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NÉPES GYERMEK
MEZŐNYÖK AZ UTCAI
FUTÓVERSENYEN

I. BORVIDÉK FÉLMARATON:
EREDMÉNYEK, KÉPEK 12. OLDAL

A KÜZDELEMNEK
MEGLESZ
A GYÜMÖLCSE 5. OLDAL 7-10. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Tizennyolc szekszárdi szervezet része-
sült a kétmillió forintos sport eredmé-
nyességi alapból a városi Sport-, Ifjúsá-
gi és Civil Szervezetek Bizottság dön-
tése alapján. Horváth István polgár-
mester a csütörtöki ünnepélyes áta-

dón kiemelte, ezzel a jelképes összeg-
gel szeretnék elismerni azokat az ered-
ményeket, amelyekkel a sportolóik –
különösen az utánpótlás versenyzõi –
öregbítették a város hírnevét. Ugyan-
akkor igyekeznek a felnövõ generáci-

óknak a szükséges feltételeket biztosí-
tani, többek között a hamarosan épü-
lõ atlétikai pályával is.

Az ünnepélyes alkalmon a sport-
klubok képviselõi 50-150 ezer forint-
tal járó elismerést vehettek át . H. É.

Elismerték az eredményeket

Schneider Konrád, a Szekszárdi SZKE edzõje veszi át a jutalmat Horváth István polgármestertõl

Jubileumi
pünkösdi vigalom

Új helyszínen, ám a bevált, színvonalas
programokkal várja a vendégeket a
XX. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál má-
jus 20. és 24. között. Mint az Hepp
Ádám fesztiváligazgatótól megtudtuk,
az idén sem lesz hiány sztárvendégek-
ben: a pénteki megnyitón fellépõ
Peller Anna mellett nagy érdeklõdésre
tarthat számot Szekeres Adrienn és a
Beatrice koncertje is. Minden este lesz
svábbál, nem marad el a karaoke ver-
seny, a jazz kocsma és a kamarazene-
kari találkozó sem.

Ami új, a helyszín. A 100 méteres
sörsátor az országútra költözik, még-
pedig a Liszt Ferenc tér elõtti útsza-
kaszra, az Arany János utca sarkáig. Az
Augusz utcában kézmûves vásár, a
Korzó parkolóban Borudvar várja a lá-
togatókat, a szabadtéri koncertek hely-
színe pedig a Prométheusz park lesz.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Mû-
velõdési és Oktatási Bizottsága pá-
lyázatot hirdet mûvészeti tevékeny-
séget folytató, Szekszárdon élõ pol-
gárai számára teljesítményük elis-
merésére, valamint támogatásukra
a Mûvészeti Ösztöndíj Támoga-
tás elnyerésére a Mûvelõdési és
Oktatási Bizottság 2010. évi  bizott-
sági keretében e célra biztosított
összeg  erejéig.

(A Mûvészeti Ösztöndíj és a Tu-
dományos Ösztöndíj Támogatás
kerete összesen: 400 000 Ft).

A támogatásból a mûvészetek
területén kiemelkedõ alkotók kor-
határ nélkül részesedhetnek. 

Pályázni kizárólag a pályázati
adatlap kitöltésével lehet. Forma-
nyomtatvány hiányában a bizott-
ság nem foglalkozik a pályázattal.

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs
köztartozása, illetve az önkormány-
zattól korábban kapott támogatás
felhasználásáról elszámolt, valamint

az önkormányzat felé egyéb tarto-
zása sincs.  

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben
azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támoga-
tással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támo-
gatás átutalását megelõzõen Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Mûvelõdési és
Oktatási Bizottsága címére (7100
Szekszárd Béla király tér 8.) 2010.
május 30.-ig kérjük eljuttatni, a
pályázatokról a bizottság 2010.
június 18-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, il-
letve átvehetõ a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Mûvelõdési Oktatási Bizottsága
pályázatot hirdet tudományos munkát folytató,
Szekszárdon élõ polgárai számára teljesítmé-
nyük elismerésére, valamint támogatásukra a 

Tudományos Ösztöndíj Támogatás 
elnyerésére a Mûvelõdési és Oktatási Bizott-

ság 2010. évi bizottsági keretében e célra bizto-
sított  összeg erejéig. (A Tudományos Ösztön-
díj és a Mûvészeti Ösztöndíj Támogatás kerete
összesen: 400 000 Ft).

A támogatásból a tudományok területén ki-
emelkedõ alkotók, kutatók korhatár nélkül ré-
szesedhetnek.

a) Elõnyben részesülnek azok a tevékenysé-
gek, amelyek a város közösségét érintõ, helyi
ügyek megoldására vállalkoznak, kutatómun-
ka esetén a helytörténeti jelentõségûek. 

b) Konferenciákon való részvételre és tudo-
mányos munkaeszközökre (technikai felszere-
lésre) is lehet támogatást kérni. (A konferenci-
án való részvétel támogatásának feltétele az el-
fogadott elõadás).

c) Ösztöndíj esetében:
- ha a jelentkezõ már kutatóként foglalkozik

valamelyik alaptudománnyal,
- az ösztöndíj lejártával visszatér a városba, 

- bizonyítani tudja, hogy az ösztöndíj tudo-
mányos fejlõdését szolgálja.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitölté-
sével lehet. Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak az része-
sülhet, akinek nincs köztartozása, illetve az ön-
kormányzattól korábban kapott támogatás fel-
használásáról elszámolt, valamint az önkor-
mányzat felé egyéb tartozása sincs.  

A pályázat elnyerését támogató ajánlások
mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság fenntart-
ja magának a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem a pá-
lyázatban leírt célokra használja fel, illetõleg a
támogatással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás átutalását
megelõzõen Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat a Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottsága címére (7100 Szekszárd Béla király tér
8.) 2010. május 30-ig kérjük eljuttatni, a pályáza-
tokról a bizottság június 18-ig dönt. 

A pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve letölt-
hetõ a www.szekszard.hu honlapról.

Mûvészeti Ösztöndíj Támogatás

Pályázat Ifjúsági KeretrePályázat Kulturális Támogatásra

Tudományos Ösztöndíj Támogatás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági
és Civil Szervezetek Bizottsága értesíti
Szekszárd város polgárait, intézményeit
és civil közösségeit, hogy a 2010. évi költ-
ségvetésben a Sport-, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottsága által elkülönített 

Ifjúsági Kereten 3.000 e Ft a pályáz-
ható támogatási célú elõirányzat. 

Az Ifjúsági Keretre az alábbi célok va-
lamelyike megvalósítására lehet pályázni:

1. A fiatalok egészséges életmódra ne-
velése, a kiemelt kockázati tényezõk felis-
merése, illetve hatásuk elleni küzdelem-
ben (alkohol, drog, mentálhigiénés meg-
elõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és be-
illeszkedés nehézségeivel küzdõk-
nek.(álláskeresõ, átképzõ, klubok, illetve
információs szolgáltatások)

3. A különbözõ szintû önkormányzati
munkába történõ eredményes bekapcso-
lódás készségének kibontakoztatása. (di-
ák, ifjúsági, nemzetiségi önkormányzatok)

4. A városban élõ fiatalok és szerveze-
teik nemzetközi kapcsolatainak építése
és bõvítése.

5. A város számára fontos ismeretek el-
sajátítása, illetve ezeknek az ismeretek-
nek a város érdekében való mozgósítása. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága a keretbõl támogatni kívánja
azon kezdeményezéseket is, amelyek a
szekszárdi ifjúságot segítõ kortárs, illetve
felnõtt segítõk felkészítését, képzését,
továbbképzését, hatékonyságuk növelé-
sét valósítják meg. 

A keret önmagában nem lehet a felso-
rolt tevékenységekhez szükséges pénz-
eszközök kizárólagos forrása. 

Pályázni csak az adatlap kitöltésével le-
het. A más formában beadott pályázatot
a  bizottság nem tárgyalja. 

Önkormányzati támogatásban csak az
részesülhet, akinek nincs köztartozása, il-
letve az önkormányzattól korábban kapott
támogatás felhasználásáról elszámolt, az
önkormányzat felé egyéb tartozása nincs,
valamint azok a szekszárdi székhelyû civil
szervezetek, önszervezõdõ közösségek,
amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ nyilvántartásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató ajánlá-
sok mellékelhetõk. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága döntése elõtt kérheti az Szekszár-
di Ifjúsági Önkormányzat véleményét. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága fenntartja magának azt a jo-
got, hogy a pályázótól visszavonja a tá-
mogatást, amennyiben azt nem a pályá-
zatban leírt célokra használja fel, illetõleg
a támogatással nem számol el. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága a pályázaton nyert összeg felhasz-
nálásáról a rendezvényt, illetve felhaszná-
lást követõ 1 hónapon belül kér elszámo-
lást, amelynek feltételeirõl a nyertes pályá-
zókkal Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd MJV Önkor-
mányzata Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága címére (7100 Szekszárd
Béla király tér 8.) 2010. május 28-ig (pén-
tek) kérjük eljuttatni, a pályázatokról a
bizottság 2010. június 30-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve át-
vehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Mûvelõdési
és Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet
kultúraközvetítõ, kultúra- és értékte-
remtõ feladatokat ellátó, Szekszárdon
élõ polgárai, Szekszárdon mûködõ civil
közösségei és szekszárdi intézmények
számára Kulturális Támogatás elnye-
résére a Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság 2010. évi bizottsági keretében e cél-
ra biztosított 1.250 eFt összeg erejéig.  

A támogatásra pályázhatnak:
a) a Tolna Megyei Civil Szolgáltató

Központnál regisztrált szekszárdi szék-
helyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési in-
tézmények,

c) magánszemélyek.
Pályázni lehet 2010. évi szekszárdi

kulturális rendezvények, rendezvény-
sorozatok lebonyolításához - különös
tekintettel Escher Károly születésének
120., Liszt Ferenc születésének közel-
gõ 200. évfordulójára, - valamint a váro-
son kívüli kulturális, mûvészeti esemé-
nyeken történõ részvételhez, szerep-
léshez támogatás elnyerésére.

Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, minõ-

ségével a város hírnevét öregbíti, vagy
a város kulturális életét méltón repre-
zentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy
nemzetközi kulturális mozgalmak új 

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

3. A rendezvény a város kulturális
tradícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigénye-
ket szolgál ki. 

Az alap önmagában nem lehet a fel-
sorolt tevékenységhez szükséges pénz-
eszközök kizárólagos forrása (legalább
30 %-os önrésszel kell rendelkezni).

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

Önkormányzati támogatásban csak
az részesülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzattól koráb-
ban kapott támogatás felhasználásáról
elszámolt, az önkormányzat felé egyéb
tartozása sincs és az összeférhetetlen-
ség nem áll fenn. (Errõl szóló nyilatko-
zatot kitöltötte.)   

A pályázat elnyerését támogató aján-
lások mellékelhetõk. 

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

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság a
pályázaton nyert összeg felhasználásá-
ról a rendezvényt, (illetve felhaszná-
lást) követõ 1 hónapon belül kér elszá-
molást, amelynek feltételeirõl a nyer-
tes pályázókkal a támogatás átutalását
megelõzõen Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata szerzõdést köt.

A pályázatokat a Mûvelõdési és Ok-
tatási Bizottsága címére (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) 2010. május 30-
ig kérjük eljuttatni, a pályázatokról a
bizottság 2010. június 18-ig dönt. 

A pályázati adatlap átvehetõ a város-
háza Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy le-
tölthetõ a www.szekszard.hu honlapról.
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HÉTRŐL HÉTRE

Cannes behódolt Dúzsi elõtt
n Idén is világraszóló sikert mond-
hat magának a szekszárdi Dúzsi Ta-
más borász, akinek a cannes-i rozé vi-
lágversenyre benevezett borai mind
kiemelkedõen szerepeltek.

Huszonhét országból 886 borral
neveztek a borászatok a franciaor-
szági Cannes-ben április 26-án meg-
rendezett Mondial du Rosé-ra. A
886 borból 257 kapott valamilyen
érmet, ebbõl 47 lett az arany. Ha-
zánk borvidékeirõl is többen küld-
tek a versenyre bormintát, végül a
magyar borok közül öt kapott ara-
nyat és három ezüstöt.

Az öt aranyérembõl hármat a
szekszárdi Dúzsi Tamás borai - a
2009-es cabernet sauvignon rosé, a
2009-es merlot rosé és a 2009-es
syrah rosé - nyert el, a három ezüst-
érembõl pedig kettõt: a 2009-es

kékfrankos rosé, és a 2009-es pinot
noir rosét.

A Dúzsi család az idén elismerést
elismerésre halmozott, hiszen ko-
rábban a németországi Mainz-ban
két ezüst, a franciaországi Bor-
deaux-ban pedig egy ezüstérmet
nyertek boraikkal.

Dúzsi Tamás

A történelmi borvidéki borver-
senynek az utóbbi években vele-
járója, hogy nem kis meglepetést
keltve reflektorfénybe kerülnek
olyan termelők, akikről eddig leg-
feljebb a szűkebb szakma tudott,
de széles borfogyasztó közvéle-
mény kevésbé.

Bálint György

Kéhl János építõipari vállalkozó már
2000 óta készít palackozásra érdemes
borokat, köztük többek között  bikavé-
reket. Hogy nem hobbista borászról
van szó, azt az eddigi borvidéki verse-
nyek aranyérmei is igazolják (2000,
2003), most pedig a még hordóban ér-
lelõdõ 2007-es, ami nem „egyszerûen”
nagy aranyérmes lett, de a kulisszák
mögé bepillantva kiderült: a Kéhl féle
bikavér közvetlenül a Város Bora, Mé-
száros Pál bikavére után következett a
rangos versengésben. Hát igen, ha va-
laki szerelmes a szekszárdi bikavérbe!

Mini-birtok, csúcsbikavér
– A jól és szépen kiérlelt borokra es-

küszöm. Van türelmem kivárni, amíg
ennek eljön az ideje – mondja a fajta
specialista amatõr borász. – Alapvetõ-
en bikavért készítek, amihez kadarkát
és cabernet-et külön veszek. Hatszáz
öles kisbirtokomon tizenkét-tizennégy
hektó bort készítek, ezt az átlagos évjá-
ratokban általában összeszüretelem.

– Adott valamiféle impulzust az
eddigi legnagyobb szakmai siker?

– Igen. Úgy tervezem, hogy ez a
bort már forgalomba is hozom, és ta-
lán elindítom ennél is rangosabb bor-
versenyeken.

– A jövõben talán még nagyobb te-
rületen gazdálkodik majd?

– Ezt nem tervezem, mert már így
is több, mint hobbi. Maradok a 600
négyszögölnél, no és a bikavérnél.

A szekszárdi második borász gene-
ráció markáns képviselõje ismét be-
gyûjthette a legeredményesebb fiatal
borász különdíjat. Sebestyén Csaba
borai persze jutottak már ennél ma-
gasabbra hazai és nemzetközi verse-
nyeken is, de a borász sikerei nem
csak ezekben, de a fogyasztók vissza-
jelzéseiben is tükrözõdnek.

Nagyon elmélyed
a kékfrankosban

– Való igaz, azért esett rám most a
választás, mert mindjárt betöltöm a

harmincötöt, és nem leszek már je-
lölhetõ erre a titulusra – jegyzi meg
elöljáróban a borász. – Arra azért
büszke vagyok, hogy olyan borokkal
sikerült most is kijönnöm, amivel
méltó vagyok a címre. A két aranyér-
mes bikavérünkre, és a szintén ilyen
minõsítést kapott kékfrankosunkra
gondolok.

– Kékfrankosból óriási a kínálat a
borvidéken. Mintha önök ezen belül
is képesek lennének az ínyenceket
megcélzó kuriózumokra.

