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Az igazi nyárra várva
Újdonságokkal csábítja a felfrissülni vágyókat a szekszárdi strand

A családi napon hétszáznál is többen vették igénybe a városi uszoda és strand szolgáltatásait

Nagy sikert aratott, sok látogatót von-
zott a szekszárdi strand június 12-ei in-
gyenes családi napja. Reggeltõl késõ
estig sok család és iskola választotta a
hûsölés, kikapcsolódás ezen formáját.
Információnk szerint mintegy 750-en
keresték fel a nyitónapon a strandot.

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. évek óta folyamatosan újítja fel az
uszodát és strandot, bõvíti szolgáltatá-
sait. Idén nyáron ismét van víz a nagy
medencébe, amelyben fürdeni ugyan
nem lehet, de kis vitorlás és vizi-
biciklik várják a vízisportokkal ismer-

kedõ gyerekeket és (nagy)szüleiket.
Már csak az igazi nyár, a napsütés, a
meleg hiányzik, de az elõrejelzések
szerint júliusban az is megérkezik. 

Az új élményfürdõ építésérõl és a
vízmû további beruházásairól la-
punk 4. oldalán olvashatnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Sport-, Ifjúsá-
gi és Civil Szervezetek Bizottsága, vala-
mint a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
(a továbbiakban bizottságok) pályáza-
tot hirdetnek a Civil szervezetek számá-
ra kiírt pályázati keret címmel 2010. év-
re vonatkozóan.
Felosztható keret: 7 000 000 Ft
Pályázat célja: A szervezetek 2010. évi
mûködésének támogatása, mind eszköz
és infrastruktúra, mind humánerõfor-
rás tekintetében, melyek elõsegítik a szer-
vezet fejlõdését, mûködését.
Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyû civil szervezetek,
amelyek a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központban regisztráltak, valamint
- a Tolna Megyei Bíróság a felhívás meg-
jelenése elõtt legalább egy éve jogerõsen
nyilvántartásba vett, és az alapító okira-
tuknak, illetve az alapszabályuknak
megfelelõen ténylegesen mûködnek,
- tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki,
- köztartozásuk nincs, csõdeljárás nem
folyik ellenük, az önkormányzattól elõ-
zetesen elnyert non-profit támogatásról
elszámoltak
Nem pályázathatnak:
- köztestületek
- üzletszerû közös gazdasági tevékenység
folytatására alapított gazdasági társasá-
gok, valamint azok a non-profit szerve-

zetek, amelyek ilyen gazdasági társaság-
gá alakultak át
- tanácsok
- pártok
- munkaadói és munkavállalói érdek-
képviseleti szervezetek
- közalapítványok
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2010. január 1. és
2010. december 31. között keletkezõ mû-
ködési, és ugyanezen idõszakban a mû-
ködéshez kapcsolódó tárgyi eszközök be-
szerzési, illetve programok, rendezvé-
nyek költségeihez nyújt vissza nem térí-
tendõ támogatást.
A pályázatban csak a fenti idõszakra
vonatkozó számlák számolhatók el, me-
lyek pénzügyi teljesítésének az elszámo-
lási idõszak végéig meg kell történnie.
A támogatás önmagában nem lehet a
mûködés kizárólagos forrása. A szerve-
zetnek legalább 30%-os önrésszel - melybe
beszámítható a természetbeni juttatás -,
vagy egyéb forrással kell rendelkeznie.
A benyújtás módja:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a
bizottságok által erre a pályázati célra
kiadott pályázati adatlapon nyújtható
be, amely sem tartalmában, sem formá-
jában nem változtatható. A pályázati do-
kumentációt a kiírásnak megfelelõen hi-
ánytalanul (a pályázati formanyomtat-
vány minden kérdésére választ adva), és

az egyéb elõírt dokumentumok becsato-
lásával kell benyújtani. 
A formailag hibás, nem megfelelõ pályá-
zatok nem kerülnek automatikusan el-
utasításra. A bizottságok az értesítéstõl
számított 10 napos hiánypótlási határ-
idõt biztosítanak.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A szervezet bírósági nyilvántartásba
vételérõl szóló 30 napnál nem régebbi ki-
vonat.
2. Az elõzõ évrõl szóló számviteli beszá-
moló egyszerû fénymásolata. A számvi-
teli beszámoló kötelezõ tartalma: 2009.
évi mérleg és eredmény-levezetés, kiegé-
szítõ melléklet..
Beadási határidõ: 2010. július 2.
A beadás helye: Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizott-
ságának, valamint a Mûvelõdési és Ok-
tatási Bizottságnak címezve:
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mû-
velõdési és Sport Osztálya, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.
Bírálati szempontok:
- A szervezet hatékonysága, célja (önsegí-
tés, kölcsönös segítés, közjó szolgálat, kö-
zösségi érdekvédelem, közérdek) 
- A szervezet elõzõ évi társadalmi aktivi-
tása és 2010. évi tervei
- Együttmûködés más szervezetekkel, in-
tézményekkel 
- A szervezet az elõzõ két évben az önkor-
mányzattól kapott pénzbeli támogatás-
sal megfelelõen elszámolt

- Az igényelt támogatás összhangban áll
a megfogalmazott szükségletekkel
- A szervezet egyéb támogatói köre
A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve át-
vehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján.
A beérkezett pályázatok támogatásáról
a pályázati határidõ elteltét követõ 30
napon belül a Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottság, valamint a Mûve-
lõdési és Oktatási Bizottság dönt.
Alapítványok esetében a jogszabály a
döntési jogosultságot a Közgyûlés hatás-
körébe rendeli, ezért esetükben - a Bizott-
ságok javaslatára - a Közgyûlés hozza
meg a döntést.
A pályázatokat értékelõ bizottságok
munkájában tanácskozási joggal részt
vesz a Szekszárdi Civil Kerekasztal kép-
viselõje.
A bizottságok a támogatás felhasználá-
sáról legkésõbb 2011. január 31-ig elszá-
molást kérnek, amelynek feltételeirõl a
nyertes pályázókkal a támogatás átuta-
lását megelõzõen Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata szerzõdést
köt. A bizottságok visszavonják a támo-
gatást, amennyiben az nem a pályázat-
ban leírt célokra fordítódik, illetõleg ak-
kor, ha a pályázó a jelzett határidõig
nem számol el.

Szekszárd MJV Önkormányzata
Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági és

Civil Szervezetek Bizottsága és
Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága

Pályázat civil keretre

A nyári szünetben
is várjuk olvasóink

véleményét
A Szekszárdi Vasárnap nyári szünet
elõtti utolsó számát tartja kezében a
Tisztelt Olvasó. A következõ, idei 26.
lapszám majd augusztus 8-án jut el a
szekszárdi otthonokba, benne többek
között a Szent László Napok esemé-
nyeinek színes összefoglalójával.

Addig is várjuk olvasóink vélemé-
nyét. Kérjük írják meg: min változtat-
nának a Szekszárdi Vasárnapon, mi-
lyen témájú írásokat olvasnának szí-
vesen. Észrevételeiket várjuk címeink-
re: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
vagy vasnap@szekszard.hu.

Lezárult jegyzõ és a város pere
Védõnõket köszöntöttek a közgyûlés elõtti ünnepségen

■ Lezárult az önkormányzat és dr. Kilián Orsolya közötti per.
A város korábbi jegyzõjét munkahelyi vétségek és mulasztá-
sok miatt 2008 júniusában hivatalvesztéssel sújtotta a közgyû-
lés, mely ellen õ bírósághoz fordult. Az elsõ fokon eljáró Pé-
csi Munkaügyi Bíróság – eljárási hiba miatt – hatálytalanítot-
ta ugyan a közgyûlés fegyelmi határozatát, de – arra hivatko-
zással, hogy a jegyzõnõ munkavégzésével kapcsolatban már
több fegyelmi eljárás indult, amelyek a munkáltató önkor-
mányzat részérõl bizalomvesztéssel járt – hivatalába nem he-
lyezte vissza. Az ítélet ellen mindkét fél fellebbezett.

– Az ügyet másodfokon tárgyaló Baranya Megyei Bírósá-
gon – a döntést megelõzõen – dr. Kilián Orsolya vissza-
vonta a hivatalba történõ visszahelyezésére vonatkozó ké-
relmét. A Baranya Megyei Bíróság jogerõs ítéletével az el-
sõfokú bíróság határozatát hagyta helyben, vagyis a jegy-
zõt a visszamenõleg járó javadalmazásán felül a felmentési
idõre járó összeg és végkielégítés is megilleti, hivatalába
azonban nem helyezték vissza – mondta lapunknak dr.
Haag Éva alpolgármester.

Helyreállítás vis maior keretbõl 
Szekszárd város képviselõ-testülete júniusi közgyûlésén

megszavazta többek között az esõzések okozta káresemé-
nyek miatt a központi költségvetés vis maior keretére be-
adott 35,4 millió forintos kérelmet, melynek önereje 15 mil-
lió forint. Döntöttek továbbá a belváros-rehabilitáció máso-
dik fordulós pályázatának beadásáról is.

A napirendek elõtt kis ünnepségre került sor: a védõnõi
szolgálat idén 95 éves, s ebbõl az alkalomból a közgyûlés két
olyan védõnõnek köszönte meg munkáját, akik a leghosz-
szabb ideje tevékenykednek az önkormányzatnál. Vajdáné
Kerekes Zsuzsanna 1977. január elseje óta dolgozik védõ-

nõként. Szakmai felkészültsége naprakész, a rendszeres to-
vábbképzések során a védõnõi munkája színvonalának
emelésére törekszik. A szülõkkel jó kapcsolatot alakít ki,
akik számíthatnak szakmai és emberi segítségére egy-
aránt. Az Egészségügyi Gondnokság vezetõ helyettesi tevé-
kenységét 2002 óta látja el. Éveken keresztül a védõnõ hall-
gatók vezetõje volt.

Korsósné Koza Mária 1974 augusztusa óta dolgozik vé-
dõnõként. Tevékenysége elsõsorban az anya- és csecsemõ-
védelemre terjed ki. Az emberekkel nagyon jó munkakap-
csolatot alakít ki, véleményére és tanácsaira hallgatnak. A
fõiskolai védõnõképzésben részt vevõ hallgatók gyakorlati
ismereteinek megszerzését éveken keresztül segítette.
Munkájuk elismeréseként korábban mindketten miniszte-
ri dicséretben részesültek.

Vajdáné Kerekes Zsuzsannának Horváth István
polgármester nyújtott át ajándékot
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Mindent vitt a hétfõi özönvíz
Jelentõs károkat okozott a rendkívüli idõjárás Szekszárdon is

A múlt pénteki „ízelítő” után hét-

főn délután hatalmas felhőszaka-

dás érte el városunkat és térsé-

gét. A néhány óra alatt lehullott

rendkívüli mennyiségű csapa-

dék ezúttal vészhelyzetet is elő-

idézett.

SzV

Mint az már az országos médiáknak kö-
szönhetõen ismert, a Babits Mihály Ál-
talános Iskola 80 alsó tagozatos diákja
nyolc nevelõ kíséretében éppen aznap
kezdte meg nyári táborázását Sötét-
völgyben, amikor a monszunszerû vi-
har lecsapott. A rövid idõ alatt lehullott
csapadék a környezõ dombokról sárfo-
lyamként zúdult a gyermektáborra.

– Az iskolában voltam, amikor az
egyik pedagógus felhívott segítséget
kérve – mondta el kérdésünkre
Pappné Kutas Annamária igazgató-
nõ. – Riasztottam a katasztrófavédel-
met, akik a tûzoltók, rendõrök és
kommandósok segítségével menekí-
tették ki a gyerekeket a táborból.
Hozzá kell tennem, a pedagógusok
példás lélekjelenlétének és a mentõ-
csapat gyors cselekvésének köszön-
hetõen végig fegyelmezett diákjaink
nem voltak veszélyben.

