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ISTEN ÉLTESSE, MESTER!
NÉMETH GYULA
HATVANÉVES 

PARLAMENTI VÁLASZTÁS:
TAROLT A FIDESZ-KDNP 12. OLDAL

TÁNC A MÚLTJUK,
A JELENÜK ÉS
A JÖVŐJÜK 9. OLDAL 3. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Egész nap a gyermekeké volt a színház
április 9-én. Nemcsak a német színház
színpada telt meg a XIX. Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó Tolna
megyei fordulóján résztvevõ csopor-
tok örömteli, sodró lendületû játéká-

val, de a nézõtérrõl is jórészt a csapatok
biztatták egymást õszinte lelkesedés-
sel, ovációval, mûsorszünetekben pe-
dig énekelték a fesztiváldalt Hauser Be-
áta vezényletével. A Találkozót meghir-
detõ Magyar Drámapedagógiai Társa-

ságot képviselõ zsûrinek, Dolmány Má-
ria és Tóth Zsuzsanna drámapedagógu-
soknak is öröme telt a más-más forma-
nyelven elõadott színvonalas, kreatív
mûsorokban, mesejátékokban.

Folytatás 2. oldalon

Ahogy a libák mesélték... Az ezüst minõsítést szerzett Borbolya elõadását Csizmazia Ferencné rendezte
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Örömteli, kreatív színjáték gyermekektõl
Folytatás az 1. oldalról.

Lapunknak elmondták, hogy több
elõadásban az erõs vizualitás, máshol
a szép, precíz stilizáció, vagy a jól fel-
épített megszólalások és szünetek,
megint másutt a fiúk spontán, jóked-
vû játéka ragadta meg õket. Mind a ti-
zenegy elõadásnak más volt az eré-
nye. A lényeg a gyermekek öröme és
gazdagodása volt a színjátékban. 

A Szekszárd Megyei Jogú Város
TÁMOP 3.2.3 „Szólítsuk meg a jövõ
generációját!” elnevezésû projektjé-
nek finanszírozásából, több intéz-
mény összefogásával megvalósult
eseményen minden résztvevõ szín-
játszó csoport emléklapot kapott, a
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egye-
sület ajándékát a házigazdák képvi-
seletében Matókné Misóczki Mária,
a Garay János Általános Iskola és
AMI igazgatója és Matókné Kapási
Júlia, a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház igazgatója adta át. Egy kivételé-
vel minden csoport a drámapedagó-

giai társaság „színes” minõsítését is
kiérdemelte.

Az arany minõsítést elnyert szek-
szárdi Csipet Csapat és Kis Gadra, va-
lamint a Nánai Apróságok és a Nánai
Garabonciások továbbjutottak a terü-
leti fordulóra, amit április 25-én Dom-
bóváron tartanak Baranya, Somogy és
Tolna megye csoportjainak részvéte-
lével. Ennek függvényében hívják
meg akár mind a négyüket az orszá-
gos gálára. A drámapedagógiai társa-
ság arra törekszik, hogy ez minél sok-
színûbb legyen, minél több korosz-
tály, színpadi stílus jelenjen ott meg,
ezért még az is elõfordulhat, hogy az
ezüst minõsítést szerzett szekszárdi
Borbolya és a dombóvári Mákvirágok
is bemutathatja produkcióját Buda-
pesten. Bronz minõsítést kapott a
Sióagárdi Színjátszók, a Dombóvári 8.
a osztályosok, a Várdombi negyedike-
sek, valamint a Tomi és a Csajok cso-
portja, és bemutatták mûsorukat a
Mazsolák (Katolikus iskola) is. Tizen-

öt színjátszó kiemelkedõ egyéni telje-
sítményét külön díjazták: Romits
Mercédeszt intenzív jelenlétéért,
Döbrösi Zsombort felszabadult játé-
káért, Joó Attilát önfeláldozásáért,
Csizmazia Dórát csillogó egyéniségé-
ért, Kágyi Árvácska Rebekát lendüle-
tes játékáért, Schüller Flórát egérhõsi-
ességéért, Jakab Dávidot hiteles és bá-
tor alakításáért, Pap Endrét átélt játé-
káért, Török Dávidot táncos erényei-
ért, Vidéki Rékát energiadús játéká-
ért, Nagy Tamást szívmelengetõ jelen-
létéért, Nagy Mírát sokarcúságáért,
Posta Somát erõsségéért, Korsós Ger-
gõt kópéságáért, Kovács Mihályt pe-
dig szerephûségéért. K. E.

A program a „Szólítsuk meg a jövõ
generációját! – avagy az Agóra-tarta-
lom kiépítése Szekszárdon” címmel el-
nyert TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0003 je-
lû pályázati program keretében zajlik.

Szólítsuk meg a jövõ generációját,
hogy a népi kultúra ne csak múlt idõ
legyen!

Különdíjat kapott
a Létra Színház

A kiemelkedõ színpadi látványért és
atmoszférateremtésért különdíjat ka-
pott az I. Béla Gimnáziumban mûkö-
dõ Létra Színház az Országos Diák-
színjátszó Találkozó regionális döntõ-
jén, Dombóváron. A társulat – Sárvá-
ri János rendezésében – Baka István
drámája, „A völgy felett lebegõ lány”
nyomán készült Bábuk címû darabot
adta elõ. Szereplõk: Csizmazia Kitti,
Jakab Réka, Takács Diána, Mónus
Gréta, Kondor Tamás és Molnosi Kris-
tóf. Segítõ: Sági Kitti.

Az alaptörténet: „Februári alkonyat
egy folyóparti kiserdõben. Az égen
hófelhõk vonulnak, a lebukó nap suga-
rai áttörnek rajtuk, és ilyenkor kísérte-
ties fény árasztja el a sötét törzsû fákat.
Két szállító kirakatbabákat emel le egy
kocsiról, és felállítják õket ugyanolyan
mesterkélt pózokba merevítve, aho-
gyan a kirakatban állhattak. A Kirakat-
babák mozdulatlanul állnak, még a szá-
juk mozgása is észrevehetetlen.”

Átadták a Cinka
Panna Házat

■ Március 19-én volt a cigányság világ-
napja, 21-én a rasszizmus elleni nem-
zetközi küzdelemé. Kevéssé ismert és
elismert ünnepek. A Sani Luludyi
Egyesület azonban emlékezetessé tet-
te mindkettõt. Március 19-én az egye-
sület egy új közösségi teret, a Cinka
Panna Házat bocsátotta az útjára. A
Ház nemcsak az immár negyedik éve
mûködõ tanodának, hanem egyéb
rendszeres ifjúsági és kulturális ese-
ményeknek is biztosít helyszínt. Cél-
csoportjuk elsõsorban azok a romák,
akik munkával, tanulással, mûvelõdés-
sel kívánnak elõrébb jutni. De helyet
adnak minden olyan más civil szerve-
zetnek is, akik programjaikhoz megfe-
lelõ környezetet keresnek.

Tavaszi rendezvényeik között sze-
repel roma kulturális vetélkedõ, tea-
ház, egészségnevelési projektnap,
kommunikációs, önismereti és konf-
liktuskezelési tréning, húsvéti játszó-
ház, kézmûves foglalkozás, táncház,
filmklub, cigánymeséket illusztráló
rajzkiállítás, fotókiállítás, író-olvasó ta-
lálkozó, jótékonysági sakkverseny. Áp-
rilistól nyitottá válnak tamburazene,
cigány néptánc és moderntánc szak-
köreik. Képzett szakembereik mun-
kaerõ-piaci szolgáltatásokkal állnak a
felnõtt érdeklõdõk rendelkezésére.

A Cinka Panna Ház címe: Kadarka
utca 26. A nyitva tartása az igények-
hez igazodik. A tervek megvalósulásá-
hoz a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium IFJ-GY-DD-09-M ifjúsági kö-
zösségfejlesztõ projektje, és az Euró-
pai Unió társfinanszírozásával vég-
zett TÁMOP-3-3-5/A-08 program biz-
tosít anyagi fedezetet.

Korszerû sürgõsségi osztály épül
Jelentõs kórházi beruházás: bõvítés és mûszerbeszerzések

■ Újabb komoly, közel 600 millió fo-
rintos fejlesztés indul a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórhá-
zában, a megye legnagyobb egészség-
ügyi szolgáltatójánál – jelentette be
szerdai sajtótájékoztatóján dr. Puskás
Imre, a megyei közgyûlés elnöke. Új
helyen, a mûtõblokk földszintjén, és a
majd hozzá kapcsolódó, mintegy 600
négyzetméternyi bõvítéssel alakítják
ki a sürgõsségi osztályt, ahol minden
adott lesz a legkorszerûbb ellátás meg-
valósításához.

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében 521 millió forintos
uniós támogatással, valamint a me-
gye által biztosított önrésszel 2011
õszére európai színvonalú, modern
gyógyító központot alakítanak ki. Je-
lenleg az országban négy ilyen szín-
vonalú sürgõsségi betegellátást biz-
tosító osztály mûködik. Dr. Puskás
Imre kifejtette, hogy a megye rop-
pant szerény költségvetési helyzet
ellenére a fejlesztésekhez szükséges
saját erõt mindig elõteremtették,
nem engedtek el egyetlen lehetõsé-
get sem, beleértve a jelenlegit is.

Dr. Németh Csaba, a kórház fõigaz-
gató-helyettese a szakmai szempon-
tokat részletezve kiemelte: elsõdleges
cél, hogy a gyors diagnosztizálást, a
sürgõs ellátást, illetve beavatkozást
igénylõ betegek – beutaló és egyéb
papírok nélkül – utcáról egyszerûen
juthassanak be a minden szakmát in-
tegráló sürgõsségi osztályra, ahol rö-
vid idõn belül megkapják az elsõdle-
ges, gyakran életmentõ, s a késõbbi
életminõséget meghatározó ellátást.
Ez a szekszárdi kórház esetében

egyedül a mûtõblokkban oldható
meg, ahol rendelkezésre áll a szakmai
diagnosztika, az infrastruktúra, vala-
mint a képzett szakemberek. (Mind-
ezen felül a sürgõsségi osztályra mû-
szakonként 3-4 orvost, és mintegy 15
fõnyi szakszemélyzetet biztosítanak.)
Az „gépezet” hasonlóan mûködik
majd, mint amit a „Vészhelyzetbõl”
megismerhettünk. Hozzátette, hogy
a központi laboratórium, valamint a
vér-transzfúziós állomás is csak méte-
rekre van a mûtõblokktól, ami hama-
rosan új CT-, majd MR-berendezéssel
is bõvül. A jelenlegi tíz sürgõsségi ágy
15-re, és a mostaninál jelentõsen ma-
gasabb színvonalúra nõ.

Az új osztályvezetõ fõorvos, a Szé-
kesfehérvárról érkezett dr. Simon Já-
nos arról is szólt, hogy egyre na-

gyobb az igény a kor szellemének
minden tekintetben megfelelõ, ma-
gas színvonalú, korszerû mûszaki
tartalommal bíró sürgõsségi osztály
létrehozására. Az elfogadott ameri-
kai rendszer beindulása után egé-
szen rövid idõn belül részesülhet-
nek a sürgõsségi betegek az életüket
megmentõ elsõ ellátásban.

A fejlesztés – amit feltehetõen ha-
marosan újabb követ – támogatási
szerzõdését március 8-án már aláír-
ták, s megkezdõdött a közbeszerzési
eljárás elõkészítése, április 28-án pe-
dig kiírásra kerül az építészeti tender.
A tervek szerint a nyár utolsó harma-
dában megkezdik az építkezést, az át-
adásra 2011. szeptember végén, októ-
ber elején kerülhet sor.

V. H. M.

Dr. Puskás Imre közgyûlési elnök (balról), dr. Németh Csaba fõ-
igazgató-helyettes és dr. Simon János osztályvezetõ fõorvos
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Miképp az országban, úgy Tolna
megyében és Szekszárdon is a
Fidesz-KDNP pártszövetség és
képviselőinek győzelmével zárult
az országgyűlési választás első
fordulója. Az országgyűlésbe
négy párt(szövetség): a Fidesz-
KDNP, az MSZP, a Jobbik és az
LMP jutott be.