– Valóban a kékfrankos a meghatá-
rozó fajtánk. Sokféle bornál, így a
roséknál, vagy a cuvéeknél használ-
juk. Ékkõként jelenik meg a fajta a bi-
kavérünkben, de tudunk játszani is
vele a kékfrankos válogatásainkban.

– Úgy tûnik, a Sebestyén pincészet-
nél hogy nem cél a kontinens legran-
gosabb borversenyein való folyama-
tos megméretés.

– Vannak ilyen elismeréseink is, de
nincs akkora szerepük egy borász
ázsiójának kialakításában, mint azt so-
kan gondolják. Ez a gyakorlat egyre
kevésbé fontos számomra. A pincé-
bõl távozó vendég arcán felfedezhetõ
mosoly sokkal fontosabb számomra
bármilyen aranyéremnél.

Szentgál újra beköszönt
A borverseny legjobb kistermelõ-

jét az idén Zomba és környéke adta,
Misóczki Béla személyében. A pincé-
szet 2009-es évjáratú vörös házasítása
a nagy arany kritériumainak is megtu-
dott felelni.

– A szentgáli területeink termesz-
tési adottságai közelítenek a szek-
szárdiakhoz: itt is tökéletesen beérik
a szõlõ, és szépek a savak – mondja a
borász, aki bevallottan igyekszik kö-
vetni a neves szekszárdiak útmutatá-
sait, de képes eltérni a gyakorlattól. –
Hagyományos technológiával, de
már oxidatív erjesztéssel dolgozom.
Kicsempézett betonkádban ászko-
lom a szõlõt, majd ászokhordóba töl-
töm a bort – avat be a mûhelymun-
kába Misózczki Béla. Megtudjuk
még, hogy évente 200-250 hektó
bort készítenek, aminek legjavából
2-3 ezer üveget palackoznak. Noha a
családi gazdaság fõ profilja a szántó-
földi növénytermesztés, titkos álma
egy önálló, évi 7-8 ezer palackos bo-
rászat, és egy kóstoló pince, ahol
egyszerre legalább harminc ember
leültethetõ.

Szép bikavérek, kékfrankosok
Szent György napján gazdára találtak a borvidéki borverseny különdíjai (II. rész)

A „Jövések Könyve” üzenetei

Éppen tíz éve készít a szekszárdi borvidék a Kõszegrõl származtatható, az
1700-as évek közepére visszanyúló „Jövések Könyve” útmutatásai alapján
hajtásmintákat kora tavasszal, az elsõ rügyfakadások megjelenése után, amit
Baky Péter festõmûvész meg is jelenít minden évben. Nem öncélúak, ha-
nem jelzésértékûek ezek az elõttünk álló évjáratra. Az aranyérem mellé egy
ilyen metszet is dukált az idén a történelmi borvidéki borversenyen egy mí-
ves emlékplakett formájában.
Az idei rajz eltér az elmúlt három évitõl, ami egyben azt is jelentheti, hogy a
2010-es esztendõ – a dolgok állása szerint – nem ígérkezik olyan kiválónak,
mint a magunk mögött hagyott három.
– A korábbi években nagyon erõs hajtásnövekedés volt már Szent György
napján, így hosszabb idõ állt rendelkezésre a szõlõ beérésére a vegetációs
idõszakban, s ez a borok minõségére is pozitívan hatott – emlékezik vissza
Ferencz Vilmos borász-rendezvényszervezõ, a díj ötletadója. – Az idei év
nem jól indult a szõlõ szempontjából, mert mint a mellékelt ábra mutatja: ké-
sõi fakadás volt, a vegetációs idõ lerövidül. Persze egy jó nyár, és egy már
hagyományosan szép õsz sokat segíthet, bár nem ezt ígéri a meteorológia.
Na erre a jövendölésre – már idõarányosan – feltétlenül visszatérünk.

n A jótékonyságnak belsõ késztetéssé
kell válnia. A Rotary nem pusztán azt
jelenti, hogy valakik „összedobják” a
pénzt valamire, hanem az közös akci-
ókban megnyilvánuló, katartikus kö-
zösségi élmény is egyben – derült ki dr.
Cseri Miklós, a Rotary International
magyarországi kerületének kormány-
zója szavaiból a Rotary Club Szekszárd
keddi ünnepi ülésén.

Dr. Cseri Miklós elmondta, hogy
ezt még tanulni kell Magyarorszá-
gon. Közöttük is akadnak, akik ne-
gatívan reagálnak a kedvezõtlen kül-
sõ körülményekre, mint a gazdasági
válság. A Rotarynak viszont életfor-
mává kell válnia, a tagoknak éppen
olyankor kell erõteljesebb szerepet
vállalni, amikor a társadalom arra
jobban rászorul. Mint mondta, rövid

szekszárdi látogatásán tapasztaltak
alapján azt látta, hogy a tolnai me-
gyeszékhely klubja ebbõl a szem-
pontból is jó úton jár.

Dr. Sólyom Bódog, a Rotary Club
Szekszárd soros elnöke arról tájékoz-
tatott, hogy a szekszárdi szervezet há-
rom irányú támogatási rendszert ala-
kított ki. Karitatív tevékenységük so-
rán évek óta támogatják a Hospice
Alapítványt és a faddi nevelõotthont.
A tehetséggondozás keretében a
szekszárdi általános iskolákat és a ze-
neiskolát segítik.

Új tevékenységük a városszépítés,
amelynek során a Kilátónál levõ ke-
resztek áthelyezését és felújítását vé-
gezték el a várossal együttmûködve.
A következõ nagy projektjük a Mun-
kácsy utcai csurgó rendbetétele lesz.

Segíteni katartikus élmény
A Rotary kormányzója látogatott Szekszárdra
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Odafigyelnek
a jó klímára

Konferenciát tartottak a klímabarát te-
lepülések vezetõi Tatabányán. A mint-
egy száz résztvevõ az egészséges táp-
lálkozással, az energiaválsággal, a zene
és a lélek kapcsolatával, a társadalmi
szerepvállalással kapcsolatos elõadáso-
kat hallgathatott meg.

Szekszárd városát Horváth István
polgármester és Kõvári László bizott-
sági elnök képviselték. Horváth Ist-
ván elõadást is tartott „Szekszárd a jö-
võ városa” címmel, ismertetve az ön-
kormányzat klímavédelmi program-
ját és az ahhoz kapcsolódó akciókat.

A konferencián felszólalt Baka
György, a Szekszárdi Klímakör koor-
dinátori feladatait ellátó Zöldtárs Ala-
pítvány elnöke is. A konferencia
záróprogramjaként kerekasztal-be-
szélgetést szerveztek, ahol a mintegy
15 hazai klímabarát település delegált-
jai kölcsönösen megosztották egy-
mással a náluk futó programok ta-
pasztalatait. (A témára következõ
számunkban még visszatérünk.)

Markáns tervekkel a Parlamentbe
Horváth István átvette országgyûlési képviselõi megbízólevelét

Határozott tervekkel készül kép-
viselői munkájára az országgyű-
lési választásokon már az első
fordulóban egyéni mandátumot
szerzett Horváth István.

SzV

A Tolna megyei 1. számú, szekszárdi
központú egyéni választási körzetben
gyõztes képviselõ csütörtökön dr. Kiss
Gábortól, a helyi választási bizottság
elnökétõl vette át megbízólevelét.

Horváth István a sajtó és a választá-
si bizottság jelenlevõ tagjai elõtt kifej-
tette: képviselõi munkájában Szek-
szárd város és a kistérség ügyeit kí-
vánja képviselni, emellett a Parlament
mezõgazdasági bizottságában szeret-
ne dolgozni. Az országgyûlési képvi-
selõ hangsúlyozta: a vidék szerepét
erõsíteni kell, újra húzó ágazattá kell
emelni a mezõgazdaságot és vissza
kell adni a munka becsületét.

Horváth Istvánnak – képviselõ tár-
saihoz hasonlóan – az országgyûlés el-
sõ ülése elõtt, a mandátumvizsgáló bi-

zottságnak kell bemutatnia megbízó-
levelét, képviselõi esküt pedig a Parla-
ment alakuló ülésén tesz.

Dr. Kiss Gábor, az 1. sz. OEVK választási bizottságának elnöke adta
át a megbízólevelet Horváth István országgyûlési képviselõnek

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyûlése a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló Tör-
vény, valamint 47/2010. szekszárdi
öh. számú határozata alapján pályá-
zatot hirdet a fenntartásában mû-
ködõ Költségvetési Elszámoló
Szervezet (7100 Szekszárd, Bez-
erédj u. 2.) igazgatói állásának
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idõre szó-
ló közalkalmazotti kinevezés hatá-
rozatlan idõre szóló vezetõi megbí-
zással. A munkakör betöltésének
idõpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2010. július 1. napjától tölthe-
tõ be. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.

Illetmény és juttatások: a kine-
vezés és az illetmény megállapítá-
sa a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, va-
lamint az e törvény végrehajtásá-
ról rendelkezõ 77/1993. (V.12.)
Korm.rendeletben elõírtaknak
megfelelõen történik.

A pályázat beérkezésének határ-
ideje: a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zés Központ internetes oldalán va-
ló megjelenést követõ 30 napon
belül. (www.kszk.gov.hu).

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd MJV Polgármesteri Hi-
vatala, Polgármesteri Titkárság,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon.

Szomjú-díjra
várnak jelölést

A Szekszárdi Civil Szervezetek Kö-
zössége és a Mentálhigiénés Mû-
hely Szomjú-díjat alapított a má-
sokért végzett önkéntes munka
elismerésére.

Hagyományainkhoz híven
idén ismét megrendezésre kerül
a Hála Gála június 4-én, melynek
keretében a Szomjú Györgyrõl
elnevezett díjátadására kerül sor.
Díjjal tüntetjük ki mindazok
munkáját, akik önzetlen, elisme-
résre méltó tevékenységet végez-
tek a társadalom és a közjó érde-
kében Szekszárdon.

Jelölni személyt és csoportot,
civil szervezetet lehet.

A jelöltek nevét, elérhetõségét
és választásának indoklását kér-
jük, juttassa el az alábbi címre má-
jus 15-ig!

7100 Szekszárd, Szent István tér
10., Tel.: 74/511-722

E-mail: tmciszok@enternet.hu

Kenutúra
Szeretnél egy kellemes vasárna-

pot eltölteni kenuzással?
Május 16-án, vasárnap Dusnoktól
evezünk a Vajason (tavirózsák és

kristálytiszta víz).
Kenukat és felszerelést biztosí-

tunk, fejenként 2900 Ft-ért.
Ha érdekel, hívd a 06-30/755-
5753 vagy 06-20/941-7027-es

telefonszámot!

A FITT-nek is köze volt hozzá
A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja
elnevezésû program Magyarországon
ebben az évben április 24-én immáron
ötödik alkalommal került megrende-
zésre. Célja az idei évben is, hogy a sok-
színû és értékes helyi programokon
keresztül minél több fiatalt motiváljon
közösségi önkéntes tevékenységek-
ben való tudatos részvételre, valamint,
hogy ezzel ráirányítsa a társadalom és
a döntéshozók figyelmét a fiatalok ál-
tal végzett közösségi önkéntes tevé-
kenység eredményeinek fontosságára.

Országszerte közel 15 ezer fiatal
„önkénteskedett” saját csoportjával,
melyhez idén elõször csatlakoztak a
szekszárdi székhelyû Fiatalok Tolná-
ban Tolnáért Egyesület tagjai is. Az Ön-
kéntes napon a fiatalok az épített kör-
nyezetük megóvását illetve helyreállí-
tását tûzte ki céljául, ezért a Szekszárdi
Városi Sport- és Szabadidõközpont fal-
firkákkal tarkított külsõ homlokzatát

festették újra (képünkön), visszaállít-
va ezzel annak eredeti állapotát.

„A szûkös anyagi lehetõségek és
gazdasági nehézségek sok esetben in-
dokként szolgálnak arra, hogy ne vál-
toztassunk a nyilvánvalóan rossz dol-
gokon és ne tegyük szebbé, jobbá a
környezetünket. Az eredmény azon-
ban jól példázza, hogy némi munká-
val és önzetlen segítséggel jelentõs
mértékben javítható a létesítménye-
ink illetve környezetünk állapota, kul-
turált körülményeket teremtve ezzel
a sportoláshoz és a szabadidõ tartal-
mas eltöltéséhez. Magam és a létesít-
mény használóinak nevében ezúton
is köszönöm a FITT Egyesület tagjai-
nak segítségét” – mondta Csillag Ba-
lázs az intézmény vezetõje.

A jövõben a FITT további önkéntes
közösségi programok megvalósításá-
ban számít a helyi fiatalok közremû-
ködésére is. (fitt2010@gmail.com)
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A küzdelemnek meglesz a gyümölcse
Végh Imre: „Ars poeticám a tudás és ismeret átadása, valamint a személyiség formálása”

A főállású zenész, Ric József
Végh Imre tanár úrral való beszél-
getésre tett javaslatot. Mégpedig
azzal a kéréssel, hogy ossza meg
vele és az olvasókkal különleges
életútjának részleteit. József a
különleges jelzőt használva bi-
zony csöppet sem tévedett, hi-
szen Végh Imre valóban nem min-
dennapi, sőt páratlan pedagógus-
pályát tudhat maga mögött.    

V. Horváth Mária

– Több generációs szekszárdi ipa-
ros családból származom. Édesanyám
nõi szabó, illetve varrónõ volt, édes-
apám pedig kovács. Három fiúgyer-
meküknek szerény, de biztonságos
körülményeket – s ami szintén fontos
– meghitt légkört tudtak biztosítani.

– „Lefordítaná” elgondolkodó te-
kintetét?

– A rendszeres esti beszélgetések
foszlányai ötlöttek fel bennem... Elvá-
rásukként gyakran került szóba a taní-
tók és tanárok tisztelete, a mások irán-
ti tolerancia fontossága. Minderrõl
nemcsak beszéltek, hanem természe-
tes egyszerûséggel példát mutatva így
is éltek. Követelményeik közé tarto-
zott, hogy mindhárman rendszeresen
járjunk hitoktatásra és templomba,
pedig az ötvenes éveket éltük. Olvasás-
ra és tanulásra ösztönöztek bennün-
ket. Nem egyszer mondták: „Tanulja-
tok, hogy ne a százhúszas kapát és a
több kilós kalapácsot emelgessétek!”
Nem lebecsülve ezzel az általuk is vég-
zett kétkezi fizikai munkát.

– Gondolom, mindezeket megszív-
lelték...

– Nem voltunk rossz tanulók, de
olykor becsúszott egy rosszabb jegy is.
Ha olyankor igyekeztünk „megmagya-
rázni a bizonyítványt”, anyánk ránkpi-
rított, mondván: ezért ne a tanító né-
nit okoljuk, hanem önmagunkat!

– Bezzeg manapság...
– A szülõk és a diákok sok minde-

nért a pedagógust hibáztatják, amit
olykor obszcén szavak kíséretében
számon is kérnek rajtuk, sõt tanárve-
rés is elõfordul. Akkoriban szóba sem
jöhetett az ilyesmi.

– Merrefelé orientálódott?
– Gyermekkoromban kétpólusú

érdeklõdés alakult ki bennem. A nagy-
hatású pedagógusok tisztelete, befo-
lyása okán magam is pedagógus sze-
rettem volna lenni. Ugyanakkor a pa-
pi hivatás is vonzott, biztosan hitokta-
tónk, dr. Szalay János példájára, aki
nagy szeretettel és igen jó módszerrel
terelt bennünket a hit felé.

– Végül elsõként tanítóképzõt vég-
zett...