Az özönvíz a városban is rengeteg
kárt okozott. A lezúduló esõ az alacso-
nyabban fekvõ városrészben pincé-
ket, garázsokat árasztott el, lakóháza-
kat veszélyeztetett, melléképületek-
ben tett kárt, szurdokokat tett járha-
tatlanná, partfalak, támfalak omlottak
le, vagy csúsztak meg, fák dõltek ki,
sárfolyam nehezítette a közlekedést.
A Séd-patak sem tudta elvezetni a csa-
padékvizet, de teljesen megtelt a Ma-
gura záportározója is.

Másnap reggel Horváth István pol-
gármester, a helyi védelmi bizottság
vezetõje kibõvített ülést tartott. Ezen
a Vízügyi Igazgatóság és a közlekedési
hatóság szakemberei mellett a ka-
tasztrófavédelem, a tûzoltóság és a
rendõrség vezetõje is helyzetértéke-
lést tartott. Az ülésen elhangzottak
alapján a védelmi bizottság az alábbi
tájékoztatást adta Szekszárd város la-
kossága számára:

A rendészeti és rendvédelmi szer-
vek sürgõsségi szempontok figyelem-
bevételével folyamatosan fogadják a
bejelentéseket, technikai és személyi
lehetõségük keretén belül a lehetõ leg-
gyorsabban próbálják felszámolni a
kialakult veszélyhelyzetet. Elsõdleges
az életmentés, majd ezt követi az
anyagi javak védelme. Kérjük a la-
kosság türelmét és megértését!

A kár megelõzésével kapcsolatos
hívásokat éjjel-nappal a 74/504-757-
es telefonszámon fogadják (indokolt
esetben homokzsák igényelhetõ).

A már bekövetkezett káresemé-
nyekkel kapcsolatos bejelentéseiket
8.00-17.00 óra között a polgármeste-
ri hivatal 74/504-109-es telefonszá-
mán, 17.00-8.00 óra között pedig a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
74/504-757-es telefonszámán tehetik
meg. Lakóingatlanok lakhatatlanná
válása esetére Szekszárd MJV Önkor-
mányzata Védelmi Bizottsága által
kijelölt átmeneti szálláshelyrõl a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
74/504-757-es telefonszámán adnak
információt.

Az ÁNTSZ a lakosság számára vé-
dõoltást biztosít, melynek indokoltsá-
gáról a területileg illetékes kistérségi
tisztifõorvos dönt. Információ kérhe-
tõ a 74/505-856 és az 512-428-as tele-
fonszámon. Esõzések-árvízhelyzet
következtében a megnövekedett köz-
egészségügyi veszélyhelyzet miatt:
hasmenéssel, hányással járó állapo-
tok, szennyvíz- és ivóvízhálózat sérü-

lése, vegyszerek kiömlése és vízbe ke-
rülése, mérgezési gyanú esetén az
ÁNTSZ ingyenes hívószáma: 06-
30/894-4083

Az útviszonyokkal és az esetleges
útlezárásokkal kapcsolatos informá-
ciókat a Magyar Közút Zrt. Dél-Du-
nántúli Területi Fõmérnökségének
ügyelete szolgáltatja az alábbi tele-
fonszámon: 72/522-322.

Rendkívüli idõjárás
A hosszú évek óta meteorológiai

megfigyeléseket végzõ Kõvári László,
a közgyûlés Gazdasági és Mezõgazda-
sági Bizottságának elnöke szerint az
elmúlt hetek szélsõséges idõjárása
rendkívülinek mondható.

– Az elmúlt negyven nap során kö-
zel 400 mm csapadék hullott, öt alka-
lommal negyven mm-t meghaladó
mennyiség. Szekszárdon hétfõn né-
hány óra alatt 85 mm-nyi esõ, egy hó-
napnyi csapadék esett le. A talajnak

már nincs befogadó képessége, a víz
lefolyik, vagy belvíz alakul ki. A felhõ-
szakadás másodlagos károkat is okoz:
a fák gyökerei fellazulnak, az utak, jár-
dák alatt rejtett üregek keletkezhet-
nek. A mezõgazdaság is nehéz hely-
zetbe került: ahol nincs belvíz, ott a
felázott talaj miatt nem végezhetõ el a
növényvédelem, ami az idei termés
mennyiségére, minõségére, s így az
árakra is hatással lesz.

Kõvári László szerint halaszthatat-
lan a Séd patak és a Sárköz belvizét le-
vezetõ szekszárd-bátai fõcsatorna
rendezése. Az utóbbi, 600 milliós be-
ruházás egyébként aláírt támogatási
szerzõdéssel rendelkezik.

A gyermektábort a mûúton is alig lehetett megközelíteni
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A biztosítótársaságok elérhetőségei (személyes, telefonos, internetes)
és a kárbejelentéshez szükséges adatok

A KÁRBEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK: szerzõdõ neve, biztosítási módozat (pl. lakásbiztosítás), köt-
vényszám, káresemény idõpontja, káresemény helyszíne, káresemény leírása, kárbejelentõ/kapcso-
lattartó elérhetõsége, telefonszámai.

SZEMÉLYESEN KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT INTERNET

Allianz Hungária Biztosító 06/40-421--421 https://www.allianz.hu/www/hu/lakaskar.html
7100 Szekszárd, Széchenyi 29-31 Káresemény történt
Groupama-Garancia Biztosító 06/1-4673-500 http://www.groupama-garancia.hu/
7100 Szekszárd, Augusz u. 11 Kárbejelentés
Generali-Providencia Biztosító 06/40-200-250 https://www.generali.hu/
7100 Szekszárd, Hunyadi u.5 Viharkárok bejelentés
AEGON Biztosító 06/40-204-204 http://www.aegon.hu/
nincs szekszárdi iroda Kárbejelentés
UNION Biztosító 06/1-486-4343 http://www.unionbiztosito.hu/ugyfelszolgalat/
nincs szekszárdi iroda karbejelentes
UNIQA Biztosító 06/1-238-6000 http://www.uniqa.hu/uniqa_hu/cms/service/
7100 Szekszárd, Szent László u. 5. kar/index.jsp
K&H Biztosító 06/1-461-5200 http://www.khbiztosito.hu/index.php?m=19
7100 Szekszárd, Kiskorzó tér  1. Kárbejelentés
QBE Atlasz Biztosító 06-/1-460-1573 e-mail: qbe-atlasz-kar@gbeatlasz.hu

FELHÍVÁS
A Szõlõ-Szem Mozgalom felhívás-
sal fordul a tanya- és birtoktulajdo-
nosok, valamint a szurdokokat
használók felé. A tanyák, kertek és
birtokok megközelíthetõségét a
szurdokokban akadályozó, veszé-
lyeztetõ omlások, partcsúszások
és fakidõlések felmérése és a fel-
mérést követõ öntevékeny elhárí-
tása érdekében.
Várjuk a bejelentéseiket június vé-
géig a 74/511-721, vagy a 06/20-
446-2631-os telefonon, illetve sze-
mélyesen a Mentálhigiénés Mû-
hely (Szt. István tér 10.) irodájában
munkaidõben (9-16 óra között).
A károk elhárítását az önkormány-
zattól kapott technikai segítség és
mûszaki irányítás mellett a szur-
dok-használók aktív közremûködé-
sére számítva történik. Értesítés a
feljárókhoz kihelyezett plakátokon.
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Fejlesztésekbe kezdett a Vízmû
A fürdõberuházás mellett a városi védekezésben is részt vesz az önkormányzat közmûcége

A Szekszárdi Víz- és Csatornamű

Kft. az egyik legjobban prosperá-

ló, teljes egészében önkormány-

zati tulajdonú vállalat. A közmű-

cég az elöregedett városi hálózat

tervszerű felújítása mellett jelen-

tős fejlesztésekkel igyekszik

megkönnyíteni, élhetőbbé tenni

a szekszárdiak mindennapjait.

SzV

Évente mintegy 70 millió forintból fo-
lyamatosan újul meg a város ivó- és
szennyvízhálózata. A gyakran nyolc-
van éves vezetékek rossz állapota a
közelmúltban gyakorta okozott gon-
dot, ezen igyekszik változtatni a Szek-
szárdi Víz- és Csatornamû Kft.

– A Bartina utcában kezdtük a
munkát, majd tavaly a teljes Bezerédj
utca új vezetékeket és burkolatot ka-
pott – mondja Artim Andrásné, a cég
ügyvezetõ igazgatója. – A felújítási
program a Dózsa György, idén pedig
a Vörösmarty utcával folytatódik. Je-
lenleg a Csokonai utcában, a gimná-
zium mögött cseréljük a szennyvíz
vezetéket. Sajnos a csapadékos idõjá-
rás miatti magas talajvíz hátráltatja a
befejezést. Jövõre ismét nagy projek-
tet tervezünk: a teljes Mikes utcában
megújul a szennyvízcsatorna.

– Említette a rossz idõjárást. Ho-
gyan vizsgázott a város csapadék-
víz elvezetõ rendszere?

– Alapvetõen jól, de azt látni kell,
hogy a rendszert – melyet az önkor-
mányzat tart karban – nem özönvíz-
re terveztek. A vízmû számára gon-
dot azok a lakóingatlan tulajdonosok
és közintézmények okozzák, akik
csapadékvizüket a szennyvízcsator-
nába vezetik, s ezzel kritikus idõjárás
során túlterhelik a rendszert. Ilyen-
kor elõfordulhat, hogy a csatornából
a felszínre kerül a szennyezett csapa-
dékvíz. Egy átlagos napon mintegy
6300 köbméter szennyvíz érkezik a
telepünkre, ez a közelmúlt esõs nap-
jaiban a 20 ezret is meghaladta. Az át-
emelõknél és a tisztító telepen mér-
hetõ energiaköltség ilyenkor jelentõ-
sen megnõ. Cégünk igyekszik feltér-
képezni a szabálytalan bekötéseket,
ezek megszüntetésére a jegyzõ szó-
lítja fel a polgárokat, illetve közintéz-
ményeket.

– Ha már a szennyvíznél tartunk:
mikor kezdõdhet a hálózatbõví-
tés, amivel szinte a teljes várost
bekapcsolják a rendszerbe?

– Megkötött támogatói szerzõdés-
sel rendelkezünk, és pályázatunk a
minõségbiztosítási követelmények-
nek is maradéktalanul megfelelt. Vár-
juk a pozitív döntést, amit követõen

megkezdõdhet a mintegy nyolc kilo-
méternyi új szennyvíz-hálózat kiépí-
tése. A 600 millió forintos projekt
keretében új technológiát vezethe-
tünk be a komposztáló telepünkön,
és egy új csatornamosó gépkocsit is
beszerezhetünk.

– Az elmúlt hetek, napok csapadé-
kos idõjárása alaposan próbára
tette a várost. A védekezésben, il-
letve kárelhárításban a vízmû is
részt vesz?

– Megerõsített, 24 órás ügyeleti
szolgálatot mûködtetünk, a 74/411-
858-as telefonszám éjjel-nappal hív-
ható. A védekezési munkánkban szi-
vattyúzással segítünk, és szállító jár-
mûveket is üzembe helyeztünk. Te-
lephelyünkön alakítottunk ki egy de-
pót a homokzsákok számára, ame-
lyet szükség esetén hat fõs brigá-
dunk szállít a helyszínre. A fenti tele-
fonszámon kérhetnek segítséget
azok is, akiknek pincéjét, szuterénjét
napokkal az esõzés után a lappangó,
vagy szivárgó víz árasztotta el. Ezek-
ben az esetekben is szivattyúzással
igyekszünk enyhíteni a lakosság
gondjain.

– Fontosnak tartom elmondani,
hogy a rendkívüli idõjárás nem oko-
zott gondot az ivóvíz-ellátásban,
amely továbbra is zavartalan. A csalá-
di ingatlanok fúrt kútjainak vize vi-
szont esetleg szennyezõdhetett. A
vízmû akkreditált laboratóriuma
(Bogyiszlói u. 2.) teljes spektrumú
vizsgálattal áll a lakosság szolgálatára.