SzV

Dr. Bartos Georgina fõjegyzõ, a Tolna
Megyei Területi Választási Iroda veze-
tõje elmondta: a voksolás mindenhol
és minden esetben zavartalanul, nyu-
galomban zajlott, rendkívüli esemény-
rõl nem érkezett jelzés. A megyében
19 órakor az összes szavazókör bezár-
ta kapuját. Ez azonban nem minden-
hol történt így az országban, miután a
fõvárosban és több nagyvárosban iga-
zolással voksolók az egyetlen kijelölt
szavazókör miatt órákat voltak kényte-
len várakozni...

Tolna megyében a Fidesz-KDNP le-
lépte a mezõnyt. Valamennyi egyéni
jelöltjük az elsõ fordulóban megvál-
totta belépõjegyét az ország házába.
Ez azt jelenti, hogy Horváth István
(Szekszárd és körzete), Tóth Ferenc
(Paks és körzete), Potápi Árpád
(Bonyhád és körzete), Patay Vilmos
(Dombóvár és körzete), valamint
Hirt Ferenc (Tamási és körzete) négy
esztendõre felhatalmazást kapott a
választópolgároktól. Ez a teljesítmény
eddig egyedülállónak számít, hiszen
a megyében a korábbi országgyûlési
választásokon még nem fordult elõ,
hogy egyetlen párt valamennyi jelölt-

je már az elsõ fordulóban mandátu-
mot szerzett.

Potápi Árpád János, a Fidesz me-
gyei elnöke óriási megtiszteltetésnek
nevezte, hogy ennyien voksoltak rá-
juk. Szerinte ez azt jelzi, milyen nagy
a várakozás, a változtatás iránti re-
mény az emberekben, aminek már a
közeljövõben megpróbálnak eleget
tenni. Számításai szerint összesen
nyolc Fidesz-KDNP-s politikus is kép-
viselheti megyénk érdekeit az ország-
gyûlésben.

A Fidesz-KDNP
69 ezer 606 szava-
zattal (58,68 száza-
lék) három megyei
listás helyet is szer-
zett. Az MSZP 21
ezer 216 szavazatot
(17,88 százalék) ka-
pott, ez egy mandá-
tumhoz elég.

Az 1. számú,
szekszárdi egyé-
ni választókör-
zetben 56 száza-
lékos támoga-
tottsággal to-
ro n y m a g a s a n
gyõztes Horváth
István elsõként a
munkáját segítõ

aktivistáknak és a választópolgárok-
nak mondott köszönetet.

– A szavazók részvételükkel erõsítet-
ték a magyar demokráciát, s külön kö-
szönöm azoknak, akik a Fidesz-KDNP
listáját, illetve engem tiszteltek meg bi-
zalmukkal. A szekszárdi központú vá-
lasztókerületben még nem volt rá pél-
da, hogy az elsõ fordulóban mandátu-
mot szerzett volna képviselõjelölt.
Nagy öröm számomra, hogy most ne-
kem sikerült. Ez egyben komoly felelõs-
ség is számomra, amivel szeretnék élni,
s igyekszem mindent megtenni, hogy
eredményesen képviseljem az itt élõk,
és a térség érdekeit a parlamentben –
mondta Horváth István.

– Az MSZP lesz a legerõsebb ellenzé-
ki erõ – mondta dr. Harangozó Tamás,
a párt megyei elnöke. Hozzátette: cél-
juk a jövõben megújuló pártként visz-
szanyerni a választók bizalmát. 

– Ragyogó eredményt értünk el –
mondta Tóth Endre, a Jobbik képvise-
lõjelöltje, hozzátéve: pártja a parla-
mentben mindent megtesz a nemzeti
oldal hatékony képviseletéért.

– Nagyon boldogok vagyunk –
mondta dr. Hegedûs Gyula, az LMP
megyei koordinátora. – Köszönet a
ránk voksolóknak, igyekszünk majd
megfelelni a bizalmuknak.

Fölényes Fidesz-KDNP gyõzelem
Horváth István és a pártszövetség megyei jelöltjei elsõ fordulós sikert arattak a választáson

1. SZÁMÚ EVK, (SZEKSZÁRD)  
Érv. szav. százalék 

1. Horváth István (FIDESZ-KDNP) 18 165 56,00 

2. Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 6576 20,27 

3. Tóth Endre (Jobbik) 4377 13,49 

4. Rák Vilmos (LMP) 2244 6,92 

5. Horváth Tibor (MDF-SZDSZ) 951 2,93 

6. Kõszegi Zsolt (MESZ) 122 0,38 

TOLNA MEGYE TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET 

Érv. szav. Százalék Mandátum

1. FIDESZ-KDNP 69 604 58,68 3   
2. MSZP 21 214 17,88 1   
3. Jobbik 18 315 15,44 0   
4. LMP 6467 5,45 0   
5. MDF 3017 2,54 0

forrás: valasztas.hu

A választás szekszárdi és Tolna megyei eredményei

XI. Szent György-napi Borünnep
Elõzõ számunkban már olvashatták,
hogy az idei borvidéki borversenyen
205 mintát értékelt a kiváló borászok-
ból, szakemberekbõl álló zsûri. A bírá-
ló bizottságok a következõ borokat ta-
lálta a legjobbnak: a Legjobb Vörösbor
díjat Prantner Ferenc 2008-as évjáratú
cabernet sauvignon és cabernet franc
cuvée bora nyerte el. A Legjobb Bika-
vér címet a Mészáros Borház Kft. 2007-
es Bikavér reserve bora, a Legjobb Ka-
darka díjat a Remete-bor Kft., 2008-as
évjáratú bora, a Legjobb Kékfrankos
címet Hetényi János Pincészetének
2009-es évjáratú nedûje kapta.

A Legeredményesebb fiatal borász
címet a Sebestyén Pince, a Legered-
ményesebb borászat címet a Fritz
Pincészet és a Legeredményesebb
kistermelõ címet pedig a Misóczki
Pince kapta. A Legjobb hordós bor dí-
jat a Fritz Pincészet 2008-as évjáratú
cabernet sauvignonja nyerte el. A dí-

jakat a borászok a Szent György napi
ünnepségen vehetik át.

***
A Hegyközségi Tanács Szekszárd

április 24-én (szombat), Szent György
napján, a Szekszárdi Bikavér Ünne-
pén 10 órától tartja a 2010. évi Szek-
szárdi Borvidéki Borverseny ünnepé-
lyes eredményhirdetését A Mûvésze-
tek Házában (Szent István tér 28.)
PROGRAM:

10.00: A Szent György-napi Borün-
nepet megnyitja Horváth István Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgármes-
tere

10.20: A 2010. évi Szekszárdi Borvi-
déki Borverseny szakmai értékelése
és ünnepélyes díjkiosztó

10.50: Szekszárd Város Bora 2010
díj átadása

11.00: Jövések könyvének felmuta-
tása

Díjnyertes borok kóstolója

Hatvanmilliós bizottsági alapok
n Szekszárd Megyei Jogú Város képvi-
selõ testülete csütörtöki, rendkívüli
közgyûlésén ellenszavazat nélkül fo-
gadta el az elõterjesztéseket. Így töb-
bek között a bizottsági alapokban
meglévõ 60 millió forintot a kö-
vetkezõk szerint osztotta fel a testület:
a Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága 35, a Mûvelõdési és Oktatá-
si Bizottság 15, míg a Szociális és Egész-
ségügyi, valamint a Gazdasági és Mezõ-
gazdasági Bizottság 5-5 millió forintot
oszthat el saját hatáskörében.

A képviselõk jóváhagyásával Szek-
szárd városa csatlakozik a megújuló
energia-felhasználást célzó, uniós Vis
Nova pályázathoz. A támogatási inten-
zitás 85 százalék, míg további tízet a
magyar állam biztosít, így a Vízmûvel
közös, a sportcsarnok és a leendõ
sportcentrum egységeinek energiával
és melegvízzel való ellátását célzó pro-
jekt önereje mindössze 4 millió forint.

A Diákétkeztetési Kft. ügyvezetõje,
Bay Attila terjesztette elõ a konyhai
rendszer átalakításának végsõ változa-
tát, mely szerint a Baka István Általá-
nos Iskola és a Gyermeklánc Óvoda
fõzõkonyháját bõvítik három-, illetve
kétezer adagossá, a legmodernebb
berendezéseket, eszközöket felhasz-
nálva. Az itt készülõ ételeket szállítják
aztán ki a városi fenntartású intézmé-
nyekbe. A hidegkonyhai feladatokat a
Dienes iskola konyhája oldja meg. A
beruházás várható teljes költsége
mintegy 400 millió forint.

A képviselõk zárt ülésen döntöttek
az Év Rendõre és az Év Tûzoltója cím-
re jelöltek személyérõl. A díjazottak
április 24-én, illetve május 3-án vehe-
tik át az elismeréseket.

Lemondott képviselõi tisztségérõl
Németh Zoltán (SZDSZ). Helyét Hor-
váth Tibor foglalja el, aki az áprilisi
rendes közgyûlésen teszi le az esküt.

A Nagy család felnõtt tagjai adják le szavazatukat a Garay iskolában
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Elindult a zöldjárat
a városban

Az elkülönített begyûjtést végzõ
„zöldjárat” idén április 7-tõl októberig
a családi házas övezetekben igénybe-
jelentés nélkül, minden héten szer-
dán közlekedik. Páros heteken az
Északi városrészben, páratlan hete-
ken a Déli városrészben gyûjti össze
a hulladéktároló edények mellé reg-
gel 6 óráig kihelyezett zöldhulladé-
kot. A társasházaktól szintén szerdai
napokon, de elõzetes igénybejelenté-
sek alapján szállítja el a hulladékot. A
társasházak igénybejelentéseit az
Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálata fo-
gadja (tel.: 74/528-850).

A fûkaszálék és a lomb csak zsákol-
va, faág és cserjenyesedék csak dara-
bolva (maximum 1,5 méter hosszú,
és legfeljebb 5 cm vastagságig), és kö-
tegelve kerül elszállításra. Amennyi-
ben a hulladék közé kommunális hul-
ladék is kerül, a kihelyezett növényi
hulladékot nem szállítják el. A zöld-
hulladék zsákolását úgy kell megolda-
ni, hogy az a kézi emelést kibírja.

Az apa már apa
Húsvéthétfõn délelõtt édesapja kísére-
tében megérkezett a háromesztendõs
Ádámka. Miután büszkén és roppant
öntudatosan meglocsolt, elmondta,
hogy hasonló megtiszteltetésben ré-
szesült „az anya, Erzsi mama, Hanna
és Andi”. Ám közölte, hogy az apát
nem locsolta meg.

– Hát persze, hogy nem – válaszol-
tam. – Hiszen apával együtt ti vagy-
tok a fiúk… 

– De apa nem fiú! – szakított félbe.
– Hanem? 
– Az apa már apa – szögezte le

büszkén. - vhm -

Faültetés a jövõ nemzedékével
Folytatódott a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

Az időjárás kedvezett azoknak a
lelkes embereknek, akik pénte-
ken és szombaton faültetéssel
szépítették városunkat. 

SzV

Pénteken a lakosság önkéntes munká-
jának és a Gemenc Zrt. felajánlásának
köszönhetõen közel 300 db fát sike-
rült elültetni a város több pontján.
Ezek a fák fontos szerepet töltenek ma-
jd be levegõnk minõségjavításában, va-
lamint a forró nyári napokon árnyat
adnak majd nekünk. Kérjük a közel-
ben élõ embereket, hogy kísérjék fi-
gyelemmel a növények állapotát, és ha
tehetik, segítsenek gondozni õket a
szárasság idején.

Szombaton a Prantner János park-
ban 17 darab fát és 70 darab cserjét ül-
tettünk lakossági összefogással. A park
madárbaráttá alakítása jó hangulatban
telt, melyet a Waldorf Négy Évszak Ala-

pítvány szervezett. Köszönjük a Lián
Kft.-nek, a Ramirent Kft.-nek, az Alisca
Terra Kft.-nek és a Szekszárdi Vízmû
Kft.-nek az ültetéshez szükséges esz-
közök biztosítását, továbbá a „Börtön
a városért” programban részt vett el-

ítélteknek a sétaösvény kialakításához
nyújtott segítséget. A munka elvégzé-
se után közös pizzázásra hívta az ala-
pítvány az önkénteseket. A Waldorf
Óvodában, a gyerekek által készített
kemencében sült házi készítésû, na-
gyon ízletes pizzával csillapíthatták a
„parképítõk” éhségüket. A parkot ha-
marosan folytatjuk.