– A pécsi Tanárképzõ Fõiskola után
a Szegedi Tudományegyetem bölcsé-
szettudományi karán elvégeztem a
történelem, illetve pedagógia szakot.
Folyamatosan tanultam, így szerez-
tem közoktatási vezetõi oklevelet a
Budapesti Mûszaki Egyetem Társada-
lomtudományi Karán.

– Pedagógusi pályája hol indult?
– Gyulajon. Az ott töltött idõszak a

magán és a szakmai életutam megha-
tározó szakasza volt. Ott ismertem
meg feleségemet, Ágit, akivel sok kö-
zös célt valósítottunk meg, miközben
sokszor erõnket meghaladva próbál-
tunk egyrõl a kettõre jutni. Sajnos tõ-
le két éve örökre búcsút kellett ven-
nünk. Rettenetes a hiánya, napjában
többször gondolok rá, lakásunkban
minden tárgy rá emlékeztet. Példás fe-
leség és édesanya volt.

– A gyulaji idõszakban született
mindkét gyermekük.

– Igen. Lajos rendõr-alezredes, a
Szekszárdi Rendõrkapitányság vizsgá-
lati osztályát vezeti, Ildikó pedig a me-
gyei fõkapitányságon közalkalmazott,
fõmunkatárs. Három unokám van: fi-
am kislánya, Eszter 12 éves, rajong a
képzõmûvészetért. Ildikóéknak két
gyermekük van: Kitti már 17 éves,
szakközépiskolás „lázadó” kamasz,
akit vonz a számítástechnika és a fotó-
zás, Ákos pedig 13 esztendõs, a
Bartinában táncol. A hangulatos és is-
mereteket adó kirándulások száma a
gyerekek növekedésével párhuzamo-
san csökken, de ez így van rendjén.

– Kanyarodjunk vissza Gyulajra,
ahol tanító, majd tanár, késõbb
igazgatóhelyettes lett.

– Szakmai szempontból jelentõs és
fontos idõszak volt számomra, hiszen
ott úgynevezett hétközi cigány-diák-
otthont hoztak létre a hatvanas évek
végén.

– Ezután a megyei tanácson dolgo-
zott, majd Faddra került gyermek-
otthoni nevelõtanárnak, késõbb
igazgató lett. Milyen különbségeket
tapasztalt meg a roma, illetve az ál-
lami gondozott diákok között?

– A cigánygyerekeknél figyelembe
kell venni sajátos kulturális hátterüket
– szokások, magatartási forma, családi
hierarchia –, hiszen az õ közegük
meghatározó tradícióinak figyelembe
vétele nélkül lehetetlen megközelíteni
õket. Arról gyõzõdtem meg, ha a taná-
ruk érzelmileg eléri õket, majd bizal-
mukba fogadják, akkor differenciált is-
meretnyújtással meg lehet velük sze-
rettetni a tanulást. Nem merem kije-
lenteni, hogy ez általánosítható, de
akikkel én találkoztam, az egyénre sza-
bott elvárásokkal a tudás és az ismeret
megszerzésének igenlése mellé lehe-
tett állítani. Az említett közegbõl na-
gyon sokan kiemelkedtek, köszönhe-
tõen a cigánydiákotthon ösztönzõ ha-
tásának. Hozzáteszem, hogy ez utóbbi
a nevelõotthonra is érvényes. Közü-
lük többen szakmát tanultak, középis-
kolát végeztek, néhányan pedig felsõ-
fokú végzettséghez jutottak.

– A nevelõotthonos gyerekek kö-
zött szintén sok volt a roma szár-
mazású.

– Mintegy ötven-hatvan százalé-
kuk... Az állami gondozottaknál az
okoz nehézséget, hogy nagyrészt
nincs jelen a családi háttér. Ott a leg-
fõbb feladat a hiányzó biztonságérzet
megadása. A sajátos odafigyelés egyi-
ke a gyerek megerõsítése abban,
hogy õ fontos, hogy nem mondhat le
a boldogulásról. Az ismeretek átadása
mellett ezt kellett mélyen beléjük
plántálni. S elérkeztünk pedagógusi
ars poeticámhoz: a tudás és az isme-
ret áradása és számonkérése, valamint
a személyiség formálása és a nevelés.

– Az állami gondozottakat mi mo-
tiválja a tovább tanulásra? 

– Mindig a jövõképet kellett kialakí-
tani bennük, s azzal a céllal formálni
õket, hogy ne a közöny uralkodjék el
rajtuk. El kellett fogadtatnunk velük,
hogy a küzdelemnek meglesz a gyü-
mölcse. Meg kell értetni velük, hogy
nekik nem kell szüleik szintjén ma-
radniuk, hátrányos helyzetükbõl van
kitörési lehetõség.

– Hogyan látja a ma iskoláit és a
ma pedagógusait?

– A pedagógusok a tananyag, az ad-
minisztráció, az elvárt maximalizmus,
az örökös felmérések, továbbképzé-
sek, a folyton módosított rendeletek
megismerése okán oly mértékben
túlterheltek, hogy egyre kevesebb ide-
jük jut az ismeretek elmélyítésére, a
nevelésre és a személyiség alakítására.
Úgy gondolom, túlzottan elmentünk
a liberalizmus irányába, ami nem jó.

– Valahány munkahelyén beosz-
tottként kezdte, majd vezetõ lett.

– Jó érzés, hogy majdnem mindig a
munkahelyi közösség kezdeményezé-
sére lettem vezetõ. Az Ady Endre Kö-
zépiskola kollégiumában is nevelõta-
nárból lettem kollégiumvezetõ, on-
nan mentem nyugdíjba.

– Dolgozik, több elfoglaltsága, sõt
társadalmi megbízatása is van.

– A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus-
ban 1974 óta énekelek, tagja vagyok
egy nóta- és népdalkörnek, valamint a
Platán nyugdíjaskörnek. A közelmúlt-
ban megválasztottak a megyei nyug-
díjas szervezetek érdekszövetsége el-
nökének. Ide 46 helyi klub, egyesület
ötezernél több tagja tartozik.

– Ki következzék?
– A már szintén nyugdíjba vonult dr.

Nagy József szülész-nõgyógyász, aki a
megyei kórház osztályvezetõ fõorvosa
volt, s akinél mindhárom unokám szü-
letett. Úgy tudom, ma is rendel, tehát
friss tapasztalatai vannak a születések
számáról, de kíváncsi vagyok az alter-
natív szülésrõl alkotott véleményére is.

Végh Imre páratlan pedagóguspályát tudhat maga mögött
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Asokáig fanyalgással emlegetett
politikus, aki 45 évesen, 1852

novemberében lett helytartósági alel-
nök, dr. Hadnagy Albert jóvoltából
kezdett emberi alakot ölteni - fõleg
Liszt Ferenc kapcsán. Legalább en-
nyire érdekesek egyetlen éve apró es-
eményei is.

„Augusz Antalnak a legváltozato-
sabb életlefolyása volt… Elébb a magya-
rok gyûlölték osztrák érzelmei miatt,
akkor az osztrákok német bárósággal
jutalmazták, s elsõ hivatalos polcra
emelték. Nehány év múlva aztán rájöt-
tek, hogy ez a magyaroknak segít,
honfitársainak ügyét pártolgatja, ak-
kor elcsapták a magyar érzelmeiért” –
írja róla Jókai Mór, aki már az 1840-es
években jó ismerõsének mondja. 

A kor egyetlen képes hetilapjában,
a Vasárnapi Ujságban elõször 1855.
március 4-én a Nemzeti Színház ki-
csinosításának nagyobb adakozói
közt találjuk. Azt Jókaitól tudjuk,
hogy évtizedes barátját, Festetics Le-
ót is elmozdította vezetõ pozíciójá-
ból, mert a gróf – egyébként jó szán-
dékú építésével – a színház alapjait
kezdte fölélni, s így a színészek meg-
élhetését veszélyeztetni. Ekkor indul
széleskörû gyûjtés a szépítésre és a
pénzalap helyreállítására.

Ez év április 29-én írja a lap: „Esz-
tergomban nagy ünnepélyhez
készülnek… Õ eminenciája a bíbor-
nok hercegprímás legközelebbi na-
pokban fogja átadni báró Augusz An-
tal budai helytartósági másodelnök
úrnak a Krisztusrend nagy keresztjét,
melyet õszentségétõl a római pápától
hozott számára. Már múlt vasárnap
várták a báró urat e célból Eszter-
gomban, de kerületének a Tisza-ára-
dás által elöntött vidékei sokkal sür-
getõsebben kiáltoznak segélyért, hol
õ maga személyesen intézi a szeren-

csétlenek menekülésére s élelmezé-
sére szükséges s halasztást nem tûrõ
segédmûködéseket.” Bízvást keresték
a méltó alkalmat az 1854. december
15-én kapott kitüntetés átadására, de
Augusz ennél fontosabbnak érezte
sürgetõ feladatát.

A védekezést ugyan hivatalosan Al-
bert fõherceg vezette, de ne legyen
kétségünk, hogy bár „saját magas lel-
kében szerezve tudomást az országot
ért csapásról, s helységrõl helységre
vészen, viharon keresztül halad, mint
valódi gondviselõje azon honnak,
mely oltalma alá bízatott”, azért a csiz-
máját nemigen sározta be. A mellé-
kelt metszet tanúskodik a leírtakról:
„Valamint az eddig okozott károkat
lehetlen felszámítani, úgy a szeren-
csétlen lakosok szenvedését sem le-
het híven leírni; de egy odavetett pil-
lanat mai lapunk képére elegendõ,

hogy elképzeljük, mennyi ott az ín-
ség, nyomor és szenvedés…”

Májusban a szorgalmasan épülõ a
pesti rakodópartról írnak, amelyért
majd Pest és Buda díszpolgári címet
ad neki, s nem véletlenül ábrázolják
ezt az okmányon is.

Júliusban ujjong a hetilap: „Nincs
többé kolera Pesten. Örömmel hirdet-
jük, hogy e hó 1-sõ és 2-ik napján egy
koleraeset sem mutatkozott… A városi
hatóság jún. 16-án átalakíttatá a Kere-
pesi úton levõ dologházat kolera-
kórházzá… Több ízben meglátogatá
már e rettegett helyet báró Augusz õ
nsga, s mindannyiszor teljes helyeslé-
sét nyilatkoztatá az erélyes dr. Halász
rendelkezései s ezekkel járó nem re-
ménylett siker felett.”

Mi tagadás, sok mindent sejtetnek
tevékenységérõl e hónapok…

Dr. Töttõs Gábor

Augusz Antal kalandos
adatai 1855-bõl
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 91. Ódon időben

MÁJUS 10-ÉN

115 éve, 1895-ben egy nyolcéves
fiú hétéves lánykát szúrt hátba. 

MÁJUS 11-ÉN

110 éve, 1900-ban új gõzfürdõ
létesítésére kapott ajánlatot me-
gyeszékhelyünk. 100 éve, 1910-
ben a múzeumbizottság a villany
bevezetésére szavazott.

MÁJUS 12-ÉN

105 éve, 1905-ben múzeumunk
egyik alapítóját, gróf Apponyi Sán-
dort az Akadémia tiszteletbeli tag-
jává választotta.

MÁJUS 13-ÁN

130 éve, 1880-ban Mohácson a
Szekszárd-Baranyavár közt létesí-
tendõ vasútról tanácskoztak. 110
éve, 1900-ban Pályadíjat nyert ta-
nuló címmel tudósítottak az ifjú
Babits Mihály iskolai sikereirõl.

MÁJUS 14-ÉN

105 éve, 1905-ben Melles János
személyében elõször s utoljára
neveztek ki görög-katolikus papot
címzetes szekszárdi apáttá.

MÁJUS 15-ÉN

120 éve, 1890-ben a Szekszárd
Vidéke vezércikkében úgy vélte:
„Minél fejlettebbek az iskolák, an-
nál üresebbek a fogházak.”

MÁJUS 16-ÁN

110 éve, 1900-ban szõlõsgazdá-
ink közel 200 hektáron használ-
tak szénkéneget a filoxéra elleni
védekezéshez.

A tiszai árvíz képe a Vasárnapi Ujságban

Ha a lélek tartalmas, az élet csak
akkor lehet kedves Isten és ember
elõtt.

Az ember életében kicsi gyermekko-
rától kezdve vannak meghatározó
események, melyeket életünkön át
hordunk. Ezekhez kapcsolódnak
más élmények gazdagítva, kiegészít-
ve vagy módosítva, átértékelve az ed-
digieket. 

Május hónap nemcsak a virágok
és illatok sokszínûségében gazdag,
hanem azokban a világi és egyházi
történésekben is, amelyekre készül-
nek az iskolák és az egyházak. Az is-
kola ballagtatja „vén diák”-ját, az egy-
ház konfirmációval, elsõ áldozással,
bérmálással fogadja tagjai közé a hi-
tében bontakozó fiatalt. Úgy az
egyik, mint a másik, nem vége vala-
minek, hanem egy új kezdet lehetõ-
ségének gazdag tárháza. A szülõ-
gyermek viszony minõségében ab-
ban mérhetõ, hogy mennyire sike-
rült elindítani, majd figyelemmel

nyomon követni a gyermek szellemi
fejlõdését, elõmenetelét az ismere-
tek megszerzésében és rögzítésé-
ben. Boldognak mondhatja magát az
a szülõ, aki gyermekérõl elismerõ
szavakat hall, odafigyelésének, gon-
doskodásának és szeretetének jutal-
mát látja nyíltszívû, kötelességtudó
gyermekében. „Elindítottam, szár-
nyára bocsátottam gyermekemet”
mondják sokszor a szülõk, érzékel-
tetve annak a feladatnak a teljesíté-
sét, amit szülõi kötelességként elvár
tõlük az Isten. Ez egyben egy el- és ki-
szakadás abból a fészekmelegbõl,
amit a család biztosított. Önálló élet
kezdete, vállalása aszerint az örök
körforgás szerint, ami rendje ennek
a világnak, és ami az Isten képmására
teremtett ember egyedüli kiváltsága. 

De mit használ az embernek, ha
az egész világot megnyeri és a lelké-
ben kárt vall? Erre a kérdésre jó, ha

idejében választ keres az ember. A
keresztség sákramentumában része-
sült gyermek, a szülõk és a kereszt-
szülõk fogadalom tétele nyomán le-
hetõséget kap arra, hogy úgy nevel-
jék és neveltessék, hogy ha eljön az
idõ, az ifjú önként tegyen vallást hi-
térõl Isten és a gyülekezet elõtt. A
protestáns egyházakban ez az ünne-
pi alkalom a konfirmáció: azaz a hit
megerõsítése a Szentlélek által. Az
élethez szükséges ismeretek meg-
szerzését nem különíthetjük el bün-
tetlenül, mert ezek kárát látjuk. Ösz-
szefonódva a kettõ teszi értékessé,
igazivá az ember életét. 

Talán fel sem tûnik, de napról-
napra nemcsak a tudásunk javát ké-
rik számon tõlünk, hanem a hitünk-
re és annak gyümölcseire is kíván-
csiak az emberek. Zaklatott, meg-
romlott világunkban egyre inkább
sürgetõ a prófétai szó: „a világ sóvá-

rogva várja az Isten fiainak megjele-
nését”, azaz azoknak az emberek-
nek a jelenlétét, szolgálatát, akik
nem önös érdekeiket hajszolva néz-
nek át mások baján, nyomorán, ha-
nem a Krisztustól elkért és megka-
pott szeretettel tudják hordozni má-
sok terheit is. A konfirmációra való
felkészülés ideje nem egy év, sem
kettõ, hanem egy életet igénylõ idõ-
szak. Ahhoz a forráshoz próbáljuk
elvezetni a fiatalokat, amelybõl
nemzedékek meríthettek. Ahhoz a
Krisztushoz irányítjuk lépteiket, szí-
vüket, lelküket, aki mindannyiónk
Megváltó Ura. 