– Evezzünk békésebb vizekre... A
kútfúrással a közelmúltban elkez-
dõdött a fürdõberuházás.

– Az elsõ ütemben a szabadtéri él-
ményfürdõ építése kezdõdik meg
idén, amely a tervek szerint 2011 má-
jusától fogadhat vendégeket mint-
egy 850 négyzetméternyi vízfelület-
tel. A szekszárdi tervezõk által megál-
modott, mintegy 7-800 millió forint-
ba kerülõ új strandon lesz úszásra is
alkalmas 600 nm-es élménymeden-
ce, egy kisebb a gyermekeknek, egy
melegebb hõfokú ülõ- és egy na-
gyobb vízmélységû ugrómedence,
továbbá egy csúszdacentrum családi
és idõmérõvel ellátott, úgynevezett
kamikaze csúszdákkal. Természete-

sen a kiszolgáló létesítmények is a
kor követelményeinek és színvonalá-
nak megfelelõek lesznek, így például
a nyári szauna kinti csobbanó me-
dencével. A kisgyermekes családok
részére pelenkázó és pihenõ-altató
helyiségeket terveztünk. A strandfo-
ci, -kézi és -röplabda szerelmesei is
hódolhatnak majd kedvenc sportjuk-
nak, és természetesen lesznek büfék,
ajándékboltok...

– A beruházás további ütemeiben
téli élményfürdõt és új sportuszodát
tervezünk a pályázati lehetõségek-
nek megfelelõen. 

A szabadtéri élményfürdõ gyermekmedencéi, háttérben a fogadóépülettel és a játszótérrel
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A Hunyadi utcaiak is összefogtak
Az Ökotárs Alapítvány meghirdeti az „Év Fája” pályázatot

■ Június 17-én dr. Balás Ákos képviselõ és a Tündér-
kert Alapítvány lakossági fórumot tartott a Zöldöve-
zet 2010 elnevezésû pályázattal kapcsolatban. A
Tündérkert Alapítvány szeretne beadni a pályázatot
a Wosinsky óvoda mögötti park zöldítésére, átala-
kítására, melyhez a lakosság támogatása elengedhe-
tetlen, mivel a nyertes pályázat csak õshonos nö-
vényre és nyersanyagra kap támogatást, a munká-
latokat társadalmi összefogással kell megvalósítani.

A fórumon sok jó ötlettel hozakodtak elõ az
óvoda dolgozói, a szülõk és a környéken élõ embe-
rek. A fórumon megjelentek úgy döntöttek, ekko-
ra összefogás elegendõ ahhoz, hogy induljanak a
pályázaton. Az elsõ forduló beadási határideje:
2010. július 1. A parkkal kapcsolatos felajánláso-
kat, önkéntes segítséget vagy ötleteteket a lent
megadott címeken jelezzék.

Június 19-én, szombaton a Hunyadi utca 1-3. és a
3/A társasházban élõk közös összefogással rendez-
ték házuk környezetét. A 3-as számú ház lakói ki-

gyomlálták, gereblyézték a há-
zuk melletti kiskerteket, levág-
ták a füvet, lecsiszolták a ko-
pott kerítést és megkezdték
ennek festését. A mögötte lé-
võ társasház feladatnak az elõ-
kert rendezését tûzte ki célul.
Megtörtént a cserjék gallyazá-
sa, az út padka letakarítása, és
a virágládák gyomtalanítása.

A munka jó hangulatban telt, új kapcsola-
tok, valamint a társasház közösségi életével
kapcsolatos ötletek is születtek.

Az Év Fája
Az Ökotárs Alapítvány elõször hirdeti

meg az „Év Fája” pályázatot, melyre bármi-
lyen baráti társaságok, családok, iskolás cso-
portok, civil szervezetek vagy vállalkozások
jelölheti kedvenc fáját.. Az év fájával kapcso-
latos ötleteket, jelentkezéseket  július 14-ig
várja Páll Laura 06 30/4948-028, 504-128,
laura@szekszard.hu.

A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondo-
zásra feljogosító utalványt kap, amelyet díj-
átadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát

jelölõknek. Az összeget a fa egészségét biztosító
kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételé-
re, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség,
ugyanazon településen õshonos csemeték ülteté-
sére lehet felhasználni. 

Beadási határidõ: 2010. július 31.
Szekszárd MJV Önkormányzata a sikeres pályá-

zat érdekében koordinálni szeretné a kezdemé-
nyezéseket. Kérjük az ezzel kapcsolatos ötleteket
jelezzék az alábbi elérhetõségeken.

Páll Laura, telefon: 06 30/4948-028, 74/504-128,
e-mail: laura@szekszard.hu.

Ékes László és felesége is kivette részét a festésbõl
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Gitárzene, Batyubál és kalandok
Borokra hangolták a húrokat - A világszerte ismert Misztrál együttes is fellépett Szekszárdon

A III. Borok és Húrok fesztivál ad-

ta meg az alaphangot a Múzeu-

mok éjszakájához június 19-én, 

a Wosinsky Mór Megyei Múzeum

előtti téren. A hang- és borkósto-

lás egyaránt ingyenes volt a tá-

mogatóknak köszönhetően,

ugyanúgy, ahogy a múzeumok

programjai.

Kovács Etelka

Már a kora délután érkezõk hallhatták,
hogy a Pécs Európa Kulturális Fõváro-
sa egyik társprogramján nemcsak a hú-
rok játszották a fõszerepet, de a hang-
szálak is. Két nagyszerû énekhang, Wes-
sely Ágnes (gitár) és Bartáné Kellig
Katharina (furulya), éppúgy meghatá-
rozta a szekszárdi fiatalokból álló Sü-
tianap zenéjét, amely kellemesen, egye-
di módon ötvözte az egész Mediter-
ráneum muzsikáját. 

A gitárzene sem állhatott mindig
önmagában a házigazda, a Szekszárdi
Gitárkvartett mûsorában. Az ihletet
adó költemények is megszólaltak Far-
kas Beáta, illetve Csötönyi László tol-
mácsolásában, és egy spanyol népdal
Wessely Ágnes hangján. Ahogy „las-
sú rívásba” kezdett a gitár, húrjain a
szenvedély pendült meg, akár tüzes,
akár lírai hangon szólt. A spanyol
temperamentum Csötönyi László
mûsorában is jelen volt, hiszen elsõ-
ként Federico Garcia Lorca versét
szavalta. Lüktetõ olasz versek után
hazatértünk, a szõlõhöz és a borhoz
Babits Mihállyal. A dusnoki Õškestar
erõteljes, dél-szláv zenéjében a pen-
getõsöknél jóval nagyobb szerep ju-
tott, a fúvós hangszereknek. A 90-es

évek tánczenéinek ritmusait, drum
and bass, funk, ezenkívül jazz eleme-
ket illesztettek tradicionális balkáni
népzenékbe.

Finom hangon szólalt meg a feszti-
vál utolsó fellépõje, a többféle húros
hangszeren is játszó Misztrál. Elsõ-
ként egy magyar népdalt adott elõ.
Az Európa szerte, de még a tengeren-
túlon is ismert Bartók Béla-díjas
együttes zenéje a hagyományos ma-
gyar és a modern dallamvilág sajátos
ötvözete. A népdalok mellett megze-
nésített verseket hallhattunk tõlük.

A húrokat kiváló szekszárdi borra
hangolták, amelyeket Márkvárt János
kínált. Pálos Miklós Bormûhelye kétfaj-
ta vörösbora, rozéja és fehérbora egy-
aránt több szõlõfajta házasításából szü-
letett. A forró csokoládét is kínáló
Mirázs Teaház érdekes, frissítõ teája pe-
dig hibiszkuszból és mentából készült.

Egyre többen gyülekeztek a Múze-
um elõtti téren a „…nur dem dritten das
Brot” A német kisebbség megtelepülé-

se Tolna megyében címû új idõszaki ki-
állítás megnyitójára várva. Gaál Attila, a
WMMM igazgatójának köszöntõje, és
Dr. Józan-Jilling Mihály, a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke a né-
metek Magyarországra településének
történetét felvázoló megnyitó szavai
után a Wunderland Óvoda nagycsopor-
tosai adtak elõ kedves hagyományõrzõ
táncmûsort. Nagy sikert aratott a
Deutsche Bühne Ungarn színmûvésze-
inek játéka, a szerelmesek jelenete a Ba-
tyubálból.

Ezután hatalmas tömeg áramlott a
kis emeleti terembe, ahol még zárás
elõtt is többen kíváncsiak voltak a Mú-
zeum az új idõszaki kiállítására.. Aki
nem tudta volna, rögtön megismerhet-
te a címben szereplõ mondás egészét:
„Dem ersten der Tod, dem zweiten die
Not, nur dem dritten das Brot” – „az el-
sõknek a halál, másodikaknak a szük-
ség, csak a harmadikaknak a kenyér”.
Nem véletlenül a mondás utolsó elemét
emelte ki a cím, hiszen a hangulatos tár-

lat leginkább a betelepülés pozitívuma-
it mutatja be. Elsõre szembe tûnik a ta-
karos kis szoba, amit a történelmi hát-
tér bemutatása elõz meg térképekkel il-
lusztrálva. A szoba mellett egy sváb falu
utcaképe is látható, és természetesen
az ott élõk viselete. Megtudhatjuk,
hogy miként illeszkedtek be, küzdöttek
meg a nehézségekkel az új környezet-
ben a németek. Milyen elõnyös hatás-
sal volt idetelepülésük a magyar vér-
mérsékletre és a gazdaság, az ipar fejlõ-
désére. A bemutatásból a magyartól el-
térõ házasodási szokások, a család, a
gyermekvállalás, és természetesen a lel-
ki élet, a vallás sem maradhat el. A te-
rem közepérõl Szent Flórián, az Auszt-
riában és Bajorországban, valamint a
szintén német nyelvterületen tisztelt
Szent Vendel óvja az idelátogatókat. A
németek betelepülése óta Magyaror-
szágon is elterjedt a tiszteletük. A zöm-
mel katolikus németségnek nemcsak
szentjei különültek el eleinte, de meg-
építették maguk számára a szekszárdi
Szent János és Pál kápolnát is. Zárás-
ként láthatunk egy kis összefoglalót a
német-magyar együttélésrõl, és akinek
mindez még nem elég, sok-sok fotót
nézhet meg a digitális képkeretbõl. A
kiállítást késõ este vezetéssel láthatták
az érdeklõdõk. Rendkívül népszerû
volt a Pincétõl a padlásig címet viselõ
program, hiszen a résztvevõk ez
alkalommal a látogatók elõl elzárt
termekbe is beléphettek.

Mintegy 1500-an látogattak a megyei
múzeumba, de szép számú érdeklõdõ
tekintette meg a másik két kiállítást is: a
Babits házban 328-an, az Irodalom
Házában 152-en jártak a Múzeumok
éjszakáján.

A legérdekesebb helyszín, a restaurátor-mûhely is feltárult

„Egy alapnyelv van a világon, s ez a magyar”
Varga Csaba írástörténész elõadása a Parázsló Szabadegyetemen

n Tömött sorok fogadták szerda este a
Katolikus Közösségi Házban a harma-
dik „Parázsló Szabadegyetem” elsõ elõ-
adóját, Varga Csaba animációs filmren-
dezõt, íráskutatót. 

Varga Csaba rámutatott: sokáig azt
hitték, a legtöbb helyzetváltoztató ige
az olasz nyelvben van. Erre rácáfol
Gyimóthy Gábor 1984-ben, Firenzé-
ben írt „Nyelvlecke” verse, melyben
közel 75 ilyen ige (pld. botorkál, som-
fordál, csatangol, settenkedik, baktat...)
szerepel. Késõbb Czakó Gábor nyel-
vész e vers nyomán kezdte gyûjteni a
helyzetváltoztató igéket, s 1131 (!) vál-
tozatot fedezett fel. Ezen szavak leírják,
milyen a mozgás közben testtartásunk
(ódalog, lopakodik), s magát a látványt
is. Varga Csaba szerint nyelvünkben –
egyedülállóan – képeket közlünk,

ezért verseinket
nem lehet lefor-
dítani, mert
egyetlen más
nyelv sem bír
ilyen óriási ár-
nyaltsággal.