Április 23-án az Oktel Kft. és a Váro-
si Sportcsarnok közösen javítják a
Keselyûsi út kopott korlátjait, vala-
mint szemétgyûjtési akcióba kezde-
nek a vasútvonaltól a Gemenci erdõig. 

Április 24-én a FITT (Fiatalok Tol-
nában Tolnáért) Egyesület a Városi
Sport és Szabadidõ Központ hátsó
bejáratánál lévõ falat grafiti-
mentesítik. Hasonló felajánlásokat és
segítõ kezeket továbbra is várunk.

Önkéntesek jelentkezését várjuk
kilátó takarításhoz. Jelentkezni lehet:
Páll Laura, telefon: 06 30/4948-028,
e-mail: laura@szekszard.huHorváth István polgármesternek segítsége is akadt

Lakossági összefogással lett madárbaráttá a Prantner János park
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Környezettudatos család
A Zöldtárs Alapítvány a Nemzeti Ci-
vil Alap támogatásával „Környezet-
tudatos család” címmel fórumot
szervez április 24-én, 9 és 17 óra kö-
zött a Szent László Szakközépiskola
éttermében. A részvétel ingyenes, de
jelentkezéshez kötött. Jelentkezni
Gaál Zsófiánál a 20/299-8960-as
telefonon lehet április 22-ig.

Újvárosi borverseny
A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör és a Német Nemzeti-
ségi Egyesület április 25-én, vasár-
nap 15 órára borversenyre hívja az
érdeklõdõket a Szent István Házba
(Rákóczi u. 69.). Mintánként két pa-
lackkal juttassanak el április 23-án,
17 és 19, vagy április 24-én, 9 és 12
óra között a Szent István Házba.

Polgárõr kerestetik
A Szekszárdi Polgárõr Egyesület vár-
ja azon szekszárdi lakosok jelentke-
zését, akik szeretnének többet tenni
a város biztonságáért, a közbizton-
ságért. Szeretettel várunk minden-
kit a Polgárõrség tagjai közé. Bõ-
vebb felvilágosítás és jelentkezés:
Bakodi Róbert elnök 30-6254-400.

HÍRSÁVKinyíltak a megemlékezés nárciszai
Az emberi méltóság az utolsó pillanatig megõrizhetõ

■ Az országos Hospice Mozgalomhoz
elsõként csatlakozott a Szekszárdi
„Méltósággal az út végén” Hospice Ala-
pítvány, melynek keretén belül tavaly
októberben ültették el azokat a nár-
ciszhagymákat, melyeknek virágait jel-
képesen a súlyos betegeknek, s az õket
gondozóknak ajánlották. A kinyílt nár-
ciszoknál szerdán délután közös meg-
emlékezést tartottak.

A borongós, szeles idõ a megemlé-
kezés kezdetére egy csapásra megvál-
tozott. Kisütött a nap, rég látott szivár-
ványban gyönyörködhettek a mûvelõ-
dési ház mögötti virágágyáshoz érke-
zõk. A nárciszokat olyan alakzatban ül-
tették ki – a hagymák a Rotary Club
adományaként Hollandiából származ-
nak –, hogy kiolvasható a Hospice név.
A megemlékezésre érkezõk a ragyogó
napfényben gyönyörködtek a sárga
virágszõnyegben, s az igényes mûsor-
ban. A Galigarda Kamarakórus éneke
köszöntötte a résztvevõket, majd Bíró
Beáta elszavalta Dsida Jenõ: Tavaszi uj-
jongás címû versét.

A „Méltósággal az út végén” Hospice
Alapítvány elnöke, Gliedné Tillmann
Erzsébet ünnepi megemlékezõ beszé-
dében többek között elmondta:

– Õsszel azt ígértük, hogy tavasszal,
amikor kinyílnak a nárciszok, újra ta-
lálkozunk. Megemlékezünk a „Méltó-
ság Mezeje” programról, amely az em-
beri méltóságra, és a társadalmi fele-
lõsségvállalás szükségességére hívja
fel a figyelmet. A sárga nárcisz szerte
a világon a daganatos betegségben
haldoklókat gondozó szervezetek
szimbóluma, az életnek, a remény-
nek, a ragaszkodásnak a kifejezõje.
Azért ültettük el õsszel a nárciszhagy-
mákat, hogy ráirányítsuk a figyelmet

arra, hogy az emberi méltóság az utol-
só pillanatig megõrizhetõ.

Az ünnepségen elhangzott Vígh
Ferencné a „Szelíd Ráktérítõ
Klub"”tagja és Csizmazia Dóra (Garay
János Általános Iskola és AMI) szavala-
ta, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola
gitár és fuvola triójának játéka.

A virágágy egyik sarkában Csontos
Zoltán kõfaragó által készített emlék-
kõ hirdeti az országos programhoz
való csatlakozást, s az évente sorra ke-
rülõ programot. Sas Erzsébet

Sok érdeklõdõ tisztelte meg jelenlétével az eseményt
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n „A szemüveg arról (is) szól, hogy
ki vagy” – mondta Réz András a
Szász Optika Garay téri új üzlete
megnyitásának apropóján szerve-
zett ünnepségen a közelmúltban.
Az ismert filmesztéta, író és rek-
lámszakember 40 éve hord szem-
üveget.

– A '70-es években csak az
„SZTK-vényes” keretek közül vá-
laszthattunk, ma már hatalmas a
kínálat. A divat, a trendek mellett
a praktikum, a tartósság és a kom-
fort határozza meg, milyen szem-
üveget vásárolunk. Nálam hangu-
lat- és eseményfüggõ, hogy a há-
rom szemüvegembõl éppen melyiket teszem fel. A keretek
amúgy sok mindent elárulnak viselõjük személyiségérõl, és ar-
ról, mit üzen általa a világnak.

A szemüveg és a film kapcsolódásáról is kérdeztük Réz And-
rást, aki elmondta: a használati tárgyak, így a kalap, az eser-
nyõ, vagy éppen a szemüveg hozzáadnak a karakterhez. A film
szuper érzékeny világ, így ha nem „oda valóak” a tárgyak, a né-
zõ számára zavaró lehet az összkép. Az esztéta szerint fontos,
hogy a személyiségi jegyeket miként rakják össze, s ebben akár
a szemüvegnek is jelentõs szerepe lehet. Ugyanakkor nincs
szemüveges sztár, annak használatát ugyanis maga a mozi
dönti el. Réz András szerint a magyar filmekben gyakran zava-
ró az összkép, látszik, hogy nem állt a háttérben egy dizájner.

A megfelelõ szemüveg kiválasztása a hétköznapi életben
sem egyszerû dolog. Akaratán kívül ugyanis a viselõje egy
rosszul megválasztott darabbal mást árul el magáról, mint
szeretne.

Mutasd a szemüveged,
megmondom, ki vagy!

Szekszárdról indultak a zenei pályára
A Mûvészetek Házában adtak koncertet a Farkas nõvérek

Kedden este a Művészetek Háza
adott otthont Farkas Katalin (he-
gedű), Farkas Éva Eszter (brácsa)
és Farkas Judit (ének) koncertjé-
nek.

Lakatos Orsolya

Köszöntõjében Katalin elmondta:
több oka is van, hogy szüleikkel és hú-
gaival szülõvárosukban bemutatkozó
koncertet szerveztek. Mindnyájan itt
kezdték zenei tanulmányaikat, és fon-
tosnak tartják, hogy számot adjanak tu-
dásukról tanáraiknak, barátaiknak. A
legfõbb apropó pedig, hogy Éva mér-
földkõhöz érkezett: diplomakoncertje
április 27-én lesz a Zeneakadémián.

Elsõként Bach d-moll Partitájából
Éva játszotta el az Allemanda, Corren-
te, Sarabanda és Giga rövidebb táncté-
teleket, nagyszerûen bemutatva a ba-
rokk stílus jellegzetességeit. A na-
gyobb lélegzetvételû Ciaconna-t Kata-
lin jól fölépített, színes, átgondolt elõ-
adásában hallhattuk.

Händel: Rodelinda címû operájából
a Dove sei? kezdetû áriát énekelte Ju-
dit, meglepetést szerezve fiatal kora
ellenére érett, nõies hangjával. Erõtel-

jesen, kifejezõen formálta Kodály: Ma-
gos kõsziklának... kezdetû népdalfel-
dolgozását is, zongorán Dobai Tamás-
né (Judit egykori zongoratanára) kí-
sérte.

Virgilio Mortari, 1966-ban szüle-
tett zeneszerzõ hegedûre és nagy-
bõgõre írott kettõsversenyét Kata-
lin és Fervágner Csaba szólaltatta
meg. A vonós család legmagasabb és
legmélyebb tagját foglalkoztató
négy tételes darab szokatlan, ezzel
együtt igen meggyõzõ hangzást ho-
zott. A ritkán hallható mû modern,

de melodikus, merengõ hangulatú,
vagy éppen kifejezetten virtuóz té-
teleivel frappáns zárása volt a kon-
cert elsõ részének.

A második részben Mozart: Esz-dúr
Simfonia Concertante kettõsverse-
nyét Katalin és Éva játszották el a
Szekszárdi Kamarazenekar (mûvésze-
ti vezetõ: Földesi Lajos) kíséretével.
Mindhárom tétel alatt érezhetõ volt,
hogy minden hangnak oka és célja
van, hogy „tartunk” valahová a zenei
folyamatban. A tételeket sokszínû di-
namikák, szélesen, jól kitöltött zenei

ívek, érzelmes, drámai megfogalma-
zás és pergõ, felszabadult játékmód
jellemezte.

Mesterségbéli tudásukat bizonyí-
totta Katalin, Éva és Judit, akik nem
mulasztottak el köszönetet mondani
szüleiknek, egykori tanáraiknak.

***
Farkas Katalin 2003-ban diplomá-

zott a Zeneakadémián Perényi Eszter
növendékeként, majd 2005-ig a grazi
Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst hallgatója Sylvia-Elisabeth
Viertelnél. Számos hazai és nemzetkö-
zi kurzus aktív résztvevõje. A Miskolci
Egyetem Zenemûvészeti Intézetének
tanára, az MR Szimfónikusok állandó
kisegítõ tagja. A Zeneakadémia dokto-
randus hallgatója, disszertációját A.
Schnittke hegedûmûveibõl írja.

Farkas Éva Eszter a Zeneakadémia
végzõs hallgatója brácsa szakon. Taná-
rai: Bársony László, Gulyás Márta, Rolla
János, Hargitai Géza. Az ELTE-n pszi-
chológusként diplomázott 2009-ben.

Farkas Judit a budapesti Bartók Bé-
la Konzervatórium magánénekes nö-
vendéke, tanára Deliné Soós Ágnes, és
a Károli Gáspár Egyetem magyar sza-
kos hallgatója.

Réz András

A Farkas nõvérek: Katalin (balról), Éva Eszter és Judit
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„Nem bántam meg a Sárközi Vasárnapot”
Interjú a saját mûtermét alakítgató fiatal festõmûvésszel, Tóth Gáborral

Egy szekszárdi fiatalember volt
interjúalanyom, aki nagyapjához,
Bogár Istvánhoz, sárpilisi kántor-
tanító-népművelőhöz, a híres
„Bogár tanya” néprajzi magán-
gyűjtemény létrehozójához ha-
sonlóan, maga is „művészet-kö-
zelben” találta meg önmagát. 

Gyimóthy Levente

A 27 éves, szerény, de céltudatos Tóth
Gábor a festõmûvészi pályát választott,
s az út eddigi legjelentõsebb állomása
Szabó Dezsõ 1939-ben készült „Sárközi
Vasárnap” címû festményének repro-
dukciója volt, amely a közelmúltban
Decsen talált otthonra.

– Honnan származik a család?
– Anyai ágon Õcsénybõl. Bogár Pis-

ta bácsi népmûvelõ volt a nagyapám,
jómagam, Richárd bátyámmal, Szek-
szárdon születtem.