Ha ennek az örömére ráérez az
ember, lelkében kárt nem vall. A Lé-
lek kincseit: szeretet, öröm, békes-
ség, türelem, szívesség, jóság, hûség,
szelídség, önuralom, nemcsak felta-
lálja magában, hanem mindezeknek
közvetítõjévé is tud válni, és ezzel a
keresztyén élet szép példájává lesz. 

Balázsi Zoltán
református lelkész

EVANGÉLIUM
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Eredmények, egyéni:

Nõk, 1981-1992:
1. Görög Veronika 1:39:50, 2. Dr. Rozs-
nyai Lilla 1:43:40, 3. Szörfi Diána 1:55:32,
4. Cséfai Nikolett 1:57:53, 5. Alkony Haj-
nalka 2:02:26, 6. Takács Kornélia
2:03:44, 7. Varga Zsófia 2:04:15, 8. Stram-
mer Zsaklin 2:04:45, 9. Lukácsovics Ani-
kó 2:08:08, 10. Huszta Dóra 2:10:01, 11.
Trájer Emese 2:10:02, 12. Tavaszi Barba-
ra 2:10:41, 13. Janicsák Enikõ 2:22:39,
14. Spitzer Georgina 2:22:49, 15. Polgár
Csilla 2:23:11, 16. Drusza Tímea 2:24:26,
17. Szûcs Ibolya 2:24:38, 18. Boczor Ka-
talin 2:25:09, 19. Petren Anett 2:25:12,
20. Árgyelán Eszter 2:25:39, 21. Pálfalvi
Tünde 2:26:28, 22. Gyenes Andrea
2:27:33, 23. Ányos Ágota 2:29:45, 24.
Nacsa Emese 2:30:37, 25. Varga Zsófia
2:32:48, 26. Krikler Anett 2:35:04, 27.
Farkas Ágnes 2:35:37, 28. Farkas Nikolett
2:35:54, 29. Király Darinka 2:42:31, 30.
Börner Mónika 2:42:39, 31. Tamás Vero-
nika 3:01:46.

1971-1980:
1. Csatári Mónika 1:39:56, 2. Földváry Zi-
ta 1:42:36, 3. Fábri Andrea 1:44:30, 4. Aba
Judit 1:47:31, 5. Marótiné Bense Krisztina
1:47:36, 6. Diószeghy Fruzsina 1:51:18, 7.
Martinák Anikó 1:52:12, 8. Sakko Martha
1:54:52, 9. Makai Viktória 1:55:30, 10.
Vass Szilvia 1:57:20, 11. Dobos Renáta
1:58:01, 12. Dr. Pohn Gabriella 1:58:08,
13. Kiss Kata Zsuzsa 1:59:30, 14. Farkas
Pálma 2:00:37, 15. Fekete Krisztina
2:00:42, 16. Pécsek Roland/Széplaki Er-
zsébet 2:01:59, 17. Bakai Tímea 2:02:21,

18. Tóbiás Bernadett 2:02:58, 19. Bezdán
Bernadett 2:05:11, 20. Kertész Dóra
2:06:17, 21. Hajdu Krisztina 2:08:03, 22.
Appelt Orsolya 2:08:12, 23. Kegyes-
Nemes Adrienn 2:08:21, 24. Vasvári Kata
2:09:28, 25. Baksainé Novák Andrea
2:09:28, 26. Simiakis Amália 2:10:09, 27.
Szegedi Ágnes 2:10:31, 28. Kissné László
Krisztina 2:10:50, 29. Dr. Hajnal Andrea
2:12:08, 30. Mányi Diána 2:12:37, 31. Szi-
geti Andrea 2:12:38, 32. Kõrös Annamá-
ria 2:13:28, 33. Szakonyi Zsófia 2:13:35,
34. Solymosi Katalin 2:13:40, 35. Szabó
Katalin 2:13:56, 36. Vass Réka 2:14:46, 37.
Dr. Szabó Krisztina 2:14:52, 38. Kovács
Noémi 2:14:53, 39. Rádai Andrea 2:15:20,
40. Molnár Mónika 2:15:24, 41. Vajthó-
Pólya Tünde 2:15:41, 42. Matuz Mária
2:15:47, 43. Szentmihályi Mónika 2:17:01,
44. Tompa Andrea 2:17:31, 45. Boda Vik-
tória 2:18:01, 46. Bíróné Gerák Katalin
2:18:31, 47. Kaláth Mónika 2:18:37, 48.
Bõsz Erika 2:18:48, 49. Feketéné Varsá-
nyi Enikõ 2:20:25, 50. Bonczók Tünde
2:21:34, 51. Gulyás Enikõ 2:23:11, 52. Luk-
ács Tünde 2:23:19, 53. Borsós Beáta
2:23:30, 54. Jáger Edit 2:25:16, 55. Simon
Krisztina 2:25:27, 56. Bugyi Beáta 2:26:55,
57. Dapsy Zsoltné 2:27:08, 58. Popovics
Zsuzsanna 2:28:07, 59. Kiss Krisztina
2:28:52, 60. Kern Zsuzsa 2:28:52, 61. Asz-
talos Mónika 2:30:25, 62. Loós Edina
2:30:50, 63. Jung Ildikó 2:31:21, 64. May-
er Krisztina 2:35:14, 65. Somlai Krisztina
2:35:53, 66. Turcziné Soós Éva 2:37:35,
67. Kalán Katalin Alice 2:39:01, 68. Piros-
né Deli Erzsébet 2:39:03, 69. Lázárné
Könczöl Fruzsina 2:40:07, 70. Benkõ
Krisztina 2:41:05, 71. Szujáné Szabó

Gyöngyi 2:42:55, 72. Háriné Staskó Ani-
ta 2:45:40, 73. Földesi Vera 2:48:56, 74.
Ruprecht Orsolya 2:59:24.

1956-1970:
1. Bakó Mónika 1:48:57, 2. Garai Valéria
1:49:01, 3. Druskó Zsófia 1:53:08, 4.
Kodéné Sinkó Hajnalka 1:54:44, 5. Dr. Per-
czel Zsófia 1:56:53, 6. Gyurcsák Szilvia
1:57:51, 7. Tóth Ágnes 2:00:04, 8. Koller Ju-
dit 2:02:32, 9. Farkas Anna Mária 2:02:34,
10. Túri Tamásné 2:03:33, 11. Gazda Ildi-
kó 2:06:07, 12. Aczél Ildikó 2:06:47, 13. Cz-
immer Éva 2:07:50, 14. Varga Andrea
2:09:18, 15. Czégény Erzsébet 2:09:45, 16.

Orosz Katalin 2:09:51, 17. Berdál Ilona
2:11:03, 18. Gerlei Erika 2:12:49, 19. Szal-
ma Rita 2:14:51, 20. Bencze Gyuláné
2:16:06, 21. Rolland Henriette 2:16:14, 22.
Nagy Göde Zsuzsanna 2:17:01, 23. Né-
meth Erika 2:17:30, 24. Sima Éva 2:17:32,
25. Megyes Andrea 2:18:21, 26. Moreli
Fadela 2:18:44, 27. Szabó Erzsébet 2:18:52,
28. Tóth Lászlóné 2:19:47, 29. Csonka Ilo-
na 2:20:28 6:42, 30. Bencze Éva 2:21:39,
31. Mazák Gabriella 2:23:21, 32. Bártfainé
Maráz Erika 2:23:31, 33. Csere Anita
2:24:03, 34. Lukács Judit 2:24:21, 35. Kelõ
Sára 2:24:26, 36. Andits Krisztina 2:25:17,
37. Jung Márta 2:26:26, 38. Árva Margit
2:26:56, 39. Bohusné Nemes Krisztina
2:28:00, 40. Danyis Teréz 2:28:04, 41. Va-
jdáné Marsai Zsuzsanna 2:29:09, 42. Ma-
gyar Krisztina 2:29:28, 43. Jung Éva
2:31:09, 44. Némethné Káldi Zsuzsanna
2:31:48, 45. Musch Judit 2:37:16, 46. Var-
ga Zsuzsanna 2:37:30, 47. Szekeres Nyúl
2:37:35, 48. Fülkorn Andrea 2:37:36, 49.
Dr. Litavecz Anna 2:37:40, 50. Rumpf Be-
áta 2:37:48, 51. Róthné Mong Márta
2:38:53, 52. Endrõdy Károlyné 2:39:03,
53. Szabóné Huszár Erika 2:39:25, 54.
Sipõczné Dr. Tánczos Rita 2:39:55, 55.
Oláhné Túri Magdolna 2:42:22, 56. Gyóni
Erika 2:44:25, 57. Tóthné Dobos Éva
2:46:47, 58. Petõ Gabriella 2:52:36, 59.
Földházi Erzsébet 2:54:09.

1946-1955:
1. Déginé Vér Mária 2:12:07, 2. Jeszensz-
ky Erzsébet 2:15:57, 3. Perepatics Mária
2:21:02, 4. Dr. Varga Zoltánné 2:36:08, 5.
Tokodi Józsefné 2:59:18, 6. Jobbágyné
Szûcs Judit 3:08:48.

A leggyorsabb szekszárdi hölgy,
Csatári Mónika második lett

Hatalmas siker hegyen-völgyön át
A rendkívül nehéz pálya sem fogott ki az I. Borvidék Félmaraton kilencszáz futóján

Remek szervezés, kiváló hangu-
lat, sok-sok futó: egyedülálló
erőpróba lett az I. Borvidék
Félmaraton a hazai futóverse-
nyek sorában.

B. L.

A szekszárdi Kadarka Futóegyesület, a
Pont-E Alapítvány és a Márker Kft. ál-
tal szervezett viadalra valóban az or-
szág minden szegletébõl, sõt a hatá-
ron túlról is érkeztek, s végül nyolc
ország futói vágtak neki a gyilkos
dombokkal tarkított pályának. A több
mint kilencszáz versenyzõt felvonulta-
tó mezõny doyenje az 1933-as születé-
sû Kenyér Imre volt, aki nagy tapsot
kapott a célban (3:08:24 ó), csakúgy,
mint a chipszõnyegen áthaladó min-
den futó. A viadal legfiatalabb résztve-
võje a 9 éves pilisborosjenõi Farkas
Zsombor volt, aki egy váltó középsõ
embereként birkózott meg a szek-
szárdi dombokkal.

A 21 kilométer megtétele után a
férfiaknál a Dynamic TC válogatott
triatlon versenyzõje, ifj. Czencz Péter

futotta a legjobb idõt (1:17:27), a höl-
gyeknél pedig a keszthelyi ultrafutó,
Görög Veronika gyõzött (1:39:50).

Több mint 180 önkéntes segített a
szervezõknek a lebonyolításban; kö-
zel 2000 liter frissítõ folyadék és 150
kilogramm banán fogyott el a verseny
alatt; a jó hangulatért két zenekar és
öt fröccspont felelt.

A verseny fõszervezõjét, a távot ma-
ga is teljesítõ Márkus Istvánt a viadal
másnapján kértük értékelésre.

– A verseny után megannyi pozitív
visszajelzést kaptunk szóban és a via-
dal weboldalán egyaránt, ami megerõ-
sített bennünket, hogy érdemes volt
belevágni a szervezésbe. Kitûnõ han-
gulatú, kemény verseny volt, amely-

nek rendezésében nyújtott segítségé-
ért köszönettel tartozom az útvonal
biztosításában közremûködõ rendõr-
ségnek, polgárõrségnek, a Szõlõ-Szem
Mozgalom aktivistáinak, az Ifjúsági
Unió Szekszárd, a Meló-Diák tagjainak
és a Fanatix bringásainak. Köszönöm
a Kadarka Futóegyesület és a baráti
kör segítségét, köszönet a támogatók-
nak, és persze a városlakóknak a szur-
kolásért, a frissítõkért és elsõsorban a
türelmüket. Remélem, néhányukkal
jövõre futóként találkozunk ismét...

Mert hogy lesz folytatás, az nem is
kérdés, a szervezés augusztustól in-
dul. Márkus István szerint akár az idei
mezõny dupláját is képesek lesznek
fogadni.

– Az útvonalon nem kívánunk vál-
toztatni, de minden építõ kritikát, öt-
letet megvitatunk a szervezõkkel. Sze-
retnénk jövõre még intenzívebben
bevonni a lakosságot, a borászokat, és
még több frissítõ pontot kialakítani.
Nem tettünk le arról az álmunkról
sem, hogy a Borvidék Félmaraton rö-
vid idõn belül a nemzetközi verseny-
naptárban is helyet kapjon.

START. Új színfolttal gazdagodott Szekszárd rendezvényeinek sora
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korcsoportos eredményeiAz I. Borvidék Félmaraton
Férfiak, 1981-1992:

1. Ifj. Czencz Péter 1:17:27, 2. Lack Marco
1:19:10, 3. Kovács Krisztián 1:24:16, 4. Tre-
ligyik Tamás 1:33:30, 5. Bauer Dániel
1:37:03, 6. Gyõrfi András 1:39:10, 7.
Boronkay Péter 1:39:42, 8. Somogyi Györ-
gy 1:42:50, 9. Hodovánszki Csaba 1:43:31,
10. Csombor Lajos 1:44:09, 11. Trábert
Attila 1:47:05, 12. Fekete András 1:48:49,
13. Dömök László 1:49:47, 14. Varró Lász-
ló 1:49:54, 15. Beke Károly 1:52:20, 16.
Kolics Imre 1:53:07, 17. Jakab Gábor
1:54:42, 18. Mészáros János 1:56:53, 19.
Czibor Zsolt 1:57:07, 20. Kovács Gábor
1:57:23, 21. Erdélyi Gábor 1:57:29, 22.
Csepi Gábor Pál 1:58:54, 23. Blumen-
schein Máté 1:58:54, 24. Szûcs Balázs
1:59:11, 25. Kovács Zsolt 2:00:04, 26. Hor-
váth Krisztián 2:00:47, 27. Põdör Mátyás
2:02:26, 28. Kovács Norbert 2:03:40, 29.
Rapcsák János 2:03:47, 30. Rasztovich
Gyula 2:05:18, 31. Házi Attila 2:08:01, 32.
Harrach Gergely 2:09:03, 33. Póth Tamás
2:09:57, 34. Virág Péter 2:10:08, 35. Mé-
száros Sándor 2:11:56, 36. Házi Zsolt
2:12:29, 37. Banó Gábor 2:14:51, 38. Haj-
nal Péter 2:15:14, 39. Bognár Ákos 2:15:45,
40. Lacina Péter 2:19:04, 41. Tóth Viktor
2:19:46, 42. Mészáros Bálint 2:19:56, 43.
Takács Viktor 2:21:26, 44. Tóth Zoltán
2:21:26, 45. Kunvári Krisztián 2:25:10, 46.
Váczi Zoltán 2:29:08, 47. Molnár Zsolt
2:30:24, 48. Banó Szabolcs 2:49:35, 49.
Horváth József 2:56:59.