A kutató sze-
rint nyelvünk õsi
voltát bizonyítja

létezõ szórendisége. Egy mondatunk
szavainak sorrendjét felcserélhetjük, s
így újabb értelmes mondatot alkotha-
tunk, ellentétben például az angollal.
Nyelvünk szerkezetén keresztül szak-
emberek arra a megállapításra jutot-
tak, hogy a magyar ember gondolkodá-
sát az agy jobb féltekéje irányítja, va-
gyis a lehetõ legtávolabbi dolgokból in-
dul ki, felfedezve az összefüggéseket. A

részletek felfedezése csak ez után jön,
itt kapcsolódik be a bal agyfélteke,
szemben például a német nyelvvel. Az
elõadó ugyanakkor rámutatott: a rész-
let csak az egész okán értelmes. A ma-
gyar – a hivatalos állásponttal szemben
– nem ragozó nyelv, mivel mindig tel-
jes értékû szavakat mondunk egymás
után, fontossági sorrendben! „Mi min-
dig mindent a teljességbõl figyelünk a
rész irányába haladva a világegyetem-
ben!” – véli Varga Csaba. Így tesszük
vezetéknevünket – fontossági sor-
rendben – elõre, s utána keresztne-
vünket, de az év, hónap, nap sorrend is
ezt tükrözi, ellentétben a német, vagy
angol felfogással.

Nyelvünkben 5-10 értelmes alap-
gyök (TO, RA, MO, KO, VÁL, TAP) ta-
lálható, melyek képzése a természet

építkezési módszeréhez (fa-ágszerke-
zet, emberi érrendszer) hasonlít. Ha
folytatjuk, akkor szûkítjük, s a világ-
egyetem megfelelõ részét fejezzük ki,
haladva a kifejezni szándékozott rész-
letig. Így például a TAP, TOP gyökök
esetében, amikor valami „két felével
érintkezik” (tapasztal, tapogat, tapint,
tipor, tapad, tapicskol, tapsol, toppant,
tipeg, toporzékol).

Varga Csaba elmondta: George B.
Shaw magyarul tudó író nyilatkozta
korábban: az angol nyelv nagyon ha-
mis volt számára, mivel ha magyarul ír-
ta volna mûveit, mélyebb lett volna
életmûve. Teller Ede halála elõtt Pak-
son járt, s az emberiség nyelvérõl el-
mélkedve kijelentette: „új felfedezést
tettem: egy alapnyelv van a világon, s
ez a magyar!”   Gyimóthy Levente

Varga Csaba 
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A zene és a hit is motiválja
Jogásznak készül Helfenbein Dávid, a Garay gimnázium Joó Ferenc-díjas végzõse

Mire megjelenik ez az írás, való-

színűleg már sikeresen túl van

érettségi vizsgáján a Garay János

Gimnázium kitűnő diákja,

Helfenbein Dávid, akinek a ma-

gyar irodalom és történelem a

„szíve csücske”, ehhez igazítja

majd továbbtanulását.

Gyimóthy Levente

– Szekszárdon születtél, de Harcon
laksz. Mesélj egy kicsit gyermekko-
rodról, a családról!

– Kétéves koromban költöztünk ki
Harcra. Édesapám bonyhádi szárma-
zású, s egy biztosítónál dolgozik, édes-
anyám pedig kereskedelmi végzett-
séggel rendelkezik.

– Hol végezted az általános iskolát?
– Harcon jártam alsó tagozatba, ké-

sõbb Szekszárdon, a Szent József Ka-
tolikus Iskolában folytattam tanulmá-
nyaim, mely akkor még a Gyermekek
Háza helyén mûködött.

– Milyen versenyeken vettél részt ak-
koriban, s milyen eredményekkel?

– A szavalóversenyek voltak az el-
sõk, melyeken komolyabb eredmé-
nyeket értem el: egy kisebb vers- és
prózamondón elsõ lettem, késõbb eb-
ben a „mûfajban” majdnem mindig
díjazott lehettem. Édesanyámnak
nagy érzéke van a versekhez, a szava-
lásban sokat segített.

– A gimnáziumban folytatódtak a
sikerek...

– Kilencedik osztályban bejutottam
egy pápai országos versenyre, melyen
harmadik lettem. Aztán jött 2008-ban
a „100 éves a Nyugat” verseny, melyet
a híres századeleji irodalmi folyóirat
évfordulójára hirdettek meg. A regio-
nális viadalon elért gyõzelem után or-
szágos hetedik helyen végeztem. Szín-
vonalas verseny volt, a zsûriben Jor-
dán Tamás színmûvész elnökölt. A He-
likon ünnepségen a fõdíjat vittem el,
utóbbi életem eddigi legemlékezete-
sebb megmérettetése marad.

– Kedvenc tanáraid?

– Osztályfõnököm, Kesjár Erika
nagyon jó irodalomtanár. Nagy Lász-
ló történelemtanár szintén meghatá-
rozó volt az évek során. Báló Marian-
na tanárnõ pedig sokat segített a 
felkészítésben. Összességében el-
mondhatom, hogy fantasztikus taná-
raim voltak.

– A történelem is közel áll hozzád,
a továbbtanulásnál is ebben gon-
dolkodsz?

– Igen. Mind a történelmet, mind a
magyart egyformán szeretem. Jogra
megyek, és ez a két tantárgy ott elen-
gedhetetlen. A bölcsészkar is felme-
rült, de végül csak jogász szakra ad-
tam be jelentkezésem.

– Korábban mi szerettél volna len-
ni?

– Ötödikben jogász, utána színmû-
vész, késõbb pedig az orvosi pályával
is kacérkodtam. Utóbbi tervvel aztán
hamar „szakítottam”.

– Idén a Joó Ferenc gimnáziumi
nagydíjat is átvehetted...

– Nagy megtiszteltetés volt ez az
elismerés. A kitûnõ tanulmányi
eredmény, mûvészeti és kulturális
tevékenység elismerése, valamint az
országos eredmények miatt kaphat-
tam meg.

– Hallottam, hogy táncolsz és ze-
nélsz is. Milyen mûfajban?

– A rockzene nagyon meghatározó
az életemben: egy évig a Hippie Track
zenekarban játszottam, de a srácok
egyetemisták lettek, így az a formáció
most megszakadt. Jelenleg akusztikus
szólóban lépek fel. Általános iskola el-
sõ osztálya óta táncoltam a Bartina
egyesületben, melyet 12 év után most
hagytam abba.

– Gondolom, szívesen emlékszel
vissza az ott töltött idõre?

– Nagyon jó volt a csapat, s már az
elején színvonalas csoportba kerül-
tem. Sokfelé jártunk Európában, itt-
hon pedig a Nemzeti Színházban és
a Vajdahunyad várában is felléphet-
tünk.

– Vallásos vagy. A rockzene és a hit
összeegyeztethetõ a mai fiatalok-
nál?

– A rockzene mellett fontos a hit.
Magam templomba járó, istenhívõ
ember vagyok. Ma már e nélkül nem
tudnám elképzelni az életem. Ez a fel-
fogás egész életemre kihat.

– Mesélj az osztályodról, ki merre
megy tovább?

– Humán-német tagozat voltunk,
viszont a gazdaság menedzsmenttõl a
jogászon át a bölcsészjelöltig vegyes a
kép. Az évek során nagyon összetartó
osztály lettünk, értékes emberekkel
járhattam együtt. Úgy érzem, min-
denkivel jóban voltam.

Helfenbein Dávid

A Carmina Burana mint vizsgaelõadás
A streetball fesztiválon is sikert arattak a fiatal táncosok

A már lapunkban is bemutatott

tehetséges táncművész-pedagó-

gus házaspár, Valkai Csaba Csa-

nád és Valkainé Daczó Eszter

munkájának nagyszerű eredmé-

nyét mutathatták be tanítványa-

ik, a PTE IGYFK Gyakorló iskola

AMI táncművészeti tagozatosai.

Sas Erzsébet

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház szín-
háztermében június 5-én tartották a
Gyakorló iskola táncmûvészeti tagoza-
tának hallgatói a tanév lezárásaként év
végi bemutató vizsgájukat a szülõk,
hozzátartozók, s a tánc iránt érdeklõ-
dõk számára.  Az elsõ felvonásban az
óvodás csoportot és a tagozat tíz osztá-
lyát láthatta a közönség egy-egy külön-
álló vizsgadarabbal. A tánc iránti nagy
érdeklõdést jól mutatta, hogy a szín-
háztermet zsúfolásig megtöltötték a
nézõk. A koreográfiákat Mészáros And-
rea és Táborfi-Rónai Nóra készítették. 

A tagozat tíz évfolyamának bemu-
tatóját – többek között országos ver-
senyen helyezést elért koreográfiá-
kat – Valkainé Daczó Eszter tagozat-
vezetõ és Valkai Csaba Csanád mo-
derntánc-pedagógus tanította be, és

állította színpadra. A koreográfiákat
a modern tánctechnikákat összefo-
gó egységes táncstílus jellemezte. 

A második felvonásban Carl Orff:
Carmina Burana – a tavasz, a bor és a
szerelem himnusza címû zenemûvé-

re készült modern táncestet láthat-
tak a nézõk. Közel nyolcvan gyerek
közremûködésével létrehozott elõ-
adást a Valkai házaspár vitte színpad-
ra tanítványaival. 

A tánctagozaton jelenleg 128 gyer-
mek ismerkedik különbözõ tánc-
technikákkal, a klasszikus balettõl
egészen a hip-hop-ig. A tagozat részt
vett a közelmúltban rendezett szek-
szárdi streetball fesztiválon is, s a
Carmina Burana táncdarabbal ott is
nagy sikert arattak.

A pedagógusok a tánc iránt érdek-
lõdõknek egyhetes tábort szervez-
nek július 5-tõl, ahova várnak min-
den táncolni vágyó gyermeket, ahol
a résztvevõk majd betekintést nyer-
hetnek abba a munkába, amely a
tánctechnikák elsajátításához szük-
ségesek. Kipróbálhatják magukat és
egy teljes héten át együtt gyakorol-
hatnak a többi gyerekkel, s különbö-
zõ tánctechnikákat sajátíthatnak el a
pedagógusok irányításával.

A Gyakorló iskola tánctagozatának növendékei
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Wessely Gábor

író, újságíró, a „Kézjegy” Tolnai Tollforgatók Klubjának elnöke és

Ihárosi Ibolya újságíró. Beszélgetésünk apropója az évente átadásra

kerülő Csányi László-díj, melyről a kézjegy klub elnökét és az idei dí-

jazottat kérdeztem.

Egy férfi:
Wessely Gábor

Egy nõ:
Ihárosi Ibolya

– Ebben az esztendõben június 5-én,
az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban
került átadásra a Csányi László-díj.
Mikor és ki hozta létre a „Kézjegy”
Tolnai Tollforgatók Klubját?

– Tizenhét éve, 1993 tavaszán ala-
kultunk mint városi csoport, majd
egy évvel késõbb, 1994. április 22-én
25 alapító taggal egyesületté váltunk.
Azóta minden esztendõben, az idén
17. alkalommal jelennek meg a „Kéz-
jegy” antológiák, melyek illusztrálásá-
ra alkalmanként más-más Tolna me-
gyei alkotót kér fel a klubunk. Az idei
kötetben Straubinger Ferenc illuszt-
rálta az írásokat. Az elõszó, a beveze-
tõ megírására is minden évben más,
a klubhoz közel álló szerzõt kérnek
fel a szerkesztõk. Az idén Tolna me-
gye amatõr képzõmûvészeit összefo-
gó „Bárka Mûvészeti Szalon” elnöke,
Lönhárd Ferenc könyvajánló gondo-
latai olvashatók a bevezetõben. 