– Hol végezted iskoláid? Hogy jött a
rajz, a festészet látókörödbe?

– A Garay iskolában kezdtem, ott
emelt óraszámban tanultunk rajzot. Az
I. Béla Gimnáziumban a heti egy óra
ugyan probléma volt, de a jó tanerõk
kárpótoltak: általánosban Jakab Géza,
középiskolában pedig Kovács Zoltán
segített rálelnem, hogy ebbe az irányba
kell mennem a felvételinél. Kaposvá-
ron kétéves technikum-felkészítõ kö-
vetkezett, mellette Szekszárdon Fusz
György óráira jártam. Aztán 2003-ban
bekerültem a Pécsi Mûvészeti Karra.

– Milyen munkáid voltak a „Sárkö-
zi Vasárnap” megkezdése elõtt?

– Pécsett volt pár éve egy nagyobb
tájkép kiállítás, ahol több alkotótól kér-
tek be mûveket. Az enyém választották

gyõztesnek, aminek nagyon örültem.
A gemenci tájat festettem meg,
200x150-es vásznon, ami jó erõpróba,
tapasztalat volt számomra.

– Mesélj a Szabó Dezsõ kép újrafes-
tésének történetérõl! Hogyan jött a
lehetõség?

– Civil indíttatásra pályázatot írtak
ki Szabó Dezsõ festményének újraal-
kotására. Rühl Gizella fotómûvész, a
TolnaArt tulajdonosa, akit már korább-
ról ismertem, valamint dr. Gaál Attila, a
megyei múzeum igazgatója voltak a
kezdeményezõk. Négyen nyújtottunk
be pályázatot, a feladat pedig a mû egy
részletének kicsinyített megfestése
volt. A nagyközönség szavazhatott, s
én kaptam a legtöbb voksot. A pálya-
munkák bírálatában részt vett Vékony
Péter galériatulajdonos, Molnár M.
György festõmûvész, Feledi Balázs ne-
ves mûvészeti író, mûvészettörténész,

és Lovas Csilla mûvészettörténész is.
Véleményük megegyezett a közönsé-
gével, így 2007 augusztusában elnyer-
tem a pályázatot. Akkor úgy gondol-
tam, a képem – a kiírásnak megfelelõ-
en – a vasútállomás várótermébe, ere-
deti helyére kerül, de menet közben
kissé zavaros lett a dolog...

– Aztán végül is belekezdtél
– A húsipari vállalat egyik raktárá-

ban kaptam lehetõséget a nagy méterû
festmény elkészítésére, a helyért most
is hálás vagyok. Végül több mint egy
évet húzódott a kép ügye, hiszen bár
2008 novemberében elkészültem, de
csak idén találtak neki helyet. Közben a
húsipari helyiségét meghirdették el-
adásra, így került át egy idõre a mûve-
lõdési ház raktárába.
– Ígéretek voltak, vannak szekszár-
di elhelyezésre?

– Voltak elképzelések... Felvetõdött,
hogy a mûvelõdési ház mozitermének
konferenciateremmé átalakítása során
esetleg felkerülne, de nem lett konkré-
tum belõle, más lehetõséget pedig
nem ajánlottak fel Szekszárdon.

– Így jött képbe a decsi faluház...
– Igen, március 6-án állították ki. Töb-

bek között a két polgármester, Horváth
István és Biczó Ernõ is jelen volt az át-
adáson, ahol az eredetihez hasonló kör-
nyezetben helyezték el. Nagyon fontos
tényezõ volt, hogy elfért, bár a két felsõ
sarkából így is le kellett vágni 25-25 cen-
tit a faluház nyeregtetõje miatt. A szem-
lélõ mindenesetre kellõ távolságon be-
lül be tudja fogadni a képet.

– Ha ma írnák ki a pályázat, újra
belevágnál?

– Nem bántam meg a kép elkészíté-
sét. Kicsit furán jött ki az egész, de so-

kat tanultam belõle szakmailag is. A
Szabó Dezsõ-trilógia folytatásába is be-
levágnék, bár ennek lehetõségét nem
látom.

– Vannak példaképeid, ihletõid?
– Jelenleg a látványszerû festészet

foglalkoztat. Lengyel András meste-
rem munkássága példa számomra. A
klasszikusak közül szeretem Velas-
quez-t, de a nagybányai festõk törekvé-
sei is hatnak rám. Csók Istvánt emel-
ném még ki, a munkásságából írtam a
szakdolgozatom. „Õcsényi keresztelõ”
címû képe adta az ihletet, melyen ro-
konaimat is megfestette.

– Mi a helyzet a családi múzeumo-
tokkal?

– A Bogár tanyát, ahol nagyapám
1967-ben néprajzi magángyûjte-
ményt hozott létre, s ahova eddig 52
országból (!) érkeztek vendégek, a
mai napig gondozzuk. Nagyrészt csa-
ládi eredetû tárgyak vannak birto-
kunkban: egy sárközi parasztház tisz-
taszobát bemutató berendezése, ve-
tett ágy, cserépkályha, nyitott-kémé-
nyes konyha, ládák, mezõgazdasági
eszközök, présház pince, szõlészettel
kapcsolatos tárgyak. Kuriózum, hogy
a szentendrei skanzenben a Sárközt
bemutatósát ez az anyag adja, így a
mûemlék Bogár-tanya másolata, vala-
mint családunk õcsényi szülõháza.
Utóbbit egy az egyben elvitték oda,
földarabolva.

– Mit tervezel?
– Egy mûteremre vágyok, ahol a

munkakörülményeim megteremtõd-
nek, és megrendeléseket keresek. Szõ-
lõhegyen, a Bogár tanyához közel sike-
rült egy alkalmas helyet találni, azt újít-
gatom.

Tóth Gábor 

Pléhfater és pléhboj - Kis Pál István új kisregénye
■ A jó sztoriban „csak úgy történnek
a dolgok, nem csinálják õket” – fogal-
mazza meg a remek meseszövés alap-
ját pléhfater pléhboj kérdésére. Ez az
egyik legfontosabb jellemzõje Kis Pál
István legújabb kisregényének, amely
a Pofonok és pofonok… címet viseli: az
életbõl születõ események maguktól
gördülnek tova. Annak ellenére van ez
így, hogy a rövid történetek, szám sze-
rint tizenhét, egy keretbe ágyazva
hangzanak el; ugyanis a két fõhõs, akik
már az elsõ találkozás alkalmával rá-
döbbennek, hogy õket valamilyen rej-
télyes kapocs fûzi össze, három hétig
napra nap együtt horgásznak és be-
szélgetnek. Ifjabb hõsünk, aki írói ál-
mokat dédelget, felveszi, majd megír-
ja a rövid anekdotákat, melyeket a

nagyapjává elõlé-
pett másik fõsze-
replõ mond neki
tollba és dikta-
fonra.

E tanulságos,
egyszersmind
mulatságos el-
beszélések Mis-
ka papa fiatalsá-

gából köszöntenek ránk: a Bádogvá-
ron le- és megélt iskolás és szakmun-
kástanuló-évek emlékeirõl mesél tá-
volra szakadt unokája helyett ennek
a másik Imrének a megõszült pecás.
A pléhfaluban megesett sztorik per-
sze a mi magyar múltunkat elevení-
tik fel; fél évszázaddal ezelõtti szak-
oktatók, tanoncok és ismerõseik búj-

nak elõ pléhfater mondataiból.
Pléhbojunk lelkes és értõ hallgató-
ság, aki maga is ismeri a kétkezi
munkát, hiszen az érettségi és egy
évnyi fõiskola után kénytelen kifize-
tõdõbb tanulmányokat folytatni -
nem adva fel ezenközben az álmait.
Mind humort és tanulságokat hor-
doznak: az élet kisebb-nagyobb po-
fonjait és fricskáit.

Miként arra a cím is utal, a felidé-
zett ütlegek különböznek egymástól.
Elszenvedésük módja, ideje, illetve el-
térõ erõsségük okozza az eltérést. Ab-
ban mégis megegyeznek, hogy örö-
möt s nevetést hordoznak magukban,
a humor pedig, ahogyan Kis Pál Ist-
ván a kötet bemutatóján fogalmazott,
maga a szeretet; mint a mesebeli tál-

tos, mindig kimenti gazdáját szorult
helyzetébõl. Pléhfater és pléhboj tud-
ják mindezt, s el is hozzák nekünk e
kincset, melynek értékébõl semmit
nem von le, hogy a kisregényben szá-
mos elütést és hibát rendelt benne
hagyni a nyomda kisördöge. Ne kétel-
kedjünk benne, hogy kellemes mások
bekapott pofonjain mosolyognunk -
ne feledjük levonni ugyanakkor a vo-
natkozó tanulságokat sem!

A Babits Kiadó gondozásában
megjelent kötetet a múlt hét csütör-
tökén a Nemzeti Borozóban mutatta
be a szerzõ, akivel Gacsályi József be-
szélgetett, a korabeli hangulat felidé-
zésében pedig Komjáthy Tamás és
Orbán György nyújtott nekik segít-
séget. Kosztolányi Péter

Kis Pál István
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Születésnapi akciók a 20 éves Szigma Komfortnál
A szakemberek és a lakosság
megelégedésére immár két évti-
zede végzi magas színvonalú ke-
reskedelmi tevékenységét a
szekszárdi Szigma Komfort. A ju-
bileum alkalmából egy hétig szü-
letésnapi akciókkal várja vásárló-
it a Rákóczi utcai üzlet.

Az egykori Szigma Kisszövetkezet ma
a tulajdonosok, Glósz Ádámné Judit,
Bese Mihály és Dörmer Konrád nevét
viselõ betéti társaságként mûködik, a
tevékenységi köre azonban nem válto-
zott az elmúlt két évtized alatt. Ma is a
víz- és fûtésszerelési anyagok, valamint
fürdõszoba felszerelések kereskedel-
me adja a cég fõ profilját. A lakosság és
a szakemberek egyaránt tudják, nincs

olyan a vízszereléshez használatos ter-
mék, amit ne tudnának beszerezni a

Szigma Komfortnál, vagy ha éppen
nincs készleten, megrendelésre egy hé-
ten belül ne érkezne meg az üzletbe.
Nagy választékban kínálnak fém és mû-
anyag tartozékokat, de az igen keresett
csapfelújító készleteket is megtalálják a
Rákóczi u. 13. szám alatti áruházban.

A Szigma Komfort a Salgó tûzhe-
lyek és kályhák szekszárdi márkakép-
viselete, de széles választékban találha-
tók az üzletben Hajdú vízmelegítõk,
és a MOFÉM csaptelepeinek teljes
szortimentjével, udvarias kiszolgálás-
sal és tanácsadással várják a vásárló-
kat. Aki teljes fürdõszoba-felújítást
tervez, az is számíthat a cég segítségé-

re, hiszen a szaniterektõl a mûanyag
csövekig mindent beszereznek a
megrendelõ kívánsága szerint.

A 20 éves születésnap alkalmából
most akciókkal is várják a vásárlókat.
Április 24-ig 10 % kedvezményt adnak
valamennyi PVC idomra, és egyes für-
dõszoba kiegészítõk is 10 %-kal ol-
csóbban vásárolhatóak meg. (x)

Szigma Komfort
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13.
Telefon: 74/412-146
Nyitva: H-P 8-16.30, Szo 8-11-ig.

Udvarias kiszolgálással, tanácsadással várják a vásárlókat

Minden PVC-idomra 10% kedvezményt adnak április 24-ig

Egyes fürdõszobafelszerelések
is akciós áron kaphatók
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Valkai Csaba
Csanád és felesége, Valkainé Daczó Eszter Nívódíjas táncművészek.
A Pécsi Nemzeti Színház vezető szólistái, s 10 éve a PTE Illyés Gyula
Gyakorló Iskola táncművészeti tagozatvezető tanárai. Közel egy éve
nemcsak tanítanak Szekszárdon, de gyermekeikkel otthonukként is
választották a várost.

Egy férfi: Valkai
Csaba Csanád

Egy nõ: Valkainé
Daczó Eszter

– Honnan indult a tánc iránti sze-
retete, s milyen út vezetett a szín-
padig? 