1971-1980:
1. Csillag Balázs 1:21:23, 2. Karajkó Sán-
dor 1:23:18, 3. Köbli Balázs 1:27:04, 4. Bo-
dor József 1:28:17, 5. Filip Krisztián
1:28:37, 6. Molnár Péter 1:29:08, 7. Feke-
te Zoltán 1:29:52, 8. Nádi Csaba 1:33:38,
9. Kovalcsik Zsolt 1:34:23, 10. 32 Cséplõ
Zoltán 1:34:54, 11. Pámer Gábor 1:35:31,

12. Mézes Tibor Sólyom 1:36:08, 13.
Mesch Róbert 1:37:39, 14. Szabó Albert
Manassé 1:38:42, 15. Jobbágy Gyula
1:39:17, 16. Iványi Zoltán 1:39:39, 17. Dr.
Nagy Balázs Zoltán 1:40:12, 18. Reicher
Norbert 1:40:39, 19. Pongrácz Gábor
1:40:41, 20. Kozmann György 1:42:22,
21. Šarcevic Dragan 1:42:24, 22. Hegyi
Loránd 1:45:53, 23. Téti Gábor 1:46:03,
24. Kerényi Farkas 1:46:04, 25. Kinyó
László 1:46:34, 26. Hajdú Ferenc 1:48:14,
27. Fekete Csaba 1:48:37, 28. Szuprics Fe-
renc 1:48:38, 29. Vojnic Zelic Igor
1:48:49, 30. Germán László 1:48:55, 31.
Rácz Tibor 1:49:07, 32. Vajas Roland
1:50:05, 33. Szerencsés Tamás 1:50:13,
34. Farkas Csaba 1:50:20, 35. Török Krisz-
tián 1:50:21, 36. Kolonics Tamás 1:50:21,
37. Makai László 1:50:26, 38. Galácz Gá-
bor 1:50:27, 39. Kocza István 1:50:40, 40.
Taksonyi Szilárd 1:50:57, 41. Schiller Csa-
ba 1:51:07, 42. Török Zoltán 1:51:12, 43.
Mina Péter 1:51:16, 44. Vasi Csaba
1:51:53, 45. Várszegi Tamás 1:53:08, 46.
Makkos Lóránt 1:53:51, 47. Máthé Zoltán
1:54:26, 48. Csete Balázs 1:54:46, 49. Hor-
váth Miklós 1:55:23, 50. Horváth Mátyás
1:55:42, 51. Kulpinski Dániel 1:56:01, 52.
Tóth László 1:56:04, 53. Acsádi Gábor
1:56:06, 54. Forgó Szilárd 1:56:34, 55.
Doroszlai Richárd 1:56:39, 56. Midáner
Attila 1:56:43, 57. Tamási Krisztián
1:56:44, 58. Járosi Tamás 1:56:48, 59.
Bölcskei György 1:56:49, 60. Seibin Péter
1:57:04, 61. Metzger Gábor 1:57:59, 62.
Kiss Róbert 1:58:04, 63. Ocelka Róbert
1:58:22, 64. Tarsoly Róbert 1:58:25, 65.
Kalmár Attila 1:58:28, 66. Burai László
1:58:43, 67. Jámbor Csaba 1:59:19, 68.
Tresó Gábor 1:59:38, 69. Németh Dáni-

el 1:59:43, 70. Varga
Csaba 2:00:01, 71. Po-
hankovics Áron
2:00:01, 72. Balázs Gá-
bor 2:00:26, 73. Kál-
mán Attila 2:00:35, 74.
Hegedûs Attila 2:00:39,
75. Márkus István
2:00:49, 76. Szilasi Ár-
pád 2:01:19, 77. Ru-
mankó Tibor 2:01:44,
78. Veppert Sándor
2:02:02, 79. Várnai Ger-
gely 2:02:02, 80. Kiss
Zsolt 2:02:39, 81. Hevér
Zoltán 2:02:43, 82.
Csorba Endre 2:03:15,
83. Neiner András
2:03:22, 84. Nagy Attila
2:03:23, 85. Kosztolá-
nyi Zsolt 2:03:34, 86.
Szirák Szabolcs 2:03:44,
87. Kalmár Andor
2:04:04, 88. Sakko
Janne 2:04:04, 89. Luk-
ács Albert 2:04:27, 90.
Kovács Krisztián
2:04:29, 91. Szabó Ist-
ván 2:04:36, 92. Szadai
Csaba 2:04:50, 93. Hor-

váth Henrik 2:05:37, 94. Rácz Attila
2:05:48, 95. Sovány András 2:05:50, 96.
Németh Sándor 2:06:37, 97. Bereczki Sán-
dor 2:06:42, 98. Szlávy Marcell 2:06:49,
99. Tóth László 2:06:56, 100. Duklesz Mi-
hály 2:07:07, 101. Rigó Róbert 2:07:11,
102. Takács Péter 2:07:22, 103. Szalay
Krisztián 2:07:38, 104. Takács Tibor
2:08:02, 105. Wesselényi Balázs 2:08:10,
106. Zolván Attila 2:09:05, 107. Pósa Ta-
más 2:09:18, 108. Kõrös Gábor 2:09:20,
109. Bolygó Csaba 2:09:36, 110. Dobos Já-
nos 2:09:38, 111. Dákai Tamás 2:09:55,
112. Végh Ákos László 2:10:10, 113. Zem-
plényi Antal 2:10:26, 114. Horváth Tamás
2:10:30, 115. Soós Csaba 2:12:05, 116. Vi-
rág András 2:12:08, 117. Lovászi Gyula
2:12:13, 118. Barna Péter 2:12:16, 119. Si-
mon Csaba 2:13:45, 120. Jónás Richárd
2:14:05, 121. Schilli István 2:14:41, 122.
Andrási Barna 2:14:43, 123. Dr.  Bodai
László 2:14:46, 124. Zsargó Zoltán 2:15:21,
125. Kincses Endre 2:15:28, 126. Kör-
möczy Zoltán 2:15:30, 127. Vajda Gábor
2:15:30, 128. Sávoly Tamás 2:15:31, 129.
Kasza Sándor 2:15:35, 130. Vassy Zsolt
2:15:38, 131. Fekete László 2:16:07, 132.
Pliesovszky Tamás 2:17:50, 133. Dr. Töm-
böly Csaba 2:17:52, 134. Szabó György
2:18:17, 135. Kovács János 2:18:28, 136.
Máthé Áron 2:18:37, 137. Németh Ernõ
2:20:19, 138. Pintér Tamás 2:20:22, 139.
Takács József 2:20:26, 140. Bacskovszky
Zoltán 2:20:28, 141. Nagy Tamás 2:20:30,
142. Gál Béla 2:21:54, 143. Domoszlai Ist-
ván 2:22:01, 144. Mészáros Zsolt 2:22:17,
145. Trautmann Tamás 2:22:20, 146. Ma-
jor Balázs 2:22:32, 147. Hiros Károly
2:22:34, 148. Oroszlán György 2:25:10,
149. Horkay Zsolt 2:25:17, 150. Peltzer

Vilmos 2:26:01, 151. Kegyes Péter
2:26:44, 152. Pechlof Attila 2:27:54,
153. Nemes Zoltán Antal 2:28:00,
154. Szikszay Zoltán 2:31:38, 155.
Szakács János 2:32:47, 156. Kovács
Zoltán 2:34:23, 157. Agárdi Tamás
2:34:46, 158. Zsoldos Zsolt 2:36:02,
159. Hetyey Csaba 2:39:59, 160.
Thaller János 2:42:13, 161. Kiss Ba-
lázs 2:42:50, 162. Kuti Tamás
2:48:56, 163. Barta Béla 2:49:15,
164. Kövér László 3:03:51.

1956-1970:
1. Kassai Károly 1:25:43, 2. Rostás
Pál 1:25:55, 3. Lancz Attila/Kovács
Gábor 1:27:41, 4. Vajda Zoltán
1:30:18, 5. Varga László 1:30:40, 6.
Lippai Zoltán 1:33:44, 7. Palotai Gá-
bor 1:37:42, 8. Dobrovoczky Csa-
ba 1:38:39, 9. Szalay Attila 1:38:56,
10. Sáthy István 1:40:34, 11. Érdy
Gábor 1:40:35, 12. Kerekes László
1:41:01, 13. Véro János 1:41:31, 14.
Dr. Varga Tibor 1:42:21, 15. Sznpek
József 1:43:05, 16. László Zoltán
1:44:29, 17. Kaloczi Róbert 1:45:33, 18.
Ugrai Béla 1:45:53, 19. Lohn Miklós
1:46:41, 20. Senechault Joel 1:47:06, 21.
Lehóczki Gábor 1:47:34, 22. Bene Ferenc
1:47:36, 23. Dudás Zsolt 1:48:24, 24.
Benkõ Péter 1:48:24, 25. Soós Péter
1:48:51, 26. Tripolszki László 1:49:17, 27.
Zákányi József 1:50:02, 28. Bozsó István
1:50:53, 29. Ludaic Sebastian 1:51:16, 30.
Schranz Róbert 1:51:17, 31. Nagy István
1:51:47, 32. Tamás Zsolt 1:52:02, 33. Krik-
ler Vilmos 1:52:32, 34. Csizmadia Péter
1:52:54, 35. Szilva Lajos 1:53:06, 36. Báter
Károly 1:53:16, 37. Horváth János 1:53:29,
38. Ispánki Zoltán 1:54:19, 39. Papp Tibor
1:54:47, 40. Gáti Levente 1:55:00, 41. Vin-
dics István 1:55:03, 42. Kenyeres Imre
1:55:52, 43. Baumann Ervin 1:56:11, 44.
Lovász Károly 1:56:12, 45. Szilágyi János
1:57:06, 46. Gál Péter József 1:57:43, 47.
Darányi János 1:57:44, 48. Jáger Attila
1:57:57, 49. Dáva Iván 1:58:22, 50. Louis-
Marie Joel 1:58:45, 51. Sipõcz Gábor
1:58:54, 52. Schmidt Péter 1:58:56, 53.

Borda Gyula 1:59:39, 54. Var-
ga László 1:59:39, 55. Dr. Nie-
dermayer György 1:59:40, 56.
Mórucz Sándor 2:00:03, 57. Já-
romi Béla 2:00:49, 58. Pohner
Gyula 2:01:24, 59. Szabados
László 2:01:38, 60. Makk Imre
2:02:34, 61. Taskovics Zsolt
2:02:41, 62. Pötör Zoltán
2:02:48, 63. Füzi István
2:03:13, 64. Herman Zoltán
2:03:25, 65. Kocsis Sándor
2:03:32, 66. Juszt András
2:03:48, 67. Scheffer István
2:04:16, 68.  Kapri István
2:04:24, 69. Zsigmond Árpád
2:04:27, 70. Mészáros Csaba
2:04:40, 71. Laczi János
2:04:51, 72. Korom László
2:05:22, 73. Takács Zoltán
2:05:28, 74. Porkoláb Gábor
2:05:59, 75. Szarka Zoltán
2:06:17, 76. Léránt Péter
2:06:20, 77. Dr. Szabó Zoltán
2:07:17, 78. Kuritár Zoltán
2:07:34, 79. Bujkó István

2:07:36, 80. Klam Csaba 2:08:10, 81. Ju-
hász Péter 2:08:16, 82. Tóth István
2:08:36, 83. Nagy László 2:08:39, 84. Ko-
vács István 2:08:49, 85. Ulrich Sándor
2:08:54, 86. Kolacsek Sándor 2:09:26, 87.
Guzorán András 2:10:14, 88. Kárpáti Jó-
zsef 2:10:33, 89. Kurusa József 2:11:46,
90. Tóth György 2:11:58, 91. Dr. Bogner
Barna 2:12:19, 92. Bezeczki László
2:12:50, 93. Siket Tibor 2:12:56, 94. Musch
Zoltán 2:13:03, 95. Guzorán István
2:13:38, 96. Kaufer Tamás 2:13:50, 97. Ko-
vács Zoltán 2:14:34, 98. Csilics Attila
2:14:55, 99. Steiner János 2:14:56, 100. To-
kaji Károly 2:15:47, 101. Krebsz Tibor
2:15:55, 102. Glávics József 2:16:31, 103.
Villányi János 2:16:33, 104. Róth Tibor
2:17:33, 105. Krikler László 2:18:35, 106.
Bartl István 2:18:39, 107. Lefaivre
Alphonse 2:18:44, 108. Tapsonyi Tamás
2:18:45, 109. Rákóczy Kiss Richárd
2:19:21, 110. Gaál Tibor 2:19:47, 111. Ga-
vallér József 2:19:55, 112. Heimann Lász-
ló 2:19:57, 113. Babics Zoltán 2:20:46, 114.

Diernbeck Attila 2:21:55, 115.
Volek János 2:22:17, 116.
Csontos Norbert 2:22:23, 117.
Kovács János 2:22:31, 118.
Pethõ László 2:23:59, 119.
Nagy Sándor 2:24:21, 120.
Kuris Oszkár 2:25:44, 121. Ló-
ránt Gábor 2:25:55, 122. Sán-
dor Róbert 2:25:59, 123. Me-
rényi Róbert 2:26:08, 124.
Bodri Tibor 2:26:19, 125. Fa-
zekas László 2:26:26, 126. Ke-
rek István 2:27:26, 127. Tóth
Ágoston 2:27:49, 128. Albicz
Ernõ 2:28:28, 129. Tóth Lász-
ló 2:29:18, 130. Szilágyi János
2:32:30, 131. Belvaracz Sándor
2:33:35, 132. Séra István
2:37:35, 133. Szabó Tibor
2:38:55, 134. Orosz István

2:42:50,135. Nyíri József 2:43:08, 136. Vi-
da Zoltán 2:43:29, 137. Schulcz Béla
2:45:30, 138. Schulcz Gábor 2:45:31, 139.
Tomor Tamás 3:00:54.

1946-1955:

1. Trunk László 1:41:24, 2. Schneider Gá-
bor 1:42:32, 3. Lábó József 1:48:58, 4.
Visy Ferenc 1:54:14, 5. Szapek Béla
1:55:15, 6. Nemes Miklós 1:56:06, 7. Má-
té Sándor 1:59:10, 8. Czencz Péter
2:00:35, 9. Dudás György 2:01:54, 10.
Svéger László 2:02:16, 11. Mészáros Zol-
tán 2:02:40, 12. Pálffy Tibor 2:07:07, 13.
Wolf Oszkár 2:09:34, 14. Palotai Gábor
2:10:08, 15. Tari László 2:11:11, 16. C. Sza-
bó István 2:14:47, 17. Miskolczi János
2:22:29, 18. Laza László 2:22:56, 19. Dr.
Lele László 2:25:42, 20. Bognár Albert
2:27:49, 21. Pap László 2:36:32, 22. Pléz-
er György 2:38:25.

1931-1945:
1. Tabajdi József 2:43:52, 2. Holecz Lász-
ló 2:54:30, 3. Kenyér Imre 3:08:24.

Váltók:
Nõk, 2 fõs:
1 Sashegyi Gepárdok (Földváry Zita, Kiss
Mirella) 1:42:58, 2. Paksi Amatõr Futó
Fiatalok (C. Szabóné Kocsiczki Ilona,
Herman Krisztina) 2:15:13, 3. Minden-
Kor Nõi SE (Rezsõfi Judit, Dr. Barellné
Mosonyi Ildikó) 2:25:16, 4. Timi-Paula
(Sárpátki Katalin Paula, Knob Tímea)
2:27:40, 5. Venyimiek Czimmer Éva-
Fucskó Katalin 2:30:48.

Nõk, 3 fõs:
1 Egyszer Beérünk (Kaszpari Dorisz, Ara-
tó Csilla, Samai Zsuzsanna) 1:45:03, 2.
Gyulabá Lányai (Füzi Virág, Kocsis An-
na, Ranga Viktória) 1:50:32, 3. Minden-
Kor Nõi SE (Pécs Mariann, Takács Ida Il-
dikó, Pécs Imréné) 2:38:34.