– Eddig hány szerzõ publikált a
„Kézjegy” antológiákban?

– Több mint száz. Az egyesület
tagjai két közös cd-n, több szerzõ pe-
dig önálló kötettel, kötetekkel is be-
mutatkozott, így elmondhatjuk,
hogy már legalább húszezer könyv-
vel gazdagítottuk a kortárs magyar
irodalmat, amelyek minden lakott
földrészre eljutottak a magyar anya-
nyelvû közönséghez. Az egyesület
nyitott, várja a megyében élõ szerzõ-
ket, és keresi az ország más, hasonló
alkotómûhelyeivel, valamint a Tolná-
ból elszármazott költõkkel, írókkal a
kapcsolatot.

– A Csányi Lászlónak emléket állí-
tó díjat mikor és milyen céllal ala-
pították?

– Arra gondoltunk, hogy jó lenne
egy olyan díjat alapítani, amellyel el-
ismerhetjük az arra érdemes újság-
írókat. Aki a legméltóbb volt ennek a
díjnak nevet adni, az a mindenki által
tisztelt Csányi László aranytollas új-
ságíró. Az õ emlékére alapítottuk, s
az elismerést minden évben egy öt-
tagú zsûri ítéli oda. Összesen húsz
plakett készült – Farkas Pál szobrász-

mûvész munkája –, s eddig tizen-
nyolcan vehették át.

– Egy másik kitüntetés, plakett is
gazdára talál évrõl évre, a magyar
kultúra napján...

– A „Tolna Megyei Mûvészetért”
plakettet 2000 óta adjuk át. Évrõl év-
re öt kategóriában – író, képzõmû-
vész, népmûvész, elõadómûvész, va-
lamint mûvészetpártoló – ítéli oda
három civil szervezet, a Tolnai Bárka
Mûvészeti Szalon, a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége és a Kézjegy
Tolnai Tollforgatók Klubja. E plaket-
teket Barsi Péter ékszerész-ötvös ké-
szítette ezüstbõl. Ebbõl összesen
100 plakett készült, melybõl az idén
az 55. került átadásra. 

– Korábban már említetted, hogy a
Kézjegy klub tagjainak vannak
önálló kötetei. Neked hány köteted
jelent meg?

– Eddig egy tucatot, vagyis 12
könyvet publikáltam.

– Az idei antológia tágabb körben
való bemutatására mikor kerül sor?

– Immár ötödik alkalommal a szál-
kai alkotóházban. Idén június 26-án,
szombaton, ahova az imént már emlí-
tett három civil szervezet valamennyi
tagját szeretettel várjuk.

– Ahhoz az újságírói gárdához tar-
tozol, akik a tulajdonosok és az olva-
sók által támasztott követelmények-
ben bekövetkezett változásokat... 

– Nem volt unalmas... Az újságírás
mindig érdekes, fõként azért, mert
annyiféle emberrel lehet megismer-
kedni. Nyilván ezért is választottam, s
gyanítom, hogy igaza volt Ordas Iván-
nak, aki azt mondta: „újságírónak len-
ni nem munka, nem hivatás, hanem
elmeállapot”. 

– Milyen emlékeid vannak a díj név-
adójáról, Csányi Lászlóról, akivel
több évig együtt dolgozhattál?

– Nagyon sokat tanulhatott tõle,
aki akart. Õ még mûvelõje volt az úgy-
nevezett polgári újságírásnak. Tudta
például, hogy minden lapszámba kell
legalább egy „martalóc”, vagyis bûn-
ügy. Elképesztõen mûvelt ember volt,
ezért elõfordult, hogy azt a könyvet
olvastam el, amit õ, vagy amirõl be-
szélt. Egyébként nem volt csevegõs,
barátkozós típus, nem is mindenkivel
állt szóba. El tudom képzelni, mit
mondana sajátos, vitriolos humorá-
val, hogy így utólag mennyi barátja
keletkezett...

– Dr. Pálos Miklós, a díj odaítélésé-
rõl döntõ zsûri tagja szerint újság-
írói tevékenységed egy nagy szele-

tét az igazságszolgáltatásról szó-
ló hiteles tudósítások teszik ki...

– Itt nem lehet tévedni. Nem mind-
egy, hogy hat év, vagy hat hónap, fog-
ház, vagy fegyház. Egy bírósági tárgya-
lás maga az élõ, eleven dráma. Csak
végig kellene ülni, de erre manapság
alig van idõ.

– Van-e kedvenc mûfajod?
– Mindegyik, de a legizgalmasabb az

interjú. Nagy koncentrációt igényel,
amikor készül, tapintatot és emberis-
meretet, amikor megírjuk, hiszen más
az élõbeszéd, mint az írott szöveg. Azt
kell megragadni, amit a riportalany kö-
zölni akar, nem pedig azt, amit mon-
dott. Más kérdés, hogy sokan megérde-
melnék, ha az újságírók pontosan idéz-
nék, amit valójában mondtak...

– Többen megkongatták a vészha-
rangot az újságírás fölött. Szerin-
ted, van jövõje az írott sajtónak? 

– Ha az újságírás a reklám-, akkor
azért, ha a szórakoztató-ipar része, ak-
kor pedig azért nem fog megszûnni.
Szerintem elõbb-utóbb visszatérnek a
régi színes mûfajok is, mint a riport,
glossza, kroki, humoreszk. A tárcában
viszont nem hiszek, mert az már
majdnem irodalmi mûfaj. Az újságok
közötti további differenciálódás sem
zárható ki. Szerintem a megyei lapok
lesznek az utolsók, amelyek eltûnnek
– ha egyáltalán... –, hiszen az emberek
kíváncsiak arra, hogy mi történt a
szomszéd faluban, utcában, mi történt
ismerõseivel és azok gyerekeivel...

– Mivel töltöd a szabadidõdet?
– Olvasok. Újságot, regényt, tény-

irodalmat, internetet. Szeretem a ze-
nét, az opera a kedvencem. Van né-
hány barátom, akikkel sokkal többet
kellene együtt lennünk, mert lassan
kifutunk az idõbõl... Szerencsére
nagy a családom, a lányomékkal ha-
vonta egy hétvégét töltünk együtt. Az
anyukám 82 éves, és van három test-
vérem, meg öt unokaöcsém és -hú-
gom. Ha tízszer ennyi idõm lenne, ak-
kor sem unatkoznék. Ha pénzem len-
ne, akkor meg utaznék.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Csányi-díjjal ismerik el az újságírókat

Mindketten régóta megbecsült alakjai a megyei újságírásnak
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Nem tudom, hat emberöltõ
után akad-e vetélytársa váro-
sunk fiai között, de rá a maga

idején minden túlzás nélkül illett a
címbeli kitétel. Errõl gyõz meg a Va-
sárnapi Ujság, mely 1860. június 17-én
külön cikkben dicsérte.

„A történelem bebizonyította,
hogy ahol a kereskedés virágzásban
van, a mûveltség is gyors léptekkel ha-
lad elõre” – szól a hangütés, majd élet-
rajz és pályakép ámít el bennünket.

'Schwartzer Alajos született
Szegzárdon 1796-ban, hol atyjától a
bortermelés és -kezelés elsõ ismere-
teit sajátjává tette. Már 20 évesen
Bécsben Lenkey Ákos hazánkfia mel-
lett a borüzletben hasznos tapaszta-
latokat szerzett magának. Ezután
csekély vagyonával maga alapított
borkereskedést, évekig tartó tanul-
mányozás és fáradság, s nagyszerû
vállalatok által a birodalom elsõ és
legtekintélyesebb nagy bor-kereske-
dõjévé emelkedett föl.

A franciák pincekezelését és
ebbeni tudományos kutatásaik ered-
ményét nemcsak magáévá tette, de
saját, célszerûnek s gyakorlatilag
hasznosnak mutatkozott fölfedezé-
sekkel és javításokkal is gazdagította.
Legnagyobbszerû minta-pincéket ala-
pított, Franciaországból és a Rajna vi-
dékérõl ügyes és tapasztalt pincemes-
tereket hívott, és borainkat tudomá-
nyos vegybontás alá vonatta. Ily pél-
dás fáradalmak és eredményteljes kí-
sérletek után, el is érte azon szép és
nemes, hazafiúi buzgalmából eredt
szándékát: borainknak az illõ helyet
kivívni és õket az egész világgal nem-
csak megismertetni, hanem meg is
kedveltetni.

E célból beutazta a fél világot, ez év
május 3-án negyedszer ment Ameri-
kába, kereskedelmi összeköttetésbe
lépett Orosz-, Svéd-, Angolországgal,
Németalfölddel, Kelettel, Egyiptom-
mal, Kelet-Indiával, Amerikával, hol
saját raktárai vannak, továbbá Kali-

forniával, Ausztráliával, sõt az Ecua-
dor Köztársasággal is. E tartomá-
nyokba sok ezer akó magyar bort
küld, s ezen oly könnyen megromol-
ható áru célszerû kezelés és iskolázás
által képessé teszi bármely égalj és
légmérséklet változatainak és behatá-
sainak ellenállni: bárminõ szállítást,
raktározást kibír, és rendeltetése he-
lyére kristálytisztán érkezik meg.
Schwartzer volt az elsõ, ki hazai bora-
inkkal az annyira elhírhedt francia és
rajnai borok ellen a versenyt kiállotta,
és bebizonyítá: a magyar borok ne-
mes belbecsük és sokféleségük tekin-
tetében azokat is túlhaladják. Õ volt
az elsõ, ki annyi viszály és veszteség
dacára egy kiviteli magyar borkeres-
kedést alapított, melynek sokoldalú
hasznát hazánkra nézve minden gon-
dolkozó ember átlátja, és el kell is-
mernie azon nagy érdemeket, melye-
ket Schwartzer hazánk leggazdagabb
és nemes terméke, ezen már csak-

nem nélkülözhetlen szükséglet érté-
kesítése és terjesztése érdekében kö-
zel félszáz éves munkássága által szer-
zett magának.

1859-ben egy Bécs-Pesti Központi
Borkereskedelmi Társulat cégû rész-
vény-egyletet akart életbe hozni, két-
három millió forint tõkével. De az
idõ-viszonyok e nagy terv kivitelét
meggátolták.

Kívánatos volna, ha ezen eszme
folytán egy magyar központi borke-
reskedelmi társulat alakíttatnék, mely
a kiviteli kereskedés által gazdag ter-
mékünket mindinkább értékesítené
és hazánknak egy kiüríthetlen pénz-
forrást nyitna. Schwartzer megtörte
az utat, kár volna, ha most, midõn a
nehézségek el vannak hárítva, ha-
zánkban e szép és hasznos vállalat
kellõ pártfogást nem találna, s a ve-
szendõség martalékául esnék.'

A befejezés gondolata ma is megle-
põ és követésre méltó: „Õrizzük meg

hûen nemzetiségünket, de emellett
ne felejtkezzünk el hazánk jólétérõl is
gondoskodni, az idõviszonyok kész-
tetnek mindent megragadni, misze-
rint a korszellemmel haladjunk és
magunknak közös törekvéssel jobb
jövõt teremtsünk, mely örök és mara-
dandó legyen.” Dr. Töttõs Gábor

Világhírû
borkereskedõnk 1860-ból
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 152. Ódon időben

JÚNIUS 28-ÁN

125 éve, 1885-ben az országos
virágkiállításon Leopold Sándor
ózsák-pusztai bérlõ nagy bronz-
érmet nyert. 100 éve, 1910-ben
el-hunyt Fittler Kamill, a Béla téri
takarékpénztári épületünk terve-
zõje. 
JÚNIUS 29-ÉN

155 éve, 1855-ben született Kele-
men Auróra, Babits Mihály édes-
anyja és több mûve ihletõje. 135
éve, 1875-ben szülöttünk, Eiben-
schütz Mari Csók címû darabban
nyújtott alakítását méltatták.
JÚNIUS 30-ÁN

125 éve, 1885-ben az óvoda fenn-
állása 50. évfordulójának megün-
neplésére bizottság alakult.
JÚLIUS 1-JÉN

150 éve, 1860-ban gazdáink
megkezdték a szõlõdézsma-
örökváltság részleteinek törlesz-
tését: húszévi járandóságért lett
övék a föld. 
JÚLIUS 2-ÁN

125 éve, 1885-ben a megyei kór-
ház - a mai áruház helyén - új té-
bolyda alapozásába fogott.
JÚLIUS 3-ÁN

115 éve, 1895-ben új gyaloghidat
építettek a Hármas-híd részeként.
JÚLIUS 4-ÉN

115 éve, 1895-ben a miniszter
csak úgy engedélyezte gimnázi-
umunk indulását, ha már meg-
kezdték az épület megvalósítását.