– Dávodi származású vagyok, már
általános iskolában is a néptánc
együttesben táncoltam. A sport és a
tánc irányított Pécsre, a Mûvészeti
Szakközépiskolába, s már az év elején
„szembesültem” azzal, hogy ez nem
néptánc, hanem balett. Elsõként a
debreceni Csokonai Színházba szer-
zõdtem, majd Miskolcon táncoltam.
Pécsre 1996-ban tértem vissza szólis-
taként. Keveházi Gábor, az akkori
igazgató meghatározó szerepet töl-
tött be szakmai életemben. Kicsit
több volt, mint mester, példakép. So-
kat köszönhetek neki.

– Ámulva csodáljuk a táncmûvé-
szeket, akik a színpadon a „testük-
kel beszélnek”, s kevesen gondo-
lunk rá, hogy a szépsége mellett mi-
lyen kérész életû is a hivatásuk... 

– Egy táncos 18-20 évesen kerül be
a színházba, 26 évesen ér(het) a
csúcsra, s attól kezdve legfeljebb tíz
évig táncolhat. A táncosok aktív ide-
jének minden pillanatát a tánc teszi
ki, amely elhasználja a testet, így ko-
rán kell nyugdíjba menniük, kevés
pénzért. Akad, aki átképzi magát, s
így gondoskodik a késõbbi életérõl,
aki nem ezt választja, arra nehéz idõk
várnak. Mi a feleségemmel elõre gon-
dolkodtunk. A színházi munkánk
mellett elvégeztük a Táncmûvészeti
Fõiskola moderntánc-pedagógiai sza-
kát, ahol igazgatóhelyettesünk Uhrik
Dóra volt. Így vált lehetségessé, hogy
immár 10 éve tanítunk Szekszárdon.
A következõ nehéz döntés az volt,
hogy két gyerekkel tudunk-e kétlaki
életet élni? Akkor határoztuk el, hogy
a gyerekek és a tanítás érdekében
ideköltözünk.

– Mit jelent az Ön számára a tánc? 
– Az utóbbi két évtizedben minden

napomat a tánc töltötte ki. Ezt a hiva-
tást nem lehet pénzért mûvelni. Aki
ma Magyarországon ezt az önsanyar-
gató hivatást választotta, az csak sze-
relembõl, hivatástudatból, küldetés-

bõl teszi. Továbbadni a tudást leg-
alább olyan nagy küldetés, mint a
színpadon táncolni, majd hallgatni,
amikor háromezer ember tapsol (ez
egy mexikói elõadáson volt), s érezni,
hogy ezért megérte. Pályafutásom
csúcsa volt, amikor Yorma Eloval, a
Bostoni Balett világhírû koreográfu-
sával dolgozhattam Pécsett.

– A jövõ? Olyan sikereket elérni a
tanításban, mint a táncban?

– Szeretnénk az elkezdett munkát
fejleszteni, középfokú oktatást beve-
zetni. Úgy érezzük, Antus Erzsébet
igazgatónõ támogatását eddig is meg-
kaptuk, s ez a továbbiakban is erõt ad
a munkánkhoz. Nagy álmunk, hogy
létrehozzunk egy együttest. Igény
van a táncra, ezt tapasztaltuk kará-
csony elõtt, amikor három napig ját-
szottuk a Diótörõt telt ház elõtt. Nyá-
ron, július elején tánckurzust tartunk
60-70 fõ részvételével.

– Komoly munka, nagy tervek...
– Szeretnénk megnyerni a város

vezetését – akikrõl köztudott, hogy
mûvészetet szeretõ emberek –, hogy
a programjainkat tovább tudjuk vin-
ni. Szeretnénk, ha látnák, tapasztal-
nák, hogy a néptánc mellett egy má-
sik táncmûvészeti vonalnak is van lét-
jogosultsága Szekszárdon.

– Pályájának kezdete hasonló,
mint a férjéé. Ami nem csoda, hi-
szen gyermekkora óta táncos
szeretett volna lenni...

– Harkányi származású vagyok,
és szintén a Mûvészeti Szakközépis-
kolában végeztem. Eck Imre, a Pécsi
Balett alapítója, vezetõje volt a taná-
rom. Szintén vidéki színháznál
kezdtem: Debrecenben táncoltam
egy évig, majd visszakerültem Pécs-
re, ahová Tóth Sándor akkori igaz-
gató szerzõdtetett le, és 1998-tól let-
tem szólista. Olyan megtiszteltetés
ért, hogy Keveházi Gábor igazgatá-
sa alatt próbavezetõ, balettmester
lehettem, az együttesnek a klasszi-
kus balettet tanítottam. Keveházi
valóban meghatározó volt mindket-
tõnk életében. Hívott bennünket
Budapestre is – szakmailag nagy
elõrelépés lett volna –, mi mégis
Pécs mellett döntöttünk.

– Szerencsére, hiszen így került
képbe Szekszárd, ahol immár
egy évtizede tanítanak...

– A mûvészeti képzésbe 10 éve
léptünk be. Harminc-negyven gye-
rekkel indultunk, most 130 tanítvá-
nyunk van. Igen komoly szakmai
munka folyik. Az óvodában az ala-
pozásnál kezdjük, majd az életkor-
nak megfelelõen haladunk, építke-

zünk, és felsõ tagozatban lép be a
férjem a tanításba. Pedagógiai szisz-
témánk nemcsak arra irányul, hogy
„leadjuk” az anyagot, hanem meg-
próbálunk mûvészeket nevelni.
Ugyanakkor ez nem egy balerina-
képzõ. Eleinte több gyereket hoz-
tak, akiknél a tánc segítségével gyó-
gyító foglalkozásokat is tartottunk.
Az elsõdleges cél, hogy a gyermek
megszeresse a táncot, a közösségi
életet, megtanulja a jó testtartást,
mozgáskultúrát.

– Az évek alatt végzett sok-sok
munka komoly eredményeket ho-
zott az utóbbi két esztendõben…

– Már tavaly rendeztünk egy ver-
senyt, s miután itt nem volt ilyen
közösség, úgy döntöttünk, hogy
összefogjuk a környékben tánccal
foglalkozó közösségeket. Az idén
már több mûvészeti iskola részvéte-
lével rendeztük meg a II. Szekszárdi
Táncvarázs Fesztivált. A magas szín-
vonalú verseny reggel 8-tól este 8-ig
tartott, 70 mûsorszámban 500 gye-
rek indult. Tõlünk hét osztály in-
dult, és ugyanennyi díjat hoztunk,
nyertünk el. Ebbõl hat elsõ, és egy
második helyezés volt. Olyanok is
felléptek, akik az országos verse-
nyeken indultak, ami már elõrevetí-
ti a folytatást, a színvonal emelke-
dést. A tánc, amit tanítunk nem a di-
vattáncok formanyelve, hanem a
klasszikus balettre épülõ, a mai mo-
dern tánctechnikák összefogó for-
manyelve.

– Mit jelent az Ön életében a tánc?
– A tánc az életem. Pici gyermek-

korom óta arra készültem, hogy tán-
cos leszek. Ebben látom a jelent, s a
jövõt is. Ma már nemcsak táncos-
ként, hanem pedagógusként is. Mi-
után a férjemmel profi táncosok va-
gyunk, s már kiéltük, megéltük a
tánc adta örömet, sikert, lezárult
egy korszak az életünkben. Ma már
a tanítványaink sikereinek örülünk,
hiszen az õ sikerük azt jelenti, jól
tesszük a dolgunk. A színpad azért
még hiányzik mindkettõnknek...

SAS ERZSÉBET ROVATA

Tánc a múltjuk, jelenük és jövõjük

Egykori profi táncosként a jövõ táncosait tanítgatják
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Aszekszárdi kerület azért volt
különös, mert egyedül az egész

országban itt választottak mindig
függetlenségi '48-as képviselõt 1868-
1918 között. Elõfordult, hogy e párt
két tagja gyürkõzött egymással…

Az idõk folyamán a képviselõk be-
szédformái és lehetõségei is változ-
tak. Az 1884-1906 közti képviselõnk-
rõl már 1886-ban írt egy mosolyogta-
tó apróságot Mikszáth Kálmán, be-
mutatva: az ifjú honatya mellényét
ugyancsak bõre szabták. „Boda Vil-
mos így kezdte beszédét: engedje
meg tisztelt Ház, hogy »egyszerû ál-
lamférfiúi éleslátásommal« némely
észrevételeket tegyek – de már foly-
tatni ilyen jól nem bírta, alig várták
hát, hogy abbahagyja.”

A Bodát legyõzõ Szabó Károly re-
formátus lelkészként 1906-ban nyil-
vános imát mondott azokért, akik
nem rá szavaztak. Meg is választot-
ták, csakhogy õ nem pártjához, in-
kább elveihez volt hû az alispánvá-
lasztáskor, rá is rásütötték rosszaka-
rói: „Híveinek tiszta bort prédikál a
piacon, maga pedig összeszûrt vizet
iszogat a vármegyeházán.”

Ekkoriban a parlamenti obstruk-
ció, az agyonbeszélés letörése után a
honatyák nem kaptak szót a Tisztelt
Házban – a megyei közgyûléseken
próbálták csillogni. Erre írta a Közér-
dek 1908. január 11-i Választási jegy-
zetekben a névtelen szerzõ: „Tisztelt
képviselõ urak, legyenek egy kis tü-
relemmel. Igaz, hogy most nem jó
idõk járnak a haza beszélésre, de tud-
juk mi választók méltányolni – a hall-
gatást is. Ne méltóztassanak a várme-
gyék más fontosabb hivatást szolgáló
választási termét fiók parlamentté át-

változtatni akarni. A vármegyék há-
zai semmi esetre se legyenek a visz-
szavonás, torzsalkodás, politikai gyû-
lölség tanyái, zárjunk ki innen min-
den szenvedelmet, bosszút, haragot,
elfogultságot, elõítéletet, mert nem
szabad elfelednünk, hogy kis dolgok-
ból nagyok születhetnek. Így a gaz-
dák jövõ reménységét, a gyönyörû-
nek ígérkezõ vetést is nem óriás ele-
fántok gázolják agyon, de tönkre te-
hetik apró egerek is… De bocsánat,
az egér szót már igazán nem önökre
értettük. Hogy is tehetnénk ilyet.

Egyik újságíró kollégájuk már
úgyis megtette önöket – száj-
kosaras oroszlánoknak!”

Szabó Károlyt 1910-ben az
egyetlen tengerjáró-tulajdo-
nos gróf, Batthyány Tivadar
követte, aki elõször lett hon-
atyáink közül miniszter, már
1917-ben. Kötelességének
tartotta, hogy újra bizalmat
kérjen éppen emiatt. Le is
utazott a Zsófia fõhercegnõn
(így hívták a dunai gõzöst), s
július 17-én megesett a legkü-
lönösebb szekszárdi képvise-
lõ-választás: mindössze 24
polgár újra jelölte, s egyhan-
gúlag rá is szavazott.

Négy évvel elõbb a válasz-
tási törvényjavaslat, 1920-ban
a nõk választójoga borzolta a
kedélyeket. „A választási tör-
vényjavaslat az értelmi meg-

oszlás alapján épül fel.” Az érettségi-
zettek mind választók, a legföljebb
hat osztályt végzettek csupán 30
éves kortól, ahogy az analfabéták is,
de õk csak akkor, ha 16 hold földjük
van. Persze kizárólag a férfiak. A nõk
1919 õszén kapták, 1920 tavaszán
használták elõször jogaikat. A fõis-
pánhoz beérkezett panasz szerint: a
szavazólapokra „gúnyos, és szidalma-
zó megjegyzéseket, trágár, utálatos
szavakat, kifejezéseket írtak, szemé-
remsértõ jeleket rajzoltak bele…”

Lanius Excubitor

Választási furcsaságok
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ÓDON DERÛ 248. Ódon időben

ÁPRILIS 19-ÉN

110 éve, 1900-ban Szekszárd
3060 négyszögöl földet adott a
Fazekas térbõl a múzeum épüle-
tének.
ÁPRILIS 20-ÁN

100 éve, 1910-ben a Bartina és
Remete találkozásába sodródott
római kori feliratos fogadalmi ol-
tárkövet találtak.
ÁPRILIS 21-ÉN

115 éve, 1895-ben Borzsák End-
re lelkész emlékezett a fehér va-
sárnapra, mikor a leányok adták
vissza a locsolást.
ÁPRILIS 22-ÉN

155 éve, 1855-ben a hercegprí-
más hiába várta Esztergomba a
pápai Krisztusrend nagy keresztje
kitüntetés átadására báró Augusz
Antalt, aki épp a tiszai árvíz men-
tési munkálatát vezette.
ÁPRILIS 23-ÁN

165 éve, 1845-ben a Tormay
Károly vezette elsõ tudatos régé-
szeti ásatáson, a megyeháza
melletti a rabdolgoztató alapozá-
sakor fellelték a híres szekszárdi
szarkofágot.
ÁPRILIS 24-ÉN

100 éve, 1910-ben a Vasárnapi
Ujság Babits Mihály Esti dal címû
versét Ady Endre költeménye
elõtt közölte.
ÁPRILIS 25-ÉN

45 éve, 1965-ben hunyt el Dicen-
ty Dezsõ szõlész-agrogeológu-
sunk, a francia becsületrend kitün-
tetettje.