Férfiak, 2 fõs:

1. Szekszárdi Emlékezetbõl Futók I.
(Erdõsi Gábor, Barka Csaba) 1:33:24, 2.
Sáthy Dávid, Simon Tamás 1:46:56, 3.
Szekszárdi Emlékezetbõl Futók II. (Klem
Zsolt, dr. Nedók Pál) 1:48:00, 4. Klinger
György, Bukovszky Attila 1:55:45, 5.
Amatõr 43 (Kuklis Miklós, Szanyó Szi-
lárd) 2:02:38, 6. The Rock (Tömösközi
Tamás, Justin János) 2:05:39, 7. Áeb-Kkb
(Szebedinszky Péter, Tyukodi Ferenc)
2:08:04, 8. Eon Run (Lovas László, Kozári
Géza) 2:09:57, 9. Epekutyusok (Farkas
Péter, Gergely Donát) 2:10:33, 10. Bor-
boly László, Schuller Gábor (2:10:56), 11.
Ex-Eds (Zsoldos Zsolt, Nagy Gergely)
2:15:14, 12. KÖdsz SC (Egri Béla, Mészá-
ros Zoltán) 2:15:26, 13. BorivÓ (Németh
János, Trampus Gábor) 2:33:17.

Férfiak, 3 fõs:
1. Borvedelõk (Csillag Balázs, Szõke Ger-
gõ, Zsigmond Elõd) 1:21:23, 2. Dynamic
(Gányi András, Szél Bálint, Zákányi Ta-

más) 1:31:38, 3. FutÓmag (Keledi Ger-
gely, Barkóczi Sándor, Papp György)
1:33:13, 4. Lóbab (Léránt László, Bakos
Balázs, Fülep Attila) 1:47:46, 5. Minerva
(Jakab Attila, Jakab András, Pethes Ba-
lázs) 1:49:40, 6. Ark Tron Palic (Dubove-
cak Mirko, Malagurski Aleksandar, Trbo-
jevic Bogdan) 1:50:33,  7. Kisépítész
(Cseh András, Czigány Tamás, Getto Ta-
más) 1:56:57, 8. Média@ (Fekete László,
Böröcz Máté, Finta Viktor) 1:58:55, 9.
SZAC Örök Ifjak (Szabó Kovács János,
Soós László, Novikov József) 2:00:17, 10.
Tolle (Koller Attila, Rikkers Péter, Len-
gyel János) 2:02:21, 11. Törköly Kalap
(Burai László, Oroszi Viktor, Szabadi Dá-

niel) 2:05:40, 12. Szárnyaló Saskeselyûk
(Tóth Zoltán, Rohovszky László, Fekete
Csaba) 2:13:21, 13. KSZSZ (Kürti Pál,
Szantner Bálint, Szalai Róbert) 2:24:15.

Vegyes, 2 fõs:
1 800 Team (Kovács István, Csatári Mó-
nika) 1:28:45, 2. Kadarka (Móczó Zsa-
nett, Kustos Szabolcs) 1:29:00, 3. 54-es
Veszprém Spontán Cs. (Kolonics Tamás,
Váradi Adrienn Krisztina) 1:42:55, 4. Ar-
senal (Eszterbauer Ildikó, Klein Miklós)
1:46:54, 5. Mimózák (Barabás Bence,
Rácz Anita) 1:52:55, 6. Murexin (Báter
Károly, Gyöngyösi Zita) 1:53:58, 7. Bese-
Rúgunk (Simóka Gabriella, Bartók Zol-
tán) 1:56:59, 8. Egészségedre! (Gyalog
Márta, Bodor Milán) 1:59:39, 9. Fussunk
Feri! (Bugyi Beáta, Aradi Ferenc)
2:01:42, 10. Alkony Hajnalka, Bácskay-
Nagy Dávid 2:02:25, 11. Mh 54. Veszp-
rém (Török Krisztián, Benácsi Szandra)
2:05:27, 12. Hemina (Dr. Marton Zoltán,
Igazi Barbara) 2:09:55, 13. Geszti And-
rea, Csajbók Róbert 2:10:59, 14. Apja-
Lánya (Horta Judit, Horta László)
2:11:31, 15. Vérteskozma (Nagy Izabella
Zsuzsa, Szabolocs Ferenc) 2:12:52, 16.
Bori-Peti (Tóth Péter, Szabó Éva Borbá-
la) 2:13:35, 17. Slánitz Tamás, Szakács Tí-
mea 2:15:28, 18. Gábor-Anita (Tavaszi
Anita, Kovács Gábor) 2:18:30, 19.

Öhlmüller Beáta, Meinrad König
2:23:34, 20. Rabbit Shoes (Méhész Zsu-
zsanna, Árvai Árpád) 2:23:52, 21. Rmege
(Albicz Ernõ, Kasztel Tünde Györgyi)
2:28:28, 22. Cuvée (Tóth Gergely, Rákos
Krisztina) 2:29:13.

Vegyes, 3 fõs:

1. Bese-Rúgunk_E (Vasvári Péter Pál,
Brunáczky Emese, Havasi Imre) 2:02:24,
2. Futottak Még (Németh Attila István,
Balogh Gábor, Németh Kinga Réka)
2:05:35, 3. Kondor (Rádai Andrea, Oláh
Zsófia, Szijártó Ádám) 2:06:02, 4. Színhá-
zi Kritikusok Céhe (Kelemen Orsolya,
Markó Róbert, Proics Lilla) 2:07:56, 5.

H2O Team (Ottlecz János, Halász Ró-
bert, Halász Mónika) 2:08:24, 6. Katus
Károly, Dákai István, Rákóczy Kiss Eszter
2:09:18, 7. Magán - Futottak Még (Me-
gyeri Olga, Forgács Péter, Szabó Ágnes)
2:12:37, 8. 2 Fiú Egy Lány (Drommer
Gyula, Szendrei Eszter, Szilánk Zsuzsan-
na) 2:13:03, 9. Ewing Family (Michelisz
Balázs, Erdélyi Imre, Varga Vanda)
2:14:14, 10. CSHT (Tamás Éva, Császár
Balázs, Hellenbarth Erik) 2:16:23, 11.
Bese-Rúgunk_F (Szabó Franciska, Ko-
vács Lajos, Berkesi György) 2:16:25, 12.
Jakab Mariann, Vilimi András, Soós Ist-
ván 2:17:14, 13. MBA (Barizs Anita, Ma-
gyar János, Andorkó Balázs) 2:19:05, 14.
UniCredit Futókör (Egerszegi Krisztina,
Deák Soma, Bodzás Ildikó) 2:19:40, 15.
TFF (Törökné Varga Rita, Farkas Zsom-
bor, Farkas Róbert) 2:20:48, 16. Futrin-
ka (Kárpáti Gyöngyi, Bóvári József, Kár-
páti Lili Melánia) 2:21:04, 17. Czékus
(Czékus Kornél, Vasvári Zoltán, Csvórics
Enikõ) 2:24:02, 18. Futó Kapcsolat R (Ha-
jdu Tamás, Kun Róbert, Kun-Galkó Zsu-
zsa) 2:27:43, 19. Esélytelenek Nyugalma
(Füstös Nóra, Horváth Mihály, Csala Gá-
bor) 2:30:49.
A közölt eredmények nettó idõk.
Az abszolút verseny eredményeit és to-
vábbi képeket találnak az interneten, a
www.borvidekfelmaraton.hu oldalon.

HEGYMENET. Az abszolút verseny gyõztese, ifj.
Czencz Péter (elöl) és Csillag Balázs

Kozmann György kenu világ-
bajnok útban a Kálvária-tetõre

Az I. Borvidék Félmaraton doyenje,
a 77 esztendõs Kenyér Imre

A Csurgó zenekar muzsikája új erõt adott a futóknak

CSIBEFUTAM. Volt, aki jelmezbe bújva teljesítette a teljes távot
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(H)arcok a szurdikokban és az aszfalton
„Ilyen félmaratoni még nem volt Magyarországon” – vallják a futók

Az I. Borvidék Félmaratonnal má-
jus első vasárnapján valami új
született, s az újdonságra fogé-
konyak voltak a szekszárdi város-
lakók, a verseny romantikus-vad-
regényes útvonalán élők, tanya-
tulajdonosok.

Bálint György

Mennyi ismeretlen arc a versenypá-
lyán, és azon kívül is! Már a hosszútáv-
futásnak is megvan Magyarországon
az amolyan „triatlonos szociológiai”
háttere: egy futó, kisebb-nagyobb csa-
ládi, baráti körbeli csapatot von maga
után. Õk versenyeznek a váltóban,
vagy adják a körítést, a lelkesedni tudó
hangulatfelelõs szurkolótábort.

Annak ellenére, hogy a szekszárdi
találmány, a borvidéki kis maraton a
gyakorlott futónak sem ígért csak az
átlagosnál jóval hosszabb oxigénadós-
sággal járó túrázást, ám ezek a srácok,
lányok, asszonyok, meglett korú öreg
„harcsák” az ember legyõzhetetlensé-
gérõl szóló Hemingway-i gondolat
modern gladiátorai (ájulás közeli álla-
potnál elõbb nem adják fel). Az egész
történetben az a legérdekesebb, s egy-
ben a legszimpatikusabb, hogy itt a
hosszútávfutás amatõrjei randevúz-
nak, köztük csak néhány a hivatalos
félmaratoni- vagy maratoni ranglistán
jegyzett sportoló. Ezúttal elsõsorban
nem róluk szól a történet, hanem a
több mint hatszáz egyéni indulóról,
meg a mintegy háromszázas létszám-
ban mérhetõ váltókról.

Meredek dolgok
Rendkívül nehéz terepet jelöltek ki

a szervezõ Kadarka Futóegyesület tag-
jai – a Kilátót például kétszer is érin-
tette a mezõny –, így a Garay tér újbó-
li megpillantása, a célba érkezés min-
denkinek maga volt a katarzis. „Ez
igen, ilyen még nem volt, ez a legne-
hezebb félmaraton, ahol elindultam.
Gratulálok a szekszárdi futó egyesü-
letnek ezért a versenyért, és azért is,
ahogyan megcsinálták, ahogy el is
tudták adni a közönségnek” – köszön-
tek vissza az elismerõ szavak mindjárt
a befutócsomag felvétele után, még a
lihegés közepette. Márkus István, a
fõszervezõ még nem hallhatja, de azt
hiszem, számára nem az edzettségi ál-
lapotánál fogva – kis sérülés ide vagy
oda – garantált a katarzis, hanem eb-
béli értékítéletek hallatán mentális ér-
telemben. Régen munkált már ilyen
„nem forintosítható” belsõ öröm a
hosszútávfutás elnyûhetetlen nagy
doyenjében, Nemes Miklósban, a 24
órás futás teljesítõjében, a Szaharát
végfutó kevés magyarok egyikében,
hogy végre Szekszárdon, ahol minden
fûszálat ismer, itt rendeztek olyan ver-

senyt, amirõl még hetekig, hónapo-
kig beszélnek.

Régi maratonisták is „képbe kerül-
nek” a pergõ filmkockákon. Trunk
László évekig ott volt a hazai közép-
mezõnyben 42 km-en, a legjobb hazai
ötbe tartozó egykori dózsás klubtársa,
Váncsa Dénes árnyékában. A verseny-
zést 34 évesen abbahagyta, de ma is
heti rendszerességgel fut 10-15 kilo-
métert, de az 1 óra negyven perces
idõhöz csak gratulálni lehet. Hogy na-
gyon nehéz verseny volt, annak hite-
lesítéséhez elég a két bezonsi franciát
is meghallgatni, akik nem csak a pári-
zsi maratont, de New Yorkot is meg-
járták, így a nemzetközi összehasonlí-
tással is bírnak. Könnyen lehet, hogy
odahaza a híres francia borvidékek
valamelyikét kapacitálják majd valami
hasonló verseny szervezésére.

– Maga a borvidék adottsága teszi a
versenyt a látszatnál jóval nehezebbé -
osztotta meg tapasztalatait a központi

témához hozzászólva, a város elsõ szá-
mú hosszútávfutó hölgye. Csatári Mó-
nika korosztályában a legjobb lett, de
végig versenyben volt az abszolút ver-
seny gyõztesével is, s talán, ha az a cipõ-
fûzési idõveszteség nem jön közbe...
Ez az ezüst éppen ettõl, no meg attól,
hogy kiket és hol gyõzött le, nagyon ér-
tékes tud lenni. Minden bizonnyal 14
km-es tatai mini maraton ezüstjét is fö-
lözi. Persze a csinos hölgy a vegyes pá-
ros okán újra felléphetett a dobogó fel-
sõ fokára az eredményhirdetésen,
merthogy a debreceni Kovács István-
nal megnyerték a kategóriát.

Csillag Balázs levezetõ korszakának
is része volt a borvidéki futózsongás.
A félmaratontól pályája csúcsán is „el-
határolódott”, de azért nem áll távol
tõle ez a mûfaj, mert nem is olyan ré-
gen még bevállalt a gyõztes váltó tag-
jaként egy futást a Bécs-Budapest
szupermaratonin. Mint mondja, önhi-
báján kívüli okok miatt nem tudott
megfelelõen fölkészülni, de külsõ és
belsõ késztetésre muszáj volt indul-
nia. Nála az ezüst és a bronz – most ez
utóbbi jött össze –, általában nem csil-
logott szépen, így most sem…

– Igaz, hogy még mindig magyar
csúcstartó vagyok ötezren, és amit el-
értem, senki nem veheti el, de hiány-
érzetem van, mert Szekszárdon egy-
szer sem tudtam nyerni. A Zichyt
ugye szervezem, nem indulhattam,
így gondoltam itt az alkalom: a
félmaraton profijai távollétében be-
pótolom. Kevéssé boldogít, hogy a
váltóban Zsigmond Elõddel és Szõke
Gergõvel gyõztünk, mert egyéniben
„csak” dobogós lettem.

Czencz a mezõny fölött 
Kár, hogy Imre bácsi, a sportos

nagypapa ezt már csak fentrõl követ-
hette... Mármint azt, hogy a sportos

unoka, ifj. Czencz Péter, aki
triatlonban és duatlonban már meg-
örvendeztette, egy félmaraton verse-
nyen, itt Szekszárdon a mezõnyt jól el-
verve nyer. Persze, aki tisztában van a
fiatalember szorgalmával, finn favágó-
kat megszégyenítõ elnyûhetetlensé-
gével, hegyfaló képességével, az nem
ok nélkül fogadott volna a sikerére.

– Ismerve magam, a húsz kilométe-
res kvalitásaimat, no meg az itteni
résztávozások tapasztalatait, és látva a
mezõny összetételét, titkon remény-
kedtem a gyõzelemben – mondja a
kis Czencz, akire egyébként ráijesz-
tett az elõzõ nap a profik között a 10
km-en induló induló, de azt föladó
Lack, a német srác ugyanis nagyon
bekezdett... – Az elsõ hegy után biztat-
tam Csillag Balázst, hogy nem kéne el-
engedni, de õ nem akart ilyen korán
beszállni a hajszába, így én indultam
utána, és a harmadik hegynél beér-
tem, majd otthagytam.

Ennek a gyõzelemnek lehet profil-
váltó üzenete: ilyen állóképességgel,
keringéssel megpróbálkozik a
duatlonban válogatottság jutó sporto-
ló a maratonnal és a terepfutással.

Akik elsõsorban
önmagukat gyõzték le

Az, hogy egy ismert síkvízi kenus, a
cseppet sem mellesleg  világ- és Euró-
pa-bajnok Kozmann György belevág
a kalandba, még érhetõ, hiszen futott
õ már a híres New York maratonin is,
de egy veterán sprinter, mint Fûzi Ist-
ván miért választja az önsanyargatás
ebbéli módját?