Schwartzer szülõvárosa délrõl – a cikk születése idején

Kegyetlen Jézus

Jézus mondja: „Sohasem ismertelek
titeket, távozzatok tõlem, ti gonoszte-
võk” (Máté evangéliuma 7. fejezet 23.
verse)

Harmadjára van leírva ez a szó ebben
a cikkben, hogy evangélium, ami jó
hírt, örömüzenetet jelent. Mégis a
fent idézett bibliavers nem valami bi-
zalomgerjesztõ, sõt a Biblia legkegyet-
lenebb igeverse. Amíg ezen a földön
élünk, Isten irgalma és kegyelme nyil-
vánul meg hangsúlyosabban körülöt-
tünk igazságossága helyett. Pedig
mind a kettõ lényéhez tartozik. Isten
kegyelmi ideje addig tart az egyén éle-
tében, amíg az egyén fizikai élete tart.
Utána az Isten kegyelmi ideje átadja a
hangsúlyt Isten igazságossága idejé-
nek, és ekkor a kérdés már nem az

lesz, hogy nekem mennyi ismeretem
volt Jézusról, hanem az, hogy õ meny-
nyire ismer engem. Itt az "ismeret"
nem csupán tudásbeli, hanem egzisz-
tenciális ismeret, azaz a létet teljes
mértékben meghatározó ismeret.
Legjobb példa a szó megértésére az
1Mózes 4,1: „Azután ismeré Ádám az
õ feleségét Évát, aki fogad vala méhé-
ben és szüli vala Kaint.” Tehát ez az „is-
meret”, termékeny ismeret, ami teljes
mértékben „felforgatta” az elsõ család
életét, és ami az egyedüli mérce lesz az
utolsó ítéletkor. Ahogy Ádám termé-
kennyé tette Évát, úgy akar Krisztus is
termékennyé tenni minden embert
ezen a világon, és ezáltal felforgatni
az emberek bûnnel terhelt életét.
Megtermékenyítettségünk egyedüli

fokmérõje az, hogy mennyire Krisz-
tus határozza meg létünket, más szó-
val: felismerjük-e, hogy Krisztus nél-
kül halottak vagyunk. Jézus minden-
hatóságából fakadóan teljesen ismer
minket. De nála az „ismeret” a kölcsö-
nös és önkéntes egymás-felvállaláson
alapszik. Krisztusnak a téged való fel-
vállalása a keresztet eredményezte ne-
ki, de mindezt mégis azért tette, hogy
te is õt felvállalva a mennyek országa
felé, azaz Krisztus felé, az Életbe tart-
hass, és Életed legyen. De mégis ami-
kor lenéz Szekszárdra, legtöbbünknek
ezt kell mondania: „Nem mindenki
megy be a mennyek országába, aki
ezt mondja nekem: Uram, Uram, ha-
nem csak az, aki cselekszi az én meny-
nyei Atyám akaratát. Sokan mondják

majd nekem ama napon: Uram,
Uram, nem a te nevedben prófétál-
tunk-e, nem a te nevedben ûztünk-e ki
ördögöket, és nem a te nevedben tet-
tünk-e sok csodát? És akkor kijelen-
tem nekik: Sohasem ismertelek tite-
ket, távozzatok tõlem, ti gonoszte-
võk.” (Máté 7,21-23.)

Kérlek, tárd fel magad Krisztus
elõtt, ami vagy, neki nem kell takar-
gatnod a valódat, a bûneidet, a mocs-
kot, õ csak õszinteséget és bûnbána-
tot kér tõled, hogy cserébe a két leg-
alapvetõbb szükségletedet kielégít-
hesse: a tiszta lappal való indulást, és
erõt a jó (Atya akarata) cselekvéséhez.
Krisztus irgalmát kérve kívánom,
hogy ismerjen téged Jézus, és a Biblia
rendszeres olvasása által te is õt, hogy
a „Krisztus-ismeret” ne legyen ben-
ned meddõ. Papp Barnabás

baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM
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A rejtvény megfejtését 2010. július 6-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Június 13-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Három hete csak zuhog, ázik a bab s a murok” (Csoóri
Sándor: Medárdi esõ).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Horváth Lilla, Gróf P. u. 18. A könyvet postán küldjük el a
nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Tücskök ciripelnek... Gyermekkorom drága
kis muzsikusai elõbb-utóbb álomba rin-

gatnak engem. Lehunyt szemmel hallgatva
õket szép holdvilágos és édes hársfaillatú lesz az
éjszaka, és még azt is hallom, hogy a Tisza vizé-
nek finoman fodrozódó hullámai halkan, na-
gyon gyengéden, szinte szerelmesen simogat-
ják, ringatják a vízbe hajló faágak leveleit...
ahogyan én ringattam, simogattam egy szép fi-
atalasszonyt, karjaimmal átölelve az ölembe
húzva, hogy arca az arcomhoz simulhasson.

Á lom.. ez már csak álom, amirõl – amikor
valóság volt – azt hittem, örökké fog tar-

tani. De sokszor ültünk így összefonódva, egy-
másba kapaszkodva/karolva, boldogan, észre
se véve a boldogságot. Hogyan is vettük volna
észre, amikor annyi minden csodálatos dolog
vett körül bennünket: a virágok, a virágzó fák
és bokrok, és pár lépésnyire tõlünk a Tisza vi-
zében önnön szépségükben/ragyogásukban
gyönyörködõ csillagok és a fényárban fürdõ
telihold. Eszünkbe se jutott a börtöncellánál is
szûkebb albérleti szobánk, mit se törõdtünk a
képmutató és álszent, csak a karrierjével elfog-
lalt világgal, és a szobának csak nagy-nagy jó-
indulattal nevezhetõ albérletünk sem zavart
különösebben bennünket, ahol végül is le tud-
tunk feküdni, mert ha összebújtunk, akkor az
a kis helyiség valahogy sokkal meghittebbnek
és tágasabbnak tûnt a szemünkben. Magabiz-
tosak voltunk és bátrak, másképp neki se mer-
tünk volna vágni „koldustarisznyánkkal” sze-
rencsét próbálni, annak az agyonpolitizált, fé-
lelmetesen meggyõzõdéses, ostoba és kegyetlen
világnak...

Már nem alszom. Felébredtem, amikor kis
muzsikus barátaim, a tücskök abba-

hagyták a koncertjüket. Elfáradtak, vagy talán
valamitõl megijedtek? (Vegyem kezembe a he-
gedûmet?) Órámra nézek. Hajnali kettõ. Már
több mint négy éve egyedül alszom a szobám-
ban a hegedûmmel. Én az ágyamban, „õ” az
íróasztalom szélén. De én most már teljesen éb-
ren vagyok. Kint hirtelen feltámadt a szél, és
egyik pillanatról a másikra zuhogni kezdett az
esõ, és én álmatlan szemekkel nézem, ahogy az
ablakom elõtt álló fáról sûrû cseppekben cso-
rognak a könnyek.

Bálint György Lajos
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Három helyi csapat bringásai a rajtnál
„Szekszárd a Jövõ Városa” 36. Gemenci Nagydíj: 2010. július 2-3.

Úgy néz ki, hogy nem jut a nagy

múltú Mecsek Kupa sorsára a

nála is jóval nagyobb ívű pályát

leírt Gemenci Nagydíj. Már lejöt-

tek a nyomdagépekről a plaká-

tok, startra kész az immáron 36.

nemzetközi országúti kerékpáros

viadal a Szekszárdi Szabadidős

KE szervezésében.

Bálint György

Schneider Konrád, aki az 1975-ös pre-
mier megszervezésében, annak prog-
ramjában is részt vett, a verseny körü-
li financiális gondok, a korábbi költ-
ségvetés drasztikus csökkenése ellené-
re úgy látja: olyan mezõny, olyan szer-
vezés és olyan verseny lesz, ami méltó
a hagyományokhoz. „Talán a nosztal-
gia miatt is valami olyasmit szeretnénk,
mint az elsõ, az 1975-ös volt. Legyen
egy erõs országúti szakasz, legyen meg
a villanyfényes háztömbkörüli, és egy
jó kis hegyi verseny, ami az elsõn
ugyan még nem volt, de azt követõen
már igen, s az idõk multával helyi spe-
cialitássá vált” – mondja a fõszervezõ.

Két nap, három szakasz
A „pénzes” idõkben lehetett akár

négy szakasz is, de a költségvetés mint-
egy hetven százalékos visszaesése
most csak azt teszi lehetõvé, hogy júli-
us 2-3-án kétnapos, három szakaszos
nagydíj legyen.

A program összeállt. Pénteken
15.30-kor indul a Garay térrõl a 122
km-es országúti mezõnyverseny a jól
ismert Harc-Kölesd-Gyönk-Hõgyész-
Kurd-Lengyel-Bonyhád-Szálka útvona-
lon az Alisca Autócentrum kupáért. A
befutó és az eredményhirdetés is a
Kálvária-tetõn lesz. A Béla király tér az
elképzelések szerint nem fog kiürülni:
a szervezõk kerékpáros utcabálra hív-
ják a szekszárdiakat színpadi mûso-
rokkal. Ez a program a Lyoness és az
Unicredit Bank jóvoltából jön létre.

Másnap következik a két kilométe-
res egyenkénti indítású hegyi viadal, a
névadó a TolnAgro. (Ez a szekszárdi
vállalkozás áll a szintén két szakaszból
álló, utánpótláskorúak számára kiírt,
két szakaszból álló Sajó Péter emlék-
versenynek is.) Miután kiderül, hol
végeztek a versenyszám végén induló
legjobbak, egy újítás következik: aki
benevezett, az megméretheti magát
ezen a klasszikus távon egy mezõny-
verseny keretében.

Kerékpáros fesztivált
ígérõ szombat délután

Ha szombat délután és Gemenci
Nagydíj, akkor kerékpáros fesztivál.
Délután kettõtõl indulva a nagy ver-
seny zárásáig, este fél tízig. Elõbb az
óvodásokat és az iskolásokat várják,

egészen a '94-es korosztályig. A Béla
király téren zajlanak a versenyek, a te-
hetségkutatás jegyében is. Közben
bulifutam deszkásokkal, tandemesek-
kel, fekvõ biciklikkel. Öt órakor kez-
dõdik a látványosnak ígérkezõ kerék-
páros fölvonulás „Az egészséges kör-
nyezet megteremtése” jegyében, s ez-
alatt megmutatják magukat a résztve-
võ csapatok is.

Hat órakor a Béla király tér-Flórián
utca-Szent László utca- Széchenyi
utca-Bezerédj utca-Béla király tér út-
vonalon az igazolt utánpótláskorúak
kritérium versenye kezdõdik: U-13, U-
15, majd ettõl felfelé levõ korosztály-
okban az igazoltak és az amatõrök szá-
mára is lesz versenyszám. Természe-
tesen a szeniorok most is megkapják
a lehetõséget, hogy megmutassák ma-
gukat. Szekszárdra általában más vidé-
kekrõl is eljönnek a veteránok, mert
számukra nincs túl sok verseny az or-
szágban. Ez a programsorozat az Out
Sports verseny iránt tevõleges elköte-
lezettség révén jöhet létre.