Akibõl miniszter lett: gróf Batthyány
Tivadar - imponáló szakállával

Húsvét utáni illatok
„Hála legyen Istennek, aki a Krisztus
ereje által diadalra vezet bennünket,
és ismeretének illatát terjeszti álta-
lunk mindenütt. Mert Krisztus jó il-
lata vagyunk Isten dicsõségére...” 

(2Kor 2, 14-15a)

Urunk, Megváltónk!
Megragad ez az egyszerûség,

amellyel apostolod ír a Téged köve-
tõ élet szépségérõl. Kérem, kívá-
nom, hogy járj át, tölts el bennün-
ket. Maradj mindig velünk, hogy lé-
nyed és életed jó illata átragadjon
ránk is. 

Úgy képzelem, ez lengte körül
mindig is felsõruhádat, s egész éle-
tedet: 

A friss fa illata – az ácsmûhely-
ben a hétköznapi türelmes munkát
is vállaló életed jele. A levendula
megnyugtató illata – rémült szíve-
ket, kusza  gondolatokat is lecsen-
desítõ  szavad ereje. Az ibolya sze-

líd, tola-
kodni nem
akaró illa-
ta – aláza-
tod jellem-
vonása. A
f r i s s e n
sült páska
kenyér illa-
ta – közös
vacsorák,
b a r á t s á -

gosságod és nagy áldozatod emlé-
keztetõje. Az olajfák levelének illata
– imádságos óráid csendes tanúja.

Azt hiszem azonban, nem szé-
gyelled az izzadság szagot sem – az
emberi ostobságot, a bûnt, a
kereszt súlyát is hordozni kész fára-
dozásod jelét. S olyan jó, Urunk,
hogy a Tiéd, egyedül a Te sajátod a
dohos, halálszagú sírnál is erõsebb
Húsvét illata.

Járj át, tölts el bennünket. Ma-
radj itt velünk, hogy lényed és éle-
ted jó illata rajtunk is érezthetõ le-
gyen!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

Tegnap még velünk volt.
Egy rendezvényen ott ült
a barátok között a sor-
ban. Beszélgetett, mint
máskor, aztán elsietett,
mert valami munka
várta. Tegnap még volt
feladata, még várták a
munkatársak, még ke-
resték a minisztérium-
ból. Tegnap még kért,
még utasított, még taná-
csot adott és morgott, ha valami nem
tetszett. Tegnap még képes volt elfá-
radni, és tudott vidám lenni. Tegnap
még hazament, mert otthon feleség
várta, meg a lányok. Tegnap még tu-
dott emlékezni a táncos szép napok-
ra, odafigyelt a másik családra, a
Bartinára. Tegnap még koccintott a
barátokkal, és akkor még senki sem
merte gondolni, hogy ezzel megitta a
borát. 

Ma szomorúak vagyunk. Mert
nem látjuk mackós járását. Nem
halljuk szûkszavú, találós megjegy-

zéseit. Ma már üresen áll
a széke a hivatalban, és a
vasárnapi ebédnél köny-
nyeit nyeli a család, mert
nincs ott a fiú, a férj, az
édesapa. A barátok této-
ván néznek egymásra,
mert hiányzik valaki, és
Zsoló vigyázó szeme már
nem ügyel fel a Bartinára. 

Holnap az élet megy to-
vább. Aki elment, azután

üresség marad a családban, a mun-
kahelyen más áll a helyére. A bará-
tok még gyakran fognak könnyet ej-
teni, ha koccintásra emelik poharu-
kat. Ám akit szerettünk, az közöt-
tünk marad. Dr. Szabó Zsolt, Zsolti,
Zsoló szeretnivaló ember volt. Teg-
nap még élt közöttünk, ma siratjuk,
ám holnap meg holnapután meg
azután is megmarad szeretetünk-
ben. Nemrég volt a névnapja. Akik
ilyenkor köszönteni szokták, most
lehajtják a fejüket.

Szabadi Mihály

Tegnap – ma – holnap
Dr. Szabó Zsolt emlékére
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Az aláírásgyûjtések
csapdája
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A rejtvény megfejtését 2010. április 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Április 4-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Tarka virágnak illata kábít, édes a méz, mit kelyhe
kínál” (Dsida Jenõ: Tavaszi ujjongás).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Sántha Lajosné, Wosinsky ltp. 29. és Sándor Pálné, Gróf
Pál u. 14. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Amióta Magyarországon is demokratikus
jogállamiság, vélemény és szólásszabadság

van, azóta (egy kis túlzással) alig-alig akad
olyan nap, amikor ne lennének aláírásgyûjtési
akciók. Manapság (nem elõször) Európa-szerte
aláírásgyûjtés indult az üzletek vasárnapi nyitva
tartásának korlátozására, amely akcióhoz né-
hány magyarországi áruházlánc is csatlakozott.
A legnagyobb áruházláncok természetesen „csí-
põbõl” ellenzik az efféle akciókat. Magyarorszá-
gon legutóbb 2008-ban terjesztett be a parlament
elé a kormány nyitva tartást korlátozó javasla-
tot, de az országgyûlés nem foglalkozott érdemi-
leg az üggyel, vagyis az áruházakra, a kereske-
delmi alkalmazottakra, a vásárlókra bízta an-
nak rendezését. Akik támogatják az üzletek va-
sárnapi zárva tartását, azzal érvelnek, hogy a
vasárnapi nyitva tartás miatt nehéz megszervez-
ni az igazi családi életet. Azt, hogy a szülõk és a
gyermekeik minél többet és minél tartalmasab-
ban lehessenek együtt, és emiatt sok család szét-
hullik. Van azonban ennek a dolognak egy má-
sik oldala is. Az áruházak vasárnapi zárva tartá-
sával nõne a munkanélküliség, az áruházi dol-
gozók elesnének a (prémium) munkabértõl,
aminek következtében (ne legyünk túlságosan
álszentek) ugyancsak széthullanának, sok eset-
ben még létre se jöhetnének a családok, ami szin-
tén nem Istennek tetszõ dolog. Ráadásul nagyon
sokan vannak olyanok, szintén családos embe-
rek is, akik munkájuk vagy más egyéb halaszt-
hatatlan elfoglaltságuk miatt leginkább vasár-
nap érnek rá vásárolni. Ne szaporítsuk fölöslege-
sen a szót, mert van abból anélkül is a kelleténél
is sokkal több: ha sikerülne valami csodálatos vé-
letlen folytán mindenhol törvénybe iktatni az
áruházak vasárnapi zárva tartását, akkor az el-
lenérdekeltek kezdenének aláírásgyûjtésbe.

H iggyék el, ha csak egy kis halványka esély is
van rá, akkor egy pillanatig se késleked-

jünk megelõzni a még nagyobb tragédiát.
Ugyanis, ha közmegegyezéssel nem tudjuk végle-
gesen megoldani ezt a dolgot, akkor elõbb-utóbb
a létfontosságú kérdésben is az Országos Válasz-
tási Bizottság fog – a kampánycsendhez hasonla-
tos szakértelemmel és határozottsággal – egyér-
telmûen dönteni.

Bálint György Lajos
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Egy három évtizedes edzõi karrier titkai
Isten éltesse a 60 éves Mestert, Németh Gyulát

A volt és jelenlegi tanítványok kö-
zül nagyon sokan keresték szemé-
lyesen vagy telefonon az elmúlt
héten a Mestert. Az apropó a 60.
születésnap, merthogy Németh
Gyula, a hazai közép- és hosszú-
távfutás egyik leghitelesebb edző-
je elérte a hatodik ikszet.

Bálint György

Harminchárom év edzõsködés mögöt-
te, s hogy meddig még? – teljesen feles-
leges is megkérdezni tõle. A válasz a
múltja, habitusa, motivációi alapján
aligha lehet más: életfogytiglan. A pá-
lyafutása során több tucat általa kivá-
lasztott, nevelt tehetséggel több száz
bajnoki címig, a legrangosabb hazai
versenyeken ugyanennyi dobogós he-
lyezésig eljutó, mesterlevél nélküli mes-
teren egyáltalán nem látszik a kor. A je-
lekbõl ítélve a '89-ben kapott infarktust
is le tudta gyõzni, mert a pályán, a szak-
mában akart maradni. Mert az a hallat-
lan, párját ritkító belsõ motiváció, ami
benne dolgozott sportolói pályafutása
során, az edzõként, de civilként is meg-
maradt benne. Élek a gyanúperrel: ép-
pen ettõl más õ, elsõsorban emiatt
eredményesebb kollégáinál, akik az
edzõségrõl diplomát szereztek.

Híres László
atyamester volt számára

– Soha nem éreztem, hogy be kelle-
ne ülnöm a TF-re, s ott szert tenni arra
a mesterségbeli tudásra, ami nélkül
nem érvényesülhetek edzõként. Bizto-
san másként láttam volna a dolgokat,
ha nem a trénerlegenda, Híres Laci bá-
csival hoz össze a sors, aki amellett,
hogy maximalista volt, képes volt szak-
mailag és emberileg is közel kerülni az
egyes versenyzõhöz, így át tudta adni,
belénk tudta táplálni a fanatizmusát.
„Ha rövid a kardod, toldd meg egy lé-
péssel!” – mondta a kevésbé tehetsé-
ges versenyzõknek. Én is közéjük tar-
toztam, de nagyon akartam. Ólommel-
lényben is edzettem, és elõfordult,
hogy napi ötven kilométert is futot-
tam. Ezzel a mentalitással, az átlagnál
gyengébb fizikai képességekkel jutot-
tam el 3000 m akadályon a magyar baj-
noki címekig, és a válogatottságig, ami
nekem a katarzissal volt egyenértékû.
Edzõként is ezt a szemléletet hoztam
magammal, természetesen kellõ alázat-
tal közelítve a tehetségekhez.

– A középfokú képesítést azért ter-
mészetesen megszereztem, de nem
éreztem, hogy folytatnom kellene a ta-
nulást. Hiába van a felhalmozott tudás-
anyag, ha nem vagy képes azt a rád bí-
zott csoporton belül az egyes embe-
rekre lebontani. Azt mondják a nálam
okosabbak, hogy a fanatizmus átadásá-
nak képességére születni is kell.

Óhatatlanul fölvetõdik: ez a bara-
nyai Lánycsókról induló férfi, akit az
vezérel, hogy tanítványaiból kihozza a
maximumot, akivel madarat lehet fo-
gatni, ha a versenyzõi olyan magasla-
tokra jutnak, mint például egy felnõtt
Eb-n Csillag Balázs, akkor mit keresett
mifelénk, a kis atlétikai „porfészek-
ben” évtizedeken át. Egy ilyen kalibe-
rû tréner másutt, nagyobb populáció-
ból, jobb körülménynek között már a
„mennybe mehetett” volna.