– Nagy kihívás volt számomra, hogy
síkon futott tíz kilométerek után el-
boldogulok-e ezen a terepen. Lányom,
Virág beszélt rá a kalandra, aki közép-
távfutó a szekszárdi klubnál, s aki csa-
patban indult és bátorított. Két-három
percre megálltam, a vádlim begör-
csölt, de a nyújtás segített, a legmere-
dekebb helyeken azért sétáltam.

Ugyanezt tette a kritikus pillanat-
ban az élete elsõ félmaratoniját teljesí-
tõ, a versenyt szponzoráló Tolnatej
Zrt. elsõ embere, Koller Attila vezér-
igazgató, aki eredetileg a váltóra ké-
szült, de végül nem jöttek meg a tár-
sak, így egyedül vágott neki a távnak.
Különösebb elcsigázottság nélkül új-
ságolta, nevezetes dátum lett 2010
május 2., merthogy élete elsõ félma-
ratoniját ezen a napon teljesítette.

Zsigmond Árpád kardiológus fõor-
vos pedig csak az idén a harmadikat
futotta. Az õ korában nem ajánlott a
„túlkapás”, most nem is esett túl jól
neki. No, de kell ennél jobb erõpróba
annak, aki a maratonok maratonján,
a jubileumi, kétezredik athéni verse-
nyen októberben ott akarnak lenni a
rajtnál...

Kadarkák. A szekszárdi futóklub három tagja, Dobos Renáta, Báter
Károly (jobbról) és Metzger Gábor az azonos nevû utcán

A legfiatalabb induló, a 9 éves
Farkas Zsombor váltóban futott
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Csináljuk a mûsort

112010. május 9. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2010. május 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Április 25-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Egy szellõ felsikolt, apró üvegre lép, s féllábon elszalad”
(Radnóti Miklós: Április).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Márkvárt Anna, Barátság u. 39. II/14. A könyvet postán
küldjük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

F ábry Sándor, az aranyos, csupa szív és derû
mókamester félrevezetett, de szerintem sem-

mi szándékosság nem volt a dologban, csupán
csak azért fordulhatott elõ ez a sajnálatos eset,
mert õt is félreinformálta egyik megbízható régi,
ámde színvak informátora, de az is lehet, hogy
ez alkalommal csak szimplán rosszindulatú volt
az illetõ. Ugyanis alig pár perccel a Heti hetes cí-
mû mûsor megkezdése elõtt azt mondta, hogy a
Heti hetes szereplõi gyászkarszalaggal fognak
ezúttal a világot jelentõ székeiken ülve szerepel-
ni. Nos, csalódva kellett tapasztalnom, hogy ez a
jólértesült körökbõl (köröktõl?) kiszivárogtatott
bizalmas és szigorúan titkos információ, elõre-
jelzés tévesnek bizonyult. Higgyék el - õszintén
mondom -, nekem nagy kõ esett le a szívemrõl,
amikor a saját szememmel láttam, vagyis nem
láttam egyik szereplõ karján sem a gyászszala-
got, egyedül csak Hernádi mûvésznõ volt fekete
ruhában, de õ sem gyászolt. Sõt! Ezúttal az egész
mûsor alatt feltûnõen vidáman viselkedett, még
csak pillanatokra sem felhõsödött el az az irigy-
lésre méltóan szép és fiatalos (Juci sohasem fog
megöregedni) arca.

Szóval, az elõrejelzésekkel ellentétben ezúttal
kellemesen csalódtam, mert nagyon elvete-

mült embernek kell lenni ahhoz, hogy valaki má-
sok esetleges csalódottságának, bánatának örülni
tudjon, és még olyan csodálatos és kivételes tehet-
ségû emberek szomorúságának is, akiknek az
egész világon – Kanadától kezdve Izlandig – van-
nak lelkes rajongóik. Az egyik távoli kanadai ra-
jongó csinos fiatal hölgy idõt, pénzt, fáradtságot
nem sajnálva még a mûsor felvételén is jelen volt,
néhány pillanatra még Jáksó László mûsorveze-
tõi székébe is beleült.. Biz'isten, nem hazudok,
olyan jól játszotta a szerepét, hogy én Jáksó Lász-
ló helyében komolyan fontolóra venném - már
csak mûsorvezetõi pozícióm megerõsítése céljá-
ból is -, hogy minél hamarabb nõvé operáltassam
magamat. Én teljes mértékben meg vagyok gyõ-
zõdve arról, hogy Jáksó László nõvé operálva már
puszta megjelenésével sokkal tartalmassabbá és
nevetségesebbé tenné a mûsort. Szerintem erre a
„meglepõ és mulatságos” poénra még a Falkland-
szigeteken élõ Heti hetes rajongók is felkapnák a
fejüket, és fejvesztett gyorsasággal hagynák fakép-
nél rendkívül mulatságos birkáikat, fókáikat,
pingvinjeiket, csakhogy a Heti hetesben pár per-
cig szerepelhessenek. 

Bálint György Lajos
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Az Ír Sztepptánc Királynõje
A The Irish Dance Experience Szekszárdon

Egy különleges elõadás házigazdája
lesz Szekszárdon a Városi Sportcsar-
nok. Egy egyedülálló táncegyüttes
lesz a város vendége: azt ígérik, pro-
dukciójuk felejthetetlen élményt je-
lent majd a közönség számára. 
Az ír kultúra jellegzetességei – azaz a lenyű-
göző muzsika és temperamentumról árulko-
dó táncok – világszerte hódítanak: Magyar-
országon is évek óta népes tábort vonza-
nak. Így aztán bizonyára sokak érdeklődését
felkelti a The Irish Dance Experience show,
elvégre Catherine Gallagher társulata az ír
sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből áll. 
Az együttes alapítója, szólótáncosa és kore-
ográfusa az ír nemzeti bajnok és többszö-
rös világbajnok Catherine Gallagher, a világ-
hírű Gallagher család tagja. 
Catherine Gallagher ötévesen kezdett el tán-
colni, és sorra sikert aratott a legnagyobb
táncversenyeken. Versenyzői pályafutásá-
nak csúcsát jelentette, amikor elnyerte az Ír-

ország Nemzeti Bajnoka címet, majd 1997
júliusában csatlakozott a Riverdance Show-
hoz. – Úgy érzem, a közönség fiatal, új arco-
kat és lábakat keres az ír táncprodukciók vi-
lágában. Michael Flatley, Jean Butler és
Colin Dunne nagyon tehetséges táncosok,
akik inspiráltak engem, de most már itt az
ideje, hogy megmutassam a világnak saját
kreatív képességeimet – fogalmazta meg
legfőbb célkitűzéseit Catherine Gallagher.
A The Irish Dance Experience show, ahogy
a cím is jelzi, az ír tánc élményét nyújtja.
Catherine modernebb zenei alapokra he-
lyezett koreográfiái ámulatba ejtik a publi-
kumot. A fantáziával teli, eredeti műsort fi-
gyelve a közönséget elvarázsolja az autenti-
kus ír tánc varázsa. 
Időpont: 2010. június 26. 

Jegyek a Tourinformban és a Romcar
Travel Széchenyi utcai utazási irodá-
ban. Az előadás időtartama 2 x 60
perc. www.szekszard.irsztepp.hu (x)

Népes mezõnyök az utcai futófesztiválon
A IV. Domaine Gróf Zichy utcai
futóversenyen főleg a gyermek
korcsoportoknál volt népes me-
zőny, a profi férfi kategóriában
borult a papírforma, a nőknél egy
triatlonos, Kovács Zsófia nyert.

T. N.

A munka ünnepén több száz ember
volt kíváncsi a forgalom elõl elzárt
Garay téren megrendezett, immár ne-
gyedik utcai futásra. A verseny az 1. és
2. osztályos tanulók egy kilométeres
futamával vette kezdetét, majd a II. kor-
osztály képviselõi foglalták el a Garay
tér-Szent István tér-Fasor-Garay tér kö-
zött kijelölt pályát. Az elmúlt évvel el-
lentétben a profik küzdelmét a gyerek-
futamok között bonyolították le. Hi-
szen tavaly a korosztályos versenyek
végére igencsak megfogyatkozott a né-
zõszám, és a szervezõk szerették volna,
ha a fiatalok látják, hova lehet eljutni,
mit lehet elérni a sportágban.

Az elit kategória férfi számában leg-
nagyobb esélyesnek a kétszeres gyõz-
tes Tóth Tamást tartották. végül még-
sem õ, hanem névrokona, Tóth László
gyõzött, aki féltávnál lépett meg az õt
üldözõ Erkolo Ashenafi és Tóth Tamás

elõl. A hölgyeknél a triatlonos Kovács
Zsófia rajt-cél gyõzelmet aratott.
Simona Staicu bizonyult egyetlen kihí-
vójának, de õ is csak a második körig
tudta tartani a lépést.

A profik után folytatódtak a korosz-
tályos versenyek, majd következett a
tavaly elsõ ízben megrendezett és
nagy népszerûségnek örvendõ épek
és fogyatékkal élõk integrált futama.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
számos csapat nevezett a váltófutásra.

Gyõztesek és a legjobb szek-
szárdiak, általános iskolások, lá-

nyok, I. korcsoport: 1. Liszkai Re-
beka (Szekszárd, Dienes). II. korcso-
port:  1. Kapás Tekla (Szekszárd, Gya-
korló). III. korcsoport: 1. Tóth Lili
(Dombóvár), 2. Samai Zsuzsanna
(Szekszárd, Babits). IV. korcsoport:
1. Lochsteiner Cecília (Dombóvár), 3.
Müller Marianna (Szekszárd, Garay).

Fiúk, I. korcsoport: 1. Horog
Ádám (Szekszárd, Baka). II. korcso-
port: 1. Pap Endre (Várdomb), 2.
Valkay Tamás (Szekszárd, Baka). III.
korcsoport: 1. Pál Achilles
(Dunaszentgyörgy), 2. Pozsonyi Ben-

ce (Szekszárd, Babits). IV.
korcsoport: 1. Halmai Ba-
lázs (Szekszárd, Dienes).

Amatõrök, nõk: 1. Móczó
Zsanett. Férfiak: 1. Kustos
Szabolcs.

Profik, nõk: 1. Kovács
Zsófia (VEDAC). Férfiak: 1.
Tóth László (Pécsi Futó Klub),
3. Tóth Tamás (Szekszárd AK
SE).

Vakok és gyengén látók,
nõk: 1. Rákóci Szilvia. Férfi-
ak: 1. Baros Viktor.  Épek és
fogyatékkal élõk integrált
futása, nõk: 1. Lázár Aranka,
Lakatos Erzsébet. Férfiak: 1.

Petrovics János, Péter László.
A Sportélmény Alapítvány és a

Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegye-
sület köszönetet mond mindazok-
nak, akik személyes közremûködé-
sükkel, erkölcsi és anyagi támogatá-
sukkal hozzájárultak, hogy a IV.
Domaine Gróf Zichy Futóverseny si-
keres legyen, és tevékenységükkel, tá-
mogatásukkal elõsegítették a rendez-
vény színvonalának emelését, segí-
tették Szekszárd sportéletének fejlõdé-
sét, és a sportbarátok ünnepévé tet-
ték a májusi futóhétvégét.

Rajtol a legkisebbek, az 1-2. osztályosok egykörös versenye
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Ismét egy újdonsággal rukkolt
előtt a szekszárdi Dr. Halász Kli-
nika. Május hónapban egyedülál-
ló fogászati rendelésbe kezdtek,
élő online televíziós adással!  Dr.
Halász Zsolt, implantológus –
fogorvos a részletesebb tudniva-
lókról mesél!

Bor Boglárka

– Miért is olyan egyedülálló ez a fo-
gászati rendelés?

– Azt találtuk ki, hogy május mind-
egyik szerdáján, este 7-tõl 8-ig online
telefonos tanácsadást tartunk. Az élõ
adás a www.fogpotlasklinika.hu
honlapcímen érhetõ el. A nézõk pe-
dig már az adás elõtti napokban és
természetesen az adás ideje alatt is
feltehetik kérdéseiket online a
drhalasz@magan-fogklinika.hu e-
mail címre.

– Ezenkívül arra is lehetõség lesz,
hogy telefonon is érdeklõdjenek a
+36 74/510-885-ös és a +36 74/510-
886-os telefonszámon. Bármilyen fo-
gászattal kapcsolatos kérdésre vála-
szolunk. A kezdeményezés pedig
azért egyedülálló, mert nem tudok
róla, hogy ilyen bárhol máshol az or-
szágban lett volna.

– Miért találták ki ezt a szokatlan,
formabontó ötletet?

– Úgy gondolom, hogy fogorvos-
hoz senki sem megy szívesen. Sokan a
fájdalomtól félnek, de legalább ugyan-
ennyien szégyellik a problémájukat.
Az online adás remek lehetõséget ad
arra, hogy az emberek arc nélkül, ott-
honról  fel merjenek tenni olyan kér-
déseket is, amelyeket egyébként nem.

– Ha jól tudom segítõi is lesznek az
adások során?

– A Dr. Halász Klinika fõ tevékeny-
sége az implantáció és a fogpótlás-ké-
szítés. A klinikán azonban öten va-
gyunk orvosok és szakterületeink a
fogászat teljes területét lefedik, éppen
ezért minden kollegám a segítségem-
re lesz. Az adásokban az általános jelle-
gû kérdéseken túl valamelyik szakte-
rületre fókuszálunk majd, mint
például a fogszabályzás, ínsorvadás.

– Május elsõ szerdáján megtörtént
az elsõ adás. Mi volt a téma és mi-
lyenek voltak a tapasztalatok?

– A téma az implantológia volt. Na-
gyon meglepõdtem, mert arra számí-
tottam, hogy csak néhány érdeklõdõ
lesz, ennek ellenére nagyon sokan
kérdeztek, annyian, hogy az adást fél
kilenc körül fejeztük be.

– Lehet tudni, hogy honnan érdek-
lõdtek? Tolna megyébõl vagy tá-
gabb hazánkból is?

– Természetesen sokan voltak a
megyébõl, de érkezett kérdés Buda-
pestrõl, sõt Gyõrbõl is.

– Voltak a „rendelés” alatt többször
elõforduló témák, kérdések?

– Többen a teljes felsõ fogatlanság
problémájára szerettek volna megol-

dást. Mások pedig azt szerették volna
tudni, hogy miért olyan olcsó az új
svájci implantátum, mellyel dolgo-
zunk, és hogy nem megy- e mindez a
minõség rovására?

– Mit kell tudni errõl az implantá-
tum-fajtáról?

~ Ezt az implantátumot a svájci
cég nagyfelhasználók számára ké-
szítette, és ezért olyan olcsó. Kiha-
gyott belõle olyan felesleges eleme-
ket, melyek a nagyfelhasználóknál
megvannak, és csak az árat húznák
felfelé. A cégnek nagy számú beülte-
tett implantátumra van szüksége,
hogy végig tudja követni a tapaszta-
latokat. Magyarországon egyedül a
Dr. Halász Klinika szerzõdött ve-
lük, mi fogjuk szolgáltatni az esete-
ket. Õk ezt úgy támogatják, hogy 99
ezer forintért adják az implan-
tátumot a pácienseknek. Így akar-
ják azt elérni, hogy minél többen le-
gyenek.

– Mi lesz a következõ adás témája?
– A jövõ héten az ínsorvadásról és

egy speciális harapásemelõrõl fo-
gunk beszélgetni, ami orvosolhatja az
éjszakai fogszorításból, fogcsikorga-
tásból származó fejfájást. (x)

Egy este, két zenekar
Változatos program a koncerten

■ Április 29-én este a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház márványtermében
mutatkozott be a Szekszárd All Stars
Big Band. Szeptemberben alakult az új
formáció, mely eddig két alkalommal
adott koncertet, Pakson és Pécsett. Az
ötletgazda, s egyben a zenekar bõgõse,
dr. Gál Gábor már több szekszárdi
együttesben játszott. Most azzal az öt-
lettel állt elõ, hogy a repertoár bõvíté-
se érdekében bõvüljön az All Stars is:
legyen big band énekesekkel.