Este a nap, s a Gemenci Nagydíj zá-
ró attrakciója, a villanyfényes, és or-

szágos viszonylatban talán még min-
dig egyedülálló 25 körös (egyenként
1,8 km-es ) kritérium versenyre. Ami
ezúttal nem csak a nézõknek szól, ha-
nem akár az összetett gyõzelem is
múlhat rajta. Miután az idei már nem
UCI-verseny, Szekszárdon nem lehet
világranglista pontot szerezni rajta,
így visszakapja rangját a pályások re-

ményét is megcsillantó szakasz. Azok
tehát, akik gyengébben muzsikáltak a
két klasszikus  szakaszon, javíthatnak
az Alisca-Bau nevét viselõ, Pálinkás
Csaba emlékét õrzõ versenyen. Ter-
mészetesen most is lehetõség nyílik
az egyes körök gyõztesei számára kü-
lön pénzdíjat felajánlani, ami még iz-
galmasabbá teheti a körönkénti is vál-
tozható versenyt.

Hat ország,
három szekszárdi csapat

A nevezések alapján Szlovákia, Szer-
bia, Románia, Ausztria, Horvátország
és Németország meghívott klubjai áll-
nak rajthoz a 36. viadalon. A hazai klu-
bok közül a meghatározó P-Nívó
Betonexpressz csapatokkal nem vesz
részt, de néhány versenyzõje elindul-
hat a szekszárdi viadalon. A Ferencvá-
ros, a Merida, és a vidéki klubok is itt
lesznek meghatározó felnõtt és után-
pótláskorú versenyzõikkel, de Szek-
szárd sem csak muszájból mutatja
meg magát.

Mindkét klub derekasan készül, há-
rom csapat is ott lesz a mezõnyben. A
két csapat indítását tervezgetõ
SZSZKE vendégmunkásként „leigazol-
ta” az innen induló Ivanics Gergõt. A
nagydíjra érett benevezettek között
van Bischof Bálint, Iszkádi Tamás, Ke-
lemen Szabolcs, Kocsis Tibor és Valkay
Gábor. A Szekszárdi Kerékpáros SE el-
nöke, a még versenyzõ Steig Gábor is a
lehetõ legjobb csapat kialakítására tö-
rekszik. Nyeregbe száll az országos hí-
rû Kiss-testvérek közül Ákos, de csapat-
tag lesz Sándor Attila és Januskó Zsolt.
Teljesül tehát a fõszponzor, Szekszárd
önkormányzatának azon óhaja, hogy
helyi klubok is a lehetõ legnagyobb
számban képviseltessék magukat, ne
csak a külföldieknek rendezzen a város
– és a megye – egy jó versenyt.

Ha már nosztalgia. Itt lesz és indul
az a Brozovác László, aki az elsõ nagy-
díjon, az akkori Gemenc Kupán szek-
szárdi versenyzõként indult, majd
Komlóra költözött. Ami a külföldieket
illeti, többen érkeznek nagyon tehet-
séges utánpótláskorú versenyzõkkel,
akik a magyaroknak minden bizony-
nyal komoly fejtörést okoznak, de a
szerbek több felnõtt versenyzõje is
esélyes lehet a szakasz, illetve az ösz-
szetett gyõzelemre. Ami a díjakat ille-
ti, úgy tûnik a magyar versenyekre jel-
lemzõ totális szegénység itt nem kö-
vetkezik be. Mint megtudtuk, félmil-
lió forint talál gazdára az egyesek sza-
kaszok és az összetett legjobbjai kö-
zött. A közönség is nyerhet, ha tom-
bolát vásárol, mert értékes ajándéktár-
gyakat sorsolnak ki.

További információ olvashtó a
www.szszke.hu honlapon, érdeklõd-
ni lehet a 74/316-455-ös telefonon.
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Gondolta volna? Az ez évi Patika Na-
pon, június 2-án rendezett internetes
videó-fórumra több mint tizenöt ezer
látogató volt kíváncsi. A nagy érdeklõ-
dés miatt a folytatás mellett döntöt-
tünk. Július 7-én, szerdán, 18 órakor is-
mét jelentkezik a „patika-fórum”. A
mostani témánk a nyár és a gyermekek
nyári betegségei. A fórum vendéglátói,
a Hársfa, a Remedia és az Alma patikák
gyógyszerészei, szakasszisztensei mel-
lett vendégünk lesz dr. Gyõri Gábor,
gyermekszakorvos.

Nagy örömünkre ismét a körünk-
ben lesz dr. Gellért Gabriella, a Tolna
Megyei Gyógyszerészkamara elnöke,
akitõl megtudhatjuk, hogy az új kor-
mány milyen változásokra készül a
gyógyszerellátás területén.

Várjuk az érdeklõdõk kérdéseit,
amelyeket a www.remedia.hu,
www.harsfagyogyszertar.hu, illet-
ve a www.pixeltv.hu weboladalakon
már elõre is fel lehet tenni. A fórum
ideje alatt kérdést feltevõk között egy
nyári ajándékcsomagot fogunk kisor-
solni. Van mit megbeszélni, hiszen ez
a nyár nem csak a hõfokok és a lehul-
lott csapadék mennyiségét illetõen
rendkívüli, hanem egészségünkre is
váratlan veszélyeket jelent.

A környékünket lassan az „ezer tó or-
szágává” változtató esõzések miatt óriá-
si tömegben csapnak le ránk a vérszí-

vók, amelyek nem csak kellemetlenek,
de akár súlyos betegségek okozói is le-
hetnek. A sok csapadék miatt a levegõ-
ben a megszokottnál sokkal kevesebb
a lebegõ részecske, így a  hirtelen fel-
bukkanó nap sugárzása intenzívebb,
veszélyt jelentve a bõrünk épségére.

A szeles, változékony, zápor-zivata-
ros idõben minden igyekezetünk elle-
nére is könnyebben megfázhatunk. 

A nyár – reményeink szerint –
azért az idén sem marad el, és lesz al-
kalmunk kiélvezni a fürdõzés öröme-
it. A strandszezon  azonban  azzal jár,
hogy mi felnõttek és gyermekeink is
fokozottan ki vagyunk téve a külön-
bözõ fertõzések veszélyeinek. 

Hogyan lehet minderre felkészül-
ni? Kérdezzen bátran, kérdezze meg
gyógyszerészét és orvosát. Vegyen
részt fórumunkon, várjuk július 7-én
18 órakor.

A témával kapcsolatban többet
olvashat a weblapjainkon lévõ cik-
kekbõl. (x)

A Hársfa és Remedia Patika
egyúttal meghívja Önöket a
nyári játékára, amelyekkel kap-
csolatban a részleteket meg-
tudhatja a weboldalainkon a fó-
rumot követõen.

Szekszárdi érmek a Világkupáról
A Gemenc JK fiataljainak újabb fontos lépés a válogatottság felé

A serdülőknek a cselgáncsban

nem rendeznek kontinensviada-

lokat, így a Világkupasorozatnak

ebben a korosztályban óriási je-

lentősége van egy-egy nemzet

legjobbjai számára az erőfelmé-

rés szempontjából.

B. Gy.

Persze, a mai világban ezekre eljutni ko-
moly kiadás, sokszor ez a gátja annak,
hogy egy-egy ügyes gyerek nem mutat-
hatja meg magát. A Gemenc Judo Klub
éppen ezért kapott a lehetõségen, és a
súlycsoportjában már országosan vitéz-
kedõ sportolóját indította ezen a váloga-
tottba való bejutás szempontjából sem
közömbös gyõri viadalon.

Lovász döntõzött,
Ács bronzmeccset nyert

Tizenhárom ország 317 dzsúdósa
között ott voltak a tatamin a Gemenc
JK serdülõi: Ács Balázs (36 kg), Mátics
András (40 kg), valamint Sárecz Már-
ton és Lovász Bálint (mindkettõ 55
kg). A mérleg: egy ezüst, egy bronz.
Szepesi József vezetõ edzõ elégedett
lehetett tanítványaival.

– Eljöttek az igen képzett szerb,
horvát, szlovák, osztrák, német és
szlovén versenyzõk is, így szakmai-
lag magas volt a színvonal, és igen
népes súlycsoportokban zajlottak a
küzdelmek. Nagy öröm számomra,
hogy azok a tehetségeink, akik tény-

leg sok munkát fordítanak a dzsúdó-
ra, nem csak hogy helytálltak, de be-
le is tudtak szólni a dobogós helyek
sorsába – mondta a szekszárdi szak-
vezetõ. Kezdem az 55 kilós Lovász
Bálinttal, aki az útjába kerülõ külföl-
di riválisokat meseszép, az általam

elképzelt technikás stílussal verve
egészen a döntõig menetelt, ahol az
osztrákok legjobbjától kapott ki egy
hosszabbítás után lepontozott
meccsen. Sárecz Marci ugyanebben
a súlycsoportban – jelenlegi erõálla-
potában, az õ rutinjával – egy nyert
meccsel is helytállt.

Mátics András kifogott egy osztrák-
ká lett kellemetlen stílusú grúz ver-
senyzõt, és mindjárt az elsõ meccsen
vesztett, majd úgy alakultak a dolgok,
hogy már nem léphetett újra tatami-
ra. Ács Balázs viszont egy fiaskó után
is folytathatta a küzdelmet. Egy ro-
mántól elszenvedett vereség után a vi-
gaszágon a tõle megszokott taktikus,
okos dzsúdóval sorra verte ellenfeleit.
A bronzmeccsen nem kerülhette el
hazai riválisát, a pécsi Bodnár Pétert,
akivel eddig 2-2-re álltak. Ezúttal óriá-
si csata végén, bírói döntéssel a mi
versenyzõnk örülhetett.

Kellenének az ehhez hasonló meg-
mérettetések a jól ismert magyar ver-
senyek mellett. A szekszárdiak már
azon vannak, hogy legalább a szom-
szédos országokba el tudjanak jutni,
ha nem is ilyen rangos, de ehhez ha-
sonló versenyekre.

Szepesi József és Patyi Károly edzõk méltán büszkék tanítványaik-
ra, Ács Balázsra (balról) és a VK-ezüstérmes Lovász Bálintra
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SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ NAPOK
2010. június 25-27.

Június 26. szombat

10.00-TÕL: Nyitott pincék látogatá-
sa

10.00: A Vásárok Világa IV. címû
könyv bemutatása a Mûvészetek Há-
zában

A 2008. évi Vásárok Világa Konfe-
rencia elõadásaiból szerkesztett kiad-
ványt bemutatja: dr. Lukács László
DSc. fõmuzeológus, Szent István Ki-
rály Múzeum Székesfehérvár

11.00: Stekly Zsuzsa zománcmû-
ves  kiállításának megnyitója a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház üvegtermé-
ben. A tárlatot megnyitja: Kubanek
Miklós. Közremûködik: a Bartina
Néptánc Egyesület Aprók csoportja

14.00-22.00: Irodalmi Zsongás az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár udva-
rán. 

- Ingyenes beiratkozás és
számítógéphasználat

- Óránként irodalmi vetélkedõk,
könyvtártotó ajándékokkal

- BETAKARÍTÁS a reneszánsz iroda-
lomban és zenében

- Reneszánsz táncok tanítása, kéz-
mûves foglalkozás

- Középkori dalok: Közremûködik
Radnai Erzsébet - ének és Lozsányi Ta-
más - zongora

- Szekszárdi írók, költõk délutánja:
mûveiket elõadják Erdélyi Z. János,
Gacsályi József és Kis Pál István

- Óriás keresztrejtvény-fejtés aján-
dékokkal

- Szabadtéri filmvetítés 18.00 órai
kezdettel: Rómeó és Júlia (rendezte:
Franco Zefirelli)

Pénteken és szombaton 10-16 órá-
ig ingyen látogatható kiállítások:

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
(Szent I. tér 26.)

A tolnai táj évezredei az õskortól a
honfoglalásig; Megelevenedett képek:

Egy kisváros a századfordulón; Örök-
ségünk. Tolna megye évszázadai

Péntek, szombat, vasárnap 10-16
óráig ingyen látogatható kiállítások:

Irodalom Háza - (Babits Mihály u.
15.): Babits és Szekszárd; Dienes Valé-
ria emlékszoba; Baka István emlékki-
állítás.