Egy cikk hatására
jött Szekszárdra

– Azért szúrtam ki magamnak
edzõi pályám elsõ – és a jelekbõl ítél-
ve utolsó – állomásának Szekszárdot,
mert megjelent 1976. március 23-án
egy cikk „Szekszárdi magyarázkodá-
sok” címmel az országos sportnapi-
lapban, ami az eredménytelenség
okait próbálta számba venni, s amit
egykori versenyzõtársam, Salánki Mi-
ki írt. Ez sincs, az sincs, ez ment el, az
sérült meg – olvastam. „Na, Németh
Gyula, itt tegyél valamit” – mondogat-
tam magamnak. Így történt. Itt hoz-
tuk össze a feleségemmel, Zsuzsával
azt a csoportot, amely elõbb az I. osz-
tályú sportolókat, majd országos baj-
nokságokon dobogósokat, bajnoko-
kat hozott a felszínre. Nem tettem
mást, csak amit Híres Laci bácsitól el-
lestem, s ez mindjárt visszaigazolást
kapott a gyakorlatban. Fõleg azok
után, ahogy Balogh Gyuláék után
bontogatta szárnyait a másik generá-
ció. A helyben csak mérsékelt média-
visszhangot óhatatlanul fölerõsítette
az országos sajtómegjelenés, de utób-
bit én egyáltalán nem szerveztem ma-
gam köré. Aki ismer, az tudja, a tola-
kodás távol áll tõlem.

– Sajnos akadt a Dózsában, és aztán
az önálló atlétikai klubban egy-két em-

ber, aki ellenem kezdett dolgozni, ami-
vel sajnos a versenyzõimet is büntet-
ték. Megpróbáltam kitörni ebbõl az ál-
lapotból, így elõbb a SporTolna
Triatlon és Futóklubhoz kerültem, de
ott olyannyira nem voltak lehetõségek
az általam elképzelt munkához, hogy a
távozás gondolata is fölvillant a '90-es
évek elején. Eredményeink még vol-
tak, de a feltételek a továbblépéshez
már nem. Az én szerény megélheté-
semhez hozzásegítõ edzõi bért sem
tudták garantálni. Ebben a válságos
szituációban – csak a meglehetõsen
alacsony rokkantsági nyugdíj számí-
tott fix jövedelemnek – jött a klub je-
lenlegi elnöke, Takács László invitálása
1996-ban. Olyan ajánlatot tett, amiért
máig hálás vagyok, ami után nem volt
kérdés, hogy az itteni fizetésem duplá-
jáért sem megyek el Debrecenbe, és a
Központi Sportiskola ajánlatára is ne-
met mondtam.

Tartoztam neki és a klubnak is azzal,
hogy maradok. És azt is számításba
vettem jó tíz évvel ezelõtt, hogy egy
másik klubban is jó eséllyel szemben
találhatom magam ellenségekkel, iri-
gyekkel. Szakágvezetõnek is hívtak, de
hogyan hagyhattam volna itt a klubot,
amikor Csillag Balázzsal éppen nem-
zetközi sikerek kapujába értünk, ami-
kor felfedeztem a mai sikeres generá-
ciót: Zsigmond Elõdöt, Szõke Gergõt,
Kustos Gergõt, aztán Papp Mátét és
Ohn Kingát, a legújabb generáció leg-
jelesebb képviselõit. No és a mellettük
nagyon tisztességes munkát végzõket,
akikkel remek csapatokat is tudtunk
fölvonultatni.

Balczó a példaképe
Németh Gyula függetleníteni tudja

magát a mindent pénzben mérõ mai
világtól. A szövetség illetékese nem
hitt a fülének, amikor a válogatott mel-

letti munkára felkérve a tréner díjazá-
sáról érdeklõdött. „Van hol aludnom,
van mit ennem, megtérítitek a föluta-
zást? Ha igen, a többi nem lényeges” –
mondta a szekszárdi mester.

– A szó igazi értelmében nem va-
gyok vallásos, nem járok templomba,
de Balczó András öttusa világbajno-
kunknak az életrõl, az érvényesülés-
hez, a vállalt értékrendhez való igazo-
dásról terjesztett szavait magaménak
vallom. A magam kis világában – vala-
hol a kitartás, a harcok után – úgy ér-
zem, elnyertem a jutalmamat. Az én
balczói jutalmam nem márkás autóval,
vastag bankszámlával vagy egyéb
anyagiakkal kifejezhetõen mérhetõ.
Nagy boldogsággal tölt el, amikor arra
gondolok, hogy az egyik legnagyobb
tehetség, Balogh Gyula, a 3000 m aka-
dályfutás felnõtt magyar bajnoka, aki-
vel odáig eljuthattam volna, mint a
sprinter Kovács Attila, hogy egy világ-
versenyen döntõs volt, nos utólag
õszintén bevallotta: mekkora hibát kö-
vetett el, hogy nem hallgatott rám, és
tehetségéhez mérten a könnyebb el-
lenállást választva „eltûnt a süllyesztõ-
ben”. Jólesik rágondolni, hogy az ame-
rikai egyetem edzõje képes volt az õ
edzéstervét elvetve az enyémmel dol-
gozni az iowai egyetemen. Jó szívvel
gondolok a négyszer is Európa-bajnok
pécsi Bene Barnára, akit csak a váloga-
tottnál segíthettem, de roppant fon-
tosnak tartotta megjegyezni: „Gyula
bá, az elsõ EB-gyõzelem, az volt a vala-
mi, ott két oroszt is megvertem, és azt
csak azzal a munkával lehetett, amire
rábeszélt.” Jobb sorsom megadta,
hogy a korosztályos válogatottnál vagy
éppen a Héraklész-program kereté-
ben kiemelkedõ tehetségû gyerekek-
kel is foglalkozhatom, mint például a
békéscsabai Gregor Lacival, a veszpré-
mi Szalai Benjaminnal vagy Gyürkés
Vikivel a KSI-bõl.

Hétköznapi boldogság
A hétköznapok határtalan boldog-

sága kerítette hatalmába, amikor elõ-
ször meglátta a most már a Szekszárd-
tól távoli egyetemre került egyik tanít-
ványát, Zsigmond Elõdöt abban az
ólommellényben edzeni, amivel õ fu-
tott egykor a budai hegyekben, vagy
az általa trenírozott leányzóknál meg-
tapasztalta a híres lászlói fanatizmust
már-már az önsanyargatás, az önkín-
zás szintjére emelve. Úgy ment ki ez a
generáció, hogy közben a jelekbõl ítél-
ve marad. Noha Pécsett, Budapesten
és más egyetemekre járnak, és most a
tanulás az elsõ, de atletizálni továbbra
is Gyula bácsinál szeretnének.

Hogy lesznek-e újra 12-14 éves ígé-
retes „palántái”? Erre – a két városi
klub rivalizálása ellenére – komoly tét-
ben mernék fogadni.

Németh Gyula 5000-es magyar csúcstartó, EB-hetedik tanítványával,
Csillag Balázzsal 2002-ben
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PROMÉTHEUSZ PARK

SZÍNPADI PROGRAMOK
10.00: A Szekszárdi Ifjúsági Fúvósze-
nekar koncertje
10.30: A szekszárdi általános iskolák
amatõr mûvészeti csoportjainak be-
mutatói:
– A Dienes Valéria Általános Iskola né-
met nemzetiségi táncbemutatója
– A Szent József Iskolaközpont tanuló-
inak „bohócszáma”
– A Baka István Általános Iskola labdás-
táncos produkciója
– A PTE IGY Általános Iskola és AMI
Táncmûvészeti Tagozatának mûsora,
közben ügyességi  és kvízjátékok gye-
rekeknek
11.40: A Hot Iron csoport súlyzóru-
das bemutatója
13.15: A sportversenyek eredmény-
hirdetése
14.00: Az Iberican Táncegyesület be-
mutatója
14.30: A H.L.S. Junior csoport break
bemutatója
14.45: Ügyességi és kvízjátékok gye-
rekeknek
15.00: Bábszínház: Pulcinella kertész-
kedik – a Ziránó Színház elõadása
16.00: A Tücsök Zenés Színpad mûso-
ra
16.50: A Bartina Néptánc Egyesület
bemutatója, majd tánc a közönséggel
18.15: A Junior Stars koncertje

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A PARK-
BAN ÉS KÖRNYÉKÉN EGÉSZ NAP:
Kézmûves programok,
Logikai és készségfejlesztõ játékok,
Játékangol a Helen Doron Nyelviskolá-
val,
Babajátszó,
Egészség sátor az ÁNTSZ és a Magyar
Vöröskereszt közremûködésével,
Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszóka-
mion,
Kézmûves  és kirakodóvásár, étkes sát-
rak a rendezvény körül.

SPORTVERSENYEK 9,00 ÓRÁTÓL:
Labdarúgás a Sport-és Szabadidõköz-
pont mûfüves focipályáin
Kézilabda a Garay János Gimnázium
tornacsarnokában
Sakk a Babits Mihály Mûvelõdési
Házban
Asztalitenisz a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Házban
Tájfutás: nevezés és rajt a Prométheusz
parkban
Egyéni és csoportos jelentkezések az
intézményeknek küldött nevezési la-
pokon és a versenyhelyszíneken
Rendezõk:
Kulturális programok: Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
Információ: telefon: 06/74-529-610,
www.babitsmuvhaz.hu
Sportversenyek: Szekszárd MJV Polgár-
mesteri Hivatala, 06-74-504-175

Városi Sportmajális - 2010. május 1.

VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Portói csirke
Hozzávalók:

l 2 kis csirke
l 5 evőkanál vaj vagy margarin
l 1 deciliter portói
l 3 centiliter brandy
l 10 dekagramm gomba
l 5 deciliter tejszín
l 2 gyöngyhagyma
l só
l bors

A megtisztított csirkét feldarabol-
juk, megmossuk és besózzuk. Leg-
alább két órát állni hagyjuk, utána
lecsöpögtetjük. Egy edényben felol-
vasztjuk a vajat vagy a margarint,
és megpirítjuk rajta 
a csirkedarabokat. Lefedjük az
edényt, és a húst még húsz percig
pároljuk, mérsékelt tűzön. 
Ezután hozzáadjuk az egészen ap-
róra vágott gyöngyhagymát, majd
az edényt ismét lefedve további tíz
percig pároljuk a csirkével. Akkor
már kivesszük a húst és melegen
tartjuk. Helyette a portóit és a bran-
dyt öntjük az edénybe, ahol addig
forraljuk őket, amíg a benne főtt
anyagok letapadt maradványai el

nem válnak az edény aljától. Ez-
után ráöntjük a tejszínt, és sűrűn
kavargatva besűrítjük a mártást.
Egy külön serpenyőben vajon meg-
pároljuk a gombát, és azt is a már-

táshoz adjuk. Ezután kerülnek visz-
sza a csirkedarabok, megsózzuk,
megborsozzuk, majd mérsékelt lán-
gon tovább 10-15 percig főzzük.
Főtt rizzsel kínáljuk.

Sötét rubin színû,
illatában erõtel-
jes, túlérett piros
gyümölcsök, szil-
va, és finoman a
hordó maga. Kor-
tyolgatva szilva-
lekvárt és tö-
mény, málnás ízt
fedezhetünk fel.
Merlot-hoz ké-
pest nagytestû,
egyensúlyban
lévõ bor, jó ará-
nyokkal. Lehet
bármilyen klón
(5BB), mi, szek-
szárdiak büsz-
kék lehetünk
rá! Fogyasztá-
sa 16-18 °C-on
ajánlott.

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

Borajánló:
Tüske Pince:
Merlot 2007 5BB:
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Április 19. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben. Elõadó: V. Kápolnás Mária.
Téma: Beszélgetés a „Történetek Tol-
na Vármegyérõl” címû könyv kap-
csán. A belépés díjtalan.

Április 19. (hétfõ) 18 óra
Léleképítõ-sorozat. Takaró Mi-

hály lesz a Léleképítõ vendége a mûve-
lõdési ház színháztermében. A neves
irodalomtörténész a méltatlanul elfe-
ledtetett Hercegh Ferenc, Nobel-díjra
javasolt író fejedelmünkrõl tart – az
eddigi gyakorlatnak megfelelõen – le-
bilincselõ elõadást. A belépés díjtalan.

Április 20. (kedd) 19 óra
Beaumarchais: Figaro házassá-

ga – avagy egy õrült nap története
címû vígjátéka a budapesti Bánfalvy
Stúdió elõadásában Fõszerepben:
Rékasi Károly. Jegy: I. hely 2500, II.
hely: 2300 Ft. Kapható: H-P 14.00-
18.00 a színházi jegypénztárban.