A koncert elején köszöntõjében el-
mondta: kísérleti jelleggel indultak, de
mindenképpen folytatják, heti rend-

szerességgel próbálnak, közeli terve-
ikben több vidéki koncert is szerepel.
Köszönetet mondott zenész kollégái-
nak, akik az elsõ hívó szóra örömmel
csatlakoztak kezdeményezéséhez. A
paksi zenetanár Cseke Gábornak, aki
az együttes mûvészeti vezetõje lett, s
nem utolsósorban Molnár Ákosnak,
aki kezdettõl fogva hangszerel, és ta-
nácsaival segít a zenekarnak.

Telt ház fogadta az estet a márvány-
teremben: elõször az All Stars játszotta
saját kompozícióit, majd a teljes zene-
kar mutatott be igen színes mûsort a
hallgatóságnak. Lo

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Sport-, Ifjú-
sági és Civil Szervezetek Bizottsága ér-
tesíti Szekszárd város sportegyesülete-
it és civil közösségeit, hogy a 2010. évi
költségvetésben a Sport-, Ifjúsági és
Civil Szervezetek Bizottsága által elkü-
lönített 

Sportkeretre (Szabadidõ és Di-
áksport alap, Nemzetközi és Vá-
rosi Nagy Sportversenyek alap)

az alábbi célok  megvalósítására le-
het pályázni:

A lakosság rendszeres sportolásá-
nak, egészséges életmódjának kialakí-
tása, szabadidõ hasznos eltöltésének
segítése.

A Városi Diáksport Bizottság által
versenynaptárban szerepeltetett ver-
senyek szervezésének, lebonyolításá-
nak, illetve iskolai SE, SK rendezvé-
nyeinek támogatása.

A keret önmagában nem lehet a fel-
sorolt tevékenységekhez szükséges
pénzeszközök kizárólagos forrása. 

Pályázni csak a pályázati adatlap ki-
töltésével lehet. A más formában be-
adott pályázatot a bizottság nem tár-
gyalja. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs
köztartozása, illetve az önkormány-

zattól korábban kapott támogatás
felhasználásáról elszámolt, az önkor-
mányzat felé egyéb tartozása nincs,
valamint azok a szekszárdi székhelyû
civil szervezetek, önszervezõdõ kö-
zösségek, amelyeket a Tolna Megyei
Civil Szolgáltató Központ nyilvántar-
tásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szerveze-
tek Bizottsága fenntartja magának
azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt
nem a pályázatban leírt célokra hasz-
nálja fel, illetõleg a támogatással nem
számol el. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyû-
lésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottsága címére (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.) 2010. má-
jus 28-ig (péntek) kérjük eljuttatni, a
pályázatokról a bizottság 2010. június
30-ig dönt. 

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

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági

és Civil Szervezetek Bizottsága

Fogászati rendelés az interneten
Online rendelést indított a szekszárdi Dr. Halász Klinika

Dr. Halász Zsolt
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

40. Tolna megyei gyermekrajz-ki-
állítás. Megtekinthetõ május 15-ig hét-
köznapokon 10-18 óráig, szombaton
10-14 óráig.

Május 11. (kedd) 18 óra
Léleképítõ a színházteremben.

Papp Gábor mûvészettörténész, ma-
gyarságkutató elõadása: Két életviteli
modell összeütközése I. Béla kirá-
lyunk életében. A belépés díjtalan.

Május 14. (péntek) 14.30 óra
25 éves a Platán Nyugdíjasklub.

A délután folyamán mûsorral kedves-
kedik a Platán Nyugdíjasklub kórusa
és szólistái, valamint az Ifjú Szív Né-
met Nemzetiségi Táncegyesület a
márványteremben. Mindenkit szere-
tettel vár a jubiláló klub!

45 éves szekszárdi Díszítõmûvé-
szeti Szakkör. A jubileumi kiállítás
megtekinthetõ: május 17-ig a mûvelõ-
dési ház kiállítótermében, hétköznap
10-18 óráig , szombaton 10-14 óráig.

Május 17. (hétfõ) 19 óra
A Szekszárdi Jazz Quartet koncert-

je a színházteremben. Jegy: 800 Ft

Május 20. (csütörtök) 17 óra
Cseh Gábor festõmûvész kiállítá-

sának megnyitója az üvegteremben.
A tárlatot megnyitja dr. Töttõs Gá-

bor. Közremûködik: Németh Judit
(vers), Tóth István (gitár), Kubanek
Miklós és a Tücsök Zenés Színpad. A ki-

állítás látogatható június 2-ig, hétfõtõl
péntekig 10-18, szombaton 10-14-ig. 

Május 29. (szombat) 19 óra
„Nyárköszöntõ” a Bartina Néptánc

Egyesület évzáró mûsora. Jegy: 1200 Ft,
kapható a rendezvény elõtt egy héttel.

Mûvészetek Háza
Május 8. (szombat) 11 óra

„Színek és formák Tolna me-
gyében” címû kiállítás megnyitója.

Köszöntõt mond: Horváth István,
Szekszárd város polgármestere

A tárlatot megnyitja Baky Péter fes-
tõmûvész, a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház és Mûvészetek Háza igazgató-
helyettese. Közremûködik: Lozsányi
Soma, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem hallgatója. A kiállítás megte-
kinthetõ: október 31-ig, hétfõ kivéte-
lével naponta 10-18 óráig. Jegy: 400
Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 200
Ft. Csoportok számára díjtalan.

HANGSZERVARÁZS
A Mûvészetek Háza hangszerbemuta-
tóval egybekötött zenés délelõttje ki-
csiknek-nagyoknak (3-10 éves korig).
Május 19. (szerda) 10.00, 12.30 és
14.30 órakor

Ismerkedés a fúvós hangsze-
rekkel. Elõadóink a Múzsa Kamara-
zenei Egyesület tagjai, akik az Opera-
ház és a Belügyminisztérium Zeneka-
rának mûvészeibõl alakult társaság.

Részvételi szándékot az 511-247-es
telefonszámokon várjuk.

Rendezvényünk Szekszárd MJV
„Szólítsuk meg a jövõ generációját”
TÁMOP 3.2.3 pályázatának finanszí-
rozásával valósul meg.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Május 6-12-ig

17.30: Kém a szomszédban – színes
szinkronizált amerikai akciófilm 

Május 6-9-ig
20.00: Komfortos mennyország –
színes feliratos amerikai - új-zélandi
film 

Május 10-12-ig
20.00: A sötétség határán – színes fe-
liratos angol amerikai thriller 

Május 13-16-ig
15.30, 17.30 (szombat-vasárnap 20.00
órakor is): Vasember 2. – színes
szinkronizált amerikai akciófilm

ART TEREM
Május 6-12-ig

17.00: Micmacs – (N)Agyban megy
a kavarás – színes feliratos francia
vígjáték 
19.00: Szélcsend – színes magyar film

Május 13-19-ig
17.00: 9 – színes feliratos amerikai 
animációs film 
19.00: Milarepa – színes szinkronizált
bhutáni film

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

Május 12. (szerda) 10 és 11 óra
Környezetkultúra - értékeink sze-
repe a jövõkép kialakításában
A környezetkultúra fogalma, szerepe
az ifjúság nevelésében. 
Az értékrend alapú jövõkép kialakítá-
sában elfoglalt helye.
A Zöld Pagony Ökoturisztikai Szol-
gáltató és Kereskedelmi Bt. diavetí-
téses, módszertani elõadása szak-
pedagógusok, környezeti neveléssel
foglalkozó óvodapedagógusok, fõis-
kolai hallgatók, erdei iskolákat mû-
ködtetõk, környezeti szemléletfor-
málással foglalkozó civil szervezetek
tagjai számára.
Elõadók: Blaskovits Zoltán, a Zöld
Pagony Bt. ügyvezetõje és Egle
Zsolt környezettan szakos tanár.

Május 20. (csütörtök)
10.00-10.45-ig 6-8.osztályosoknak
11.00-11.45-ig középiskolásoknak

A Biológiai Sokféleség Nemzet-
közi Napja. Miért fontos a biológiai
változatosság? A biológiai sokféle-
ség fogalma. A biológiai sokféleség,
mint „az ÉLET biztonsági intézkedé-
se”. Természetes biológiai változa-
tosság és génmódosítás. A termé-
szetes sokféleség védelmének jelen-
tõsége és lehetõsége.
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület Tolna Megyei
Csoportja közösségi környezeti ne-
velési programja: diavetítéses elõ-
adás sok beszélgetéssel.
Elõadó: Siklósi Máté természetvé-
delmi szakember.
Az elõadások nyilvánosak és ingye-
nesek. A résztvevõ csoportoknak
elõzetes jelentkezés és idõpont
egyeztetés szükséges! Tel: 529-610
A programok a TÁMOP 3.2.3 „Szólít-
suk meg a jövõ generációját” pályá-
zat támogatásával valósulnak meg.

Anyák napi muzsika
Anyák napja alkalmából közös hang-
versenyt tart a Garay Általános Isko-
la és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája
zongora tanszaka. Kicsik és nagyok
zongoramuzsikával köszöntik az
édesanyákat, nagymamákat május
10-én, hétfõn. 17.30-ra várják a ked-
ves érdeklõdõket az iskola nagyter-
mébe (Széchenyi u. 38.).

Diabetes elõadás
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetese-
sek Egyesületének következõ elõ-
adása május 25-én, 13.30 órai
kezdettel lesz Szekszárdon, a Lila
épületben. Egy kicsi mozgás nem-
csak cukorbetegeknek, Domon-
kos Anita gyógytornász segítségé-
vel, majd dr. Márkus István elõadá-
sa: Információs terápia – a legvaló-
dibb egészség címmel. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak.

PROGRAM

Közösségi környezeti nevelés sorozat
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház közremûködésével:

Egészségnap
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör értesíti tagjait és minden ér-
deklõdõt, hogy május 14-én, pénteken,
8 és 16 óra között tartja hagyományos
Egészségügyi napját a Szent István Ház-
ban (Rákóczi u. 69.), melynek kereté-
ben ingyenesen végeznek testsúly-
kontrollt, magasság-, vérnyomás-, vér-
cukor- és koleszterinszint mérést, illet-
ve masszírozást. A résztvevõk megis-
merhetik a Tens készülék és a Bioptron
lámpa alkalmazását. Elõadást hallgat-
hatnak az egészséges életmódról, és be-
mutatják a Tupperware és Bionet ter-
mékcsaládot. Az egészségnap kereté-
ben bõrgyógyász és reumatológus or-
vos áll az érdeklõdõk rendelkezésére!

A szervezõk kérik, hogy a taj-kár-
tya mellett hozzák magukkal a lejárt,
vagy már nem szedett gyógyszereket
ellenõrzés/megsemmisítés céljából.
Az egészségügyi napot a MESZK Pszi-
chiátriai Tagozatának dolgozói támo-
gatják munkájukkal.

Nem a szemetesbe való hulladékok
A Polgármesteri Hivatal veszé-
lyes és elektronikai hulladék-
gyûjtési akciót szervez, melynek
során az összegyûlt veszélyes, ill.
elektronikai – a kommunális hulla-
dékkal együtt nem kezelhetõ – hul-
ladékaikat ingyenesen leadhatják.
(Az átadás ténye nyomtatványon

rögzítésre kerül, melyet az átadónak
alá kell írnia).

Az akcióban csak a lakosság vehet
részt, de nagy mennyiségû hulladék
átvétele megtagadásra kerülhet.

Leadható anyagok, veszélyes hul-
ladékok: savas ólom akkumuláto-
rok, elhasznált szárazelemek, fes-
ték, lakk, ragasztó, hígító maradé-
kok és ezekkel szennyezett göngyö-
legek, lejárt szavatosságú gyógysze-
rek, fáradt olaj (ásványi, növényi),
olajos hulladékok, feleslegessé vált
vegyszerek, savak, lúgok.

Elektronikai hulladékok: háztar-
tási készülékek, barkácsgépek, hû-
tõgépek, televíziók, stb.

Gyûjtési pontok: Béla király tér
és Csatári üzletház.

Idõpont: május 15., 8 óra és 12
óra között.

Információ: Petõ Gábor (környe-
zetvédelmi referens) 74/504-104.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Május 25. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Május 25. (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

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 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

Május 11. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Május 3. (hétfõ) 17-18 óráig
Május 31. (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

POLGÁRÕR KERESTETIK. A Szekszár-
di Polgárõr Egyesület várja azon
szekszárdi lakosok jelentkezését,
akik szeretnének többet tenni a város
biztonságáért, a közbiztonságért.
Szeretettel várunk mindenkit a Pol-
gárõrség tagjai közé. Bõvebb felvilá-
gosítás és jelentkezés Bakodi Róbert
elnöknél, tel.: 30-6254-400.

Kiíró neve, címe, telefon és telefax szá-
ma: Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata (7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. tel.: 74/504-100, fax: 74/419-
618)

A pályázat címe: Közcsatornára tör-
ténõ rákötés támogatása 2010.

A pályázat célja: A lakosság közcsa-
tornára történõ rákötésének elõsegí-
tése.

Támogatható tevékenység: Bekötõ-
vezeték mûszaki megvalósítása, a tisz-
títóidom elfolyó oldaláig.

A támogatás igénybevételére jogo-
sultak köre: Szekszárd város közigaz-
gatási területén élõ azon magánsze-
mélyek, akik ingatlanuk elõtt kiépí-
tett közcsatornára rá tudnak kötni.

A támogatás jellege, mértéke: Visz-
sza nem térítendõ támogatás. A támo-
gatás utólagos finanszírozás, melyet
az elszámolást követõ harminc napon
belül a Polgármesteri Hivatal utal a

Vízmû Kft. és szükség szerint a terve-
zõ számlájára. A támogatás felsõ hatá-
ra: bruttó 150 000 Ft.

A rendelkezésre álló összeg mérté-
ke és forrása: A pályázat támogatására
rendelkezésre álló keretösszeg 800
000 Ft, melynek forrása Szekszárd vá-
ros önkormányzata 2010. évi költség-
vetésének Környezetvédelmi Alapja .

A támogatás feltételei:
– pályázó a közcsatornára ráköten-

dõ ingatlan tulajdonosa és állandó la-
kosa kell legyen,

– engedélyezési terv benyújtása
(mellékletként tartalmaznia kell a Víz-
mû Kft. szolgáltatói hozzájárulását
víziközmû hálózat létesítéséhez, vala-
mint egy árazott költségvetést),

– pályázónak vállalnia kell, hogy a
közcsatornára történõ rákötést 2010.
november 15-ig (I. forduló), illetve
2011. április 30-ig (II. forduló) megva-
lósítja.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– szociális helyzet,
– vállalt saját erõ aránya,
– kisebb fajlagos költség az elveze-

tett szennyvízmennyiségre vonatkoz-
tatva,

– pályázó számlákkal igazolt szip-
pantást végeztetett az erre jogosult
Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.-
vel az elmúlt évben.

A pályázatot Szekszárd MJV Polgár-
mesteri Hivatala Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztályon kell sze-
mélyesen benyújtani. A pályázatok
benyújtása egész évben folyamatos,
végsõ határidõ: 2010. december 17.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb
felvilágosítás kérhetõ Polgármesteri
Hivatal 57. sz. irodájában, illetve az
504-104-es telefonszámon, valamint a
peto.gabor@szekszard.hu e-mail cí-
men Petõ Gábor környezetvédelmi
referenstõl.

Közcsatornára történõ rákötés támogatása 2010
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