Mûvészetek Háza: Színek éd for-
mák Tolnában címû kiállítás.

18.00-24.00: Szekszárdi Pörkölt és
Bor Ünnepe a  Béla király téren. Csa-
ládok, baráti társaságok jó hangulatú
találkozója, ahol szabad tûzön fõ és il-
latozik a százféle ízesítésû szekszárdi
pörkölt, jóféle borok társaságában.
Rendezõ: Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft.

Június 27. (vasárnap)
Szent László Napi Vigadalom
a Béla király téren

8.45-10.00: Ünnepi szentmise a
Belvárosi Római Katolikus templom-
ban. Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc
Pedagóguskórus.

10.00: Vigadalomnyitó fanfárok
10.00: Vásárnyitás, középkori ját-

szók és kézmûves bemutatók
10.00: „Ludas Matyi” vásári komé-

dia gyermekeknek a Budapesti Utca-
színház elõadásában

11.00: Interaktív fegyverbemuta-
tó gyerekeknek a Szent László Vité-
zei Egyesület (Hollókõ) közremûkö-
désével

11.30: Solymászbemutató
12.00: Delelõ
Benne: László napi kirakodó vásár,

kézmûves és népi játékok, vitézi pró-
bák, harci eszközök kipróbálása,
íjászkodás, kiállítások, finom étkek és
italok.

14.00-TÕL: Az Ifjúsági Fúvószene-
kar szabadtéri koncertje

14.30: Pavane Táncegyüttes zászló-
dobálóinak (Szeged) parádéja

15.00: Szabadtéri kö-
zépkori muzsika -
Ungaresca Consort

15.30: Toldi erõmûvész
- a Visegrádi Palota Játé-
kok „Örökös Toldi gyõzte-
se”

16.00: Ünnepi Or-
száglás és Hódolatfoga-
dás

- A királyi pár és díszes
lovas kíséretének bevonu-
lása

- Pavane Táncegyüttes
zászlódobálóinak parádéja

- A város tisztségviselõi
- Váci Lovas Század
- Szent László vitézei

(Hollókõ)
- Langaléta Garabonciá-

sok (Kiskunfélegyháza)
- Bartina Néptánc Egye-

sület aprói mint apródok
- Alisca Nyilai Egyesület

(Szekszárd)
- Ungaresca Consort

(Szekszárd)
- A környezõ országok

népeinek bevonulása
- Borászok 
- A város kézmûvesei és

mesterei
- A leghitelesebb közép-

kori kalmár cím átadása
- A királyi elsõ udvarhölgy kiválasz-

tása
18.00-18.30: Szent László Vitézei -

korabeli fegyverek, harci viseletek be-
mutatója

18.30-19.30: Don Giovanni - vásári
komédia felnõtteknek, a Budapesti
Utcaszínház elõadása

19.30-21.00: Külhoni népek folk-
lórcsoportjainak bemutatója

21.00-21.30: Máglyagyújtás Kör-
tánc a máglyánál - a Bartina Néptánc
Egyesület csoportjainak és az Ifjú Szív
Német Nemzetiségi Táncegyüttes a
vigadalmas napot záró közös tánca

A Vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása; kö-

zépkori játszók és bemutatók; Alisca
Nyilai íjászat; László napi kézmûves
vásár; kiállítások, étkesek, borpavilo-
nok, gasztronómiai különlegességek
a belvárosi éttermekben; nyitott pin-
ce programok (szombat: Márkvárt
Pince, Sebestyén Pince, Bodri Pincé-
szet, Fekete Borpince, Heimann Pin-
ce, Mészáros Borház, Módos Borászat,
Sárosdi Pince, Remete Bor; Grün-
felder-Czéh Pince, Ribling Pince,
Dúzsi Tamás Pincéje; vasárnap: Sebes-
tyén Pince, Ribling Pince, Dúzsi Ta-
más Pincéje).

Rendezõk: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza; Szek-
szárd Borvidék Nonprofit Közhasznú
Kft. Fõtámogató: NKA.

A rendezésben együttmûködõ in-
tézmények, szervezetek: Pécsi Egy-
házmegye; Pécsi Tudományegyetem

Illyés Gyula Fõiskolai Kar; Parázsló
Alapítvány; Illyés Gyula Megyei
Könyvtár; II. Géza Gimnázium
Bátaszék; Babits Nyugdíjas Klub; Pla-
tán Nyugdíjas Klub; Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozata; Szekszárd Alsóvárosi Ró-
mai Katolikus Közhasznú Egyesülete;
Szekszárd Felsõvárosi Közössége;
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör; Alisca Nyilai Egyesület; Eu-
rópai Kádárok Kft.; Gemenc Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt.; Kotányi Hungária
Kft.; Pannon Varázs Kft.; Pécsi Nem-
zeti Színház; Római Katolikus Plébá-
nia Szekszárd; Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság; Városi
Tûzoltó-parancsnokság.

A Szekszárdi Szent László Napok
az EKF- Pécs 2010 befogadott társren-
dezvénye.

Csatlakozó rendezvények:

Június 25-27.: III. Parázsló Szabadegyetem.
Elõadások Szent László, középkor, magyar tör-
ténelem témakörökben. Helyszín: Szent József
Katolikus Iskola Szekszárd Garay tér 9. Rende-
zõ: Parázsló Alapítvány
Június 26.: „Királyi íjas vadászat Szent László
erdejében” - íjászverseny. Helyszín: Sötétvölgy.
Rendezõ: Alisca Nyilai Egyesület.

Közlekedési információk
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Szent
László Napok miatt az alábbi útlezárásokra ke-
rül sor a városban:
Június 25-én péntek 16 órától várhatóan 22
óráig a Szent János és Pál kápolna megáldása
miatt a Széchenyi utca a szülészettõl az Erste
bank sarkáig. A Bezerédj utca, Ybl M. utca,
Szentgáli Gy. utca zsákutca lesz. Június 26-án,
szombaton reggel 6-tól éjfélig a pörköltfõzõ ün-
nep miatt tilos a parkolás a Béla király téren. Jú-
nius 27-én, vasárnap reggel 6 órától várhatóan
23 óráig a Béla király tér Okmányiroda-Bartina
ABC-Megyeháza által közrefogott terület lesz
lezárva. A Bezerédj utca zsákutca lesz, itt a bu-
szok nem közlekednek.
A Munkácsy, a Bartina és a Szent László utcán
a helyi autóbusz-közlekedés zavartalan.



A helyi választási iroda 2010. május 31-
ig levél útján tájékoztatta a helyi ön-
kormányzati képviselõk és polgármes-
terek választásán választójoggal rendel-
kezõ, október 1. napjáig nagykorúvá
váló magyar állampolgárokat a kisebb-
ségi választói jegyzékbe való felvétellel
kapcsolatos tudnivalókról, és megküld-
te részükre a „Kisebbségi választói
jegyzékbe vétel iránti kérelem” elne-
vezésû nyomtatványt. 

A kisebbségi választói jegyzékbe
való felvétel 2010. július 15. napján
16.00 óráig kérhetõ a „Kisebbségi vá-
lasztói jegyzékbe vétel iránti kére-
lem” nyomtatvány hiánytalan kitölté-
sével és a lakcím szerint illetékes he-
lyi választási iroda vezetõjéhez való
benyújtásával. A kérelem elhelyezhe-
tõ a Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal (7100 Szekszárd,

Béla király tér 8.) portaszolgálata mel-
lett felállított gyûjtõládában, de postai
úton is megküldhetõ a fenti címre.
Ebben az esetben 2010. július 15-ig
meg kell, hogy érkezzen a levél. (A ké-
relem nyomtatvány a
www.valasztas.hu honlapról is letölt-
hetõ.)

Felvétel a bolgár, cigány, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, ro-
mán, ruszin, szerb, szlovák, szlovén
vagy ukrán választói jegyzékbe kérhe-
tõ. A választópolgár kizárólag egy vá-
lasztói jegyzékbe való felvételét kérhe-
ti. 

A választói jegyzékbe való felvétel-
rõl, illetve annak megtagadásáról a
jegyzõ határozatot hoz. A döntés ellen
- az abban foglaltak szerint - kifogással
lehet élni.

A kisebbségi választói jegyzék - az

abban szereplõ választópolgárok szá-
ma kivételével - nem nyilvános, abba
csak a helyi választási iroda tagjai a ki-
sebbségi választói jegyzék összeállítá-
sa, továbbvezetése, a kisebbségi érte-
sítõk elkészítése és megküldése so-
rán; a helyi választási bizottság és a he-
lyi választási iroda tagjai a jelölt válasz-
tójogának ellenõrzése során; a válasz-
tási bizottság és a választási iroda tag-
jai, valamint a bíróság a jogorvoslati
eljárásban; a szavazatszámláló bizott-
ság a szavazás során; az érintett sze-
mély a saját adatait illetõen tekinthet
be. 

A települési kisebbségi önkor-
mányzati választással kapcsolatos to-
vábbi részletes információk a
www.szekszard.hu honlapon tekint-
hetõk meg. 

Helyi Választási Iroda
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Július 14. (szerda) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
A képviselõ úr júliusban 
nem tart fogadóórát.
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Augusztus 24. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Augusztus 31. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
Július: második hétfõ, 14-15 óráig,
augusztus: harmadik hétfõ, 14-15 óra
polgármesteri hivatal, 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
Július elsõ csütörtökén 17-18 óráig,
polgármesteri hivatal, fsz. 4.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
Június elsõ keddjén, 16-17 óráig,
polgármesteri hivatal, fsz. 4.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
Fogadóóra bejelentkezés alapján:
telefon: 30/9861-903
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ úr július, augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
Júliusban a hónap elsõ hétfõjén, 18-
19 óráig, polgármesteri hivatal fsz. 4.
augusztusban nincs fogadóóra
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
Fogadóóra bejelentkezés alapján:
telefon: 06/20-942-7848
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
Július-augusztus hónap elsõ keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
A képviselõ úr július, augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
A képviselõ úr július, augusztus
hónapban nem tart fogadóórát

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A képviselõ úr július, augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
Júliusban és augusztusban a hónap
harmadik csütörtökén, 16.30-18.00
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig), 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
Csak elõzetes egyeztetés után:
telefon: 06/30-551-4653
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
Július: a harmadik hétfõn, 17-18
óráig, polgármesteri hivatal fsz. 4.
Augusztus: bejelentkezés 30/931-9428
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig, polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
Július második szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
A képviselõ úr augusztusban nem
tart fogadóórát.

KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS! A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Szekszárdi Csoportja
gyûjtést szervez a megyénkben élõ
árvízkárosultak javára. A befolyt ösz-
szeg elosztásáról a szervezet folya-
matosan tájékoztatást ad. Felajánlá-
saikat az alábbi számlaszámra vár-
ják: 11746005-20007913. A Máltai
Szeretetszolgálat elõre is köszöni tá-
mogató segítségét!

VÉRADÁS. A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete véradást
szervez a Szent László napi vigada-
lomhoz kapcsolódóan június 27-én,
vasárnap 14 és 17 óra között a Béla
király téren, a véradó kamionban.
„Adj vért, és ments meg három éle-
tet!”. Várnak minden, magát egész-
ségesnek érzõ, 18 és 65 év közötti
véradót. Személyi igazolványt és taj-
kártyát hozzanak magukkal.

APRÓHIRDETÉS

Közlemény a 2010. évi települési
kisebbségi önkormányzati választásról

SZEKSZÁRDON városközpontban,
téglaépületben I. emeleti, 30m2-es
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 0620/916-52-34.

KIÜLTETETT, kifejlett, dupla virágú piros
leanderek olcsón eladók, ugyanitt alig
használt, garázsban álló Babetta motor
eladó. Érdeklõdni: Hársfa u. 6 Tel.:
74/314- 852, 20/9467-111.
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