tízezer
forint bírságot jelenthet. Ugyanekkor a rendőr bevonja a forgalmi engedélyt,
amit megküld az okmányirodának. A határozat meghozataláig a járművet
tilos használni, sőt addig műszaki vizsgára sem viheti tulajdonosa. 

Mi a helyzet akkor, ha az ellenőrzéskor a műszaki, vagy a zöldkártya csak
néhány napja járt le? „A rendőrnek nincs mérlegelési lehetősége”, hangzott
dr. Varga Péter válasza, aki hozzátette, csak abban az esetben tekintenek el
az eljárástól, amennyiben a kocsi tulajdonosa felmutatja a vizsga időpont-
ját megjelölő – úgymond – behívót. – hm –