40. Tolna megyei gyermekrajz-
kiállítás. Megtekinthetõ május 15-ig
hétköznapokon 10-18 óráig, szomba-
ton 10-14 óráig, vasárnap zárva.

Mûvészetek Háza

Kárpitmûvészet. Kiállító mûvészek:
Hauser Beáta, Nyerges Éva, Pasqualet-
ti Eleonóra, Sipos Éva, Vásárhelyi Kata,
Zelenák Katalin. A kiállítás megtekint-
hetõ április 30-ig, vasárnap és hétfõ
kivételével naponta 9-17-ig. Belépõ-
jegy 400 Ft, diák és nyugdíjas jegy 200
Ft. Csoportos látogatás esetén diákok-
nak ingyenes.

A Mûvész Presszóban (Szent István
tér 10.) Csala Sándor festõmûvész
kiállítása látható június 2-ig.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Április 15-21-ig
17.30: Sárkányvadászok – színes
szinkronizált francia – német animá-
ciós film
20.00: Igazából apa – színes magyar
romantikus vígjáték

Április 22-28-ig
15.30,17.30: Így neveld a sárkányo-
dat – színes szinkronizált amerikai an-
imációs film
20.00: Légió – színes feliratos
amerikai fantasy 

ART TEREM

Április 15-21-ig
17.00: Nem félünk farkastól – színes
feliratos cseh film
19.00: Team Building – színes mag-
yar játékfilm

Április 22-28-ig
17.00: Igazából apa – színes magyar
romantikus vígjáték
19.00 Mocskos zsaru – New Orleans
utcáin – színes feliratos amerikai krimi
(16 éven felülieknek)

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PROGRAMOK

Civil fórum
Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere Civil fórumra várja a város
szervezeteinek képviselõit és min-
den érdeklõdõt április 21-én (szer-
da) 17 órára a városháza közgyûlé-
si termébe.

Társalgási Klub
A Polip Ifjúsági Iroda (Szent István
tér 10.) hétfõnként, 16 órakor várja
az Angol Társalgási Klubba az ér-
deklõdõket. A program ingyenes.

Segítõi tanfolyam
A vakok és gyengén látók megyei
egyesülete ingyenes szociális segítõi
tanfolyamot hirdet ápolási díjban
részesülõknek. Érdeklõdni lehet iro-
dánkban személyesen (Hunyadi u.
4.), telefonon: 74/512-355, 74/512-
356, vagy elektronikus levélben, a
szdvakok@gmail.com címen.

Szekszárd MJV „Szólítsuk meg a
jövõ generációját” címû TÁMOP
3.2.3 pályázatában a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza közremûködésével
Április 24-én (szombat) 9 órá-
tól: Térségi Népzenei Találkozó
Tolna, Somogy és Baranya, Bács-
Kiskun megyei mûvészeti iskolá-
sok és szakkörön népzenét, nép-
dalt tanuló fiatalok (7-20 évesek)
részvételével
9.00-13.00: népi hangszer és nép-
dal bemutatók (mûvelõdési ház)
14.00-16.00: kézmûves foglalko-
zások, énektanítás, hangszerbemu-
tató a Mûvelõdési Ház elõtti téren 
16.00 Dûvõ koncert a Szent István
téren
A szünetben eredményhirdetés, a
résztvevõk díjazása. A rendezvény
ideje alatt kézmûves vásár, a Mû-
vész presszó folk-kocsmává alakul.
A programok látogatása ingyenes.

Április 28-án 10 és 11 órai kez-
déssel: „Találkozás az élõvel”
a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) Tolna
Megyei Csoportjának közösségi
környezeti nevelési programja is-
kolás csoportok számára
Beszélgetés a természetrõl - gon-
dolatébresztõ elõadás, játékos fel-
adatok arról, mit tehet egy tanuló a
természetért. Elõadó: Tóth Sándor
ny. tanár. Az elõadás nyilvános és
ingyenes. Elõzetes jelentkezés és
idõpont-egyeztetés: 74/529-610.

Hangszervarázs

Hangszerbemutatóval egybekötött
zenés délelõtt kicsiknek-nagyok-
nak (3-10 éves korig).
VONÓSOK: április 21-én (szerda)
10, 12.30 és 14.30 órakor
FÚVÓSOK: május 19-én (szerda)
10, 12.30 és 14.30 órakor
Elõadóink a Múzsa Kamarazenei
Egyesület tagjai, akik az Operaház
és a Belügyminisztérium Zeneka-
rának mûvészeibõl alakult társa-
ság.
Részvételi szándékot az 511-247-
es telefonszámokon várjuk.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza HANG-
SZERVARÁZS zenei tábort szer-
vez általános iskolák alsó tagoza-
tos diákjai számára.
Idõpontok: június 21-június 26.
és június 28-július 3.
Helyszín: Dombori Gyermektábor
Turnusonként 30 fõ jelentkezé-
sét várják a 74/511-247-es, vala-
mint a 20/428-7137-es telefon-
számokon.
A részvétel ingyenes!
A jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében tudják fogadni.

***
A Hangszervarázs rendezvényso-
rozat és tábor Szekszárd Megyei
Jogú Város „Szólítsuk meg a jövõ
generációját” TÁMOP 3.2.3 pályá-
zatának finanszírozásával valósul
meg.

Felhívás városi kitüntetések és
elismerõ címek adományozására

Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkor-
mányzata a 20/2005.(X.3.) rendeleté-
ben szabályozza a helyi kitüntetések
és elismerõ címek alapítását és adomá-
nyozásának rendjét.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése az e rende-
letben alapított helyi kitüntetések és
elismerõ címek adományozásával tisz-
teletét és megbecsülését kívánja kife-
jezni mindazon személyek, közössé-
gek, vállalkozások iránt, akik a város
gazdasági, tudományos, mûvészeti,
kulturális, oktatási, szociális és a sport-
életében maradandót alkottak, illetõ-
leg akik a város közéletében, gazdasá-
gi életében folytatott tevékenységük-
kel hozzájárultak a város fejlõdéséhez,
ismertségének növeléséhez, jó hírne-
vének öregbítéséhez.
A helyi kitüntetések, elismerõ címek
adományozására vonatkozó – a rende-

let 1. számú melléklete szerinti – írás-
beli javaslatokat Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Polgármesteréhez lehet be-
nyújtani.
A Közgyûlés felkéri a szekszárdi polgá-
rokat, közösségeket, szervezeteket, in-
tézményeket, kamarákat, hogy a kitün-
tetõ díjakkal kapcsolatos javaslataikat
legkésõbb 2010. április 30-ig jutassák
el az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

***
A rendelet teljes szövege és az ûrlapok
letölthetõek az alábbi helyrõl:
http://szekszard.hu/szekszard/User-
Files/File/kozugyek/onkormanyzat/on
kormredeletek/2005_2.pdf
Az ûrlapok nyomtatott formában átve-
hetõek a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában is.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Április 27. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Április 27. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
Április 12. (hétfõ) 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
Április 12. (hétfõ) 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Április 13. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Április 19. (hétfõ) 17-18 óráig
Április 26. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÖZLEMÉNY

HASZNÁLT RUHA. A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete használtruha-ado-
mányozást tart április 19-én (hétfõ)
8 és 9 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt. Szeretettel várják tagjai-
kat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége tagjait, vala-
mint a nagycsaládosokat és minden
rászorulót.

DIABETES ELÕADÁS. A Tolna Me-
gyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének következõ elõadása április
27-én, 13.30 órai kezdettel lesz a
Lila épületben. Vendég: Dr. Al Farhat
Yousuf onkológus fõorvos. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak!

VENDÉGLÁTÁS. A Szekszárdi Turisz-
tikai Kft. Tourinform Iroda keres ki-
adó nyaralókat idegenforgalmi hasz-
nosításra Domboriban. Az együtt-
mûködés feltétele: megfelelõ kom-
fortfokozat, felszerelt konyha, tiszta,
rendezett környezet, számlaképes-
ség. Érdeklõdni lehet: 74/315-198,
e-mail: szekszard@tourinform.hu.

APRÓHIRDETÉS

ELADÓ Szekszárd központjában 3.
emeleti, 2 szobás tömblakás azon-
nali beköltözéssel eladó. Külsõ hõ-
szigeteléssel felújítva, mérhetõ távfû-
téssel, vízórával. Iá: 8 millió Ft. Ér-
deklõdni: 0630/551-77-30, 06-
1/205-56-81.

Felhívás ebek veszettség elleni védõoltására
nSzekszárd város magán-állatorvosai
értesítik az állattartókat, hogy az éven-
te kötelezõ veszettség elleni védõoltás
és a kötelezõ féreghajtás elvégezhetõ
rendelõkben, vagy az állat tartási he-
lyén, illetve kedvezményes kampány-
oltás keretében 2010-ben az alábbi he-
lyeken és idõpontokban:

2010. április 19. (hétfõ): Alkot-
mány u. (Böllérbolt) 7.00-8.00 óráig

Április 20. (kedd): Állatorvosi
Ambulancia (dr. Imreh Csanád,
Hirling u. 1.) 7.00-7.55 óráig, Porko-
láb-völgy 8.00-8.30 óráig, Csötönyi-
völgy 8.30-9.00 óráig.

Április 21. (szerda): Dr. Kocsis
Beáta rendelõje (Csatári u. 1., orvosi
rendelõk fölött) 7.00-7.55 óráig,
Szekszárd-Szõlõhegy presszó 8.00-
8.50 óráig, Tóth-völgy buszforduló
9.00-9.30 óráig.

Április 22. (csütörtök): Remete
u. 5. 7.00-7.40 óráig, Kápolna tér
7.45-8.25 óráig.

Április 23. (péntek): Újvárosi
Kisállat Rendelõ (dr. Jakab Ferenc,
Rákóczi u. 92.) 10.00-12.00 és 14.00-
17.00 óráig.

Április 24. (szombat): József
puszta 7.00-7.20 óráig, Kender-
gyár 7.25-7.40 óráig, Ózsák-puszta
7.45-8.10 óráig, Keselyûs 8.15-8.45
óráig, Nyámándpuszta 10.00-10.15
óráig, Béketelep 16. 10.20-10.45
óráig.

Április 26. (hétfõ): Jobbpa-
rászta buszforduló 7.00-7.30 óráig,
Palánk kommunális 7.55-8.15 óráig,
Fehércsárda 8.25-8.45 óráig, Siócsár-
da 8.50-9.10-ig, Mocfacsárda 9.15-
9.35 óráig.

Április 27. (kedd): Újvárosi Kis-
állat Rendelõ (pótoltás, dr. Jakab Fe-

renc, Rákóczi u. 92.): 17.00-18.00
óráig

Április 28. (szerda): Dr. Kocsis
Beáta rendelõje (pótoltás, Csatári u.
1.) 17.00-18.00 óráig.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a 164/2008. (XII.20.) FMV ren-
delet alapján az ebtulajdonos köteles
minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen beoltani. Az ol-
tásra az elõzõ évi, kitöltött eboltási
igazolványt is el kell vinni.

A hivatkozott minisztériumi ren-
delet már kötelezõen elõírja az egy-
séges, sorszámozott oltási könyvek
kiállítását. A veszettség elleni védõol-
tás díja 2800 Ft, valamint féreghajtó
tablettánként 100 Ft (adag: 1
tabletta/10 kg), melyet az eb tulajdo-
nosa köteles az állatorvosnak megfi-

zetni. Az újonnan kiállított oltási
könyvek ára 300 Ft.

A be nem oltott eb tulajdonosa az
egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
alapján 50 000 Ft-ig terjedõ pénzbír-
sággal büntethetõ. Felhívjuk az állat-
tartók figyelmét, hogy Szekszárd vá-
rosában ismét terjed a szopornyica
vírus által okozott megbetegedés.
Járványvédelmi szempontból az állat
rendelõben vagy tartási helyén tör-
ténõ oltása javasolt.

***
Telefonos elérhetõségek:
Dr. Borus István: 06-20/949-2508
Dr. Hadházy Ákos:

06-30/551-4653
Dr. Imreh Csanád:

06-20/939-3049
Dr. Jakab Ferenc: 06-30/937-1906
Dr. Kocsis Beáta: 06-30/662-8012
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