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Hétfőtől szerdáig – immár hagyo-
mányosan – az I. Béla Gimnázi-
um és Informatikai Szakközépis-
kola adott otthont a Neumann Já-
nos nevét viselő tehetségkutató
programtermék versenynek.

Az általános és középiskolás diá-
kok számára kiírt nemzetközi szá-
mítástechnikai megmérettetés
1983-ban indult a Garay János
Gimnázium öregdiákja, Szekszárd

város díszpolgára, Kovács Győző
villamosmérnök-számítástechni-
kus és Zentai András címzetes
igazgató ötlete nyomán. A verseny
két évtizedet élt meg a patinás in-
tézmény falai között, majd egy esz-
tendő szünetet követően – Hajós
Éva igazgatónak köszönhetően – az
I. Béla középiskolában lelt új ott-
honra. A megmérettetés akkortól,
vagyis 2004 óta viseli a számító-
gép, a számítástechnika magyar

úttörője, Neumann Já-
nos nevét. A vetélkedés
célja, hogy 10–18 éves
diákok számára lehető-
séget biztosítson szoft-
ver-, illetve hardver-fej-
lesztéseik, ötleteik be-
mutatására.

A felhívásra idén kö-
zel 70 pályamunka ér-
kezett az ország min-
den részéből, valamint
a határon túlról, a vaj-
dasági Kanizsáról és az
erdélyi Nagykárolyról.
Az előválogatást köve-
tően – amelyet szek-
szárdi informatikusok,
tanárok végeztek –,
mintegy ötven program
került a döntőbe, ahol
neves szakemberekből
álló zsűri értékelte a
négy kategóriában (ok-

tató-, játék- és alkalmazói progra-
mok, illetve számítógépes művé-
szet) beérkezett munkákat. A ren-
dező intézményből – amely 2007
szeptemberétől felsőfokú műszaki
informatikus mérnökasszisztensi,
valamint a Cisco oktatóközpontja-
ként számítógépes hálózatfejlesztő
képzést indít – két team nevezett,
az egyik alkalmazói programmal, a
másik egy digitálisan vezérelt ro-
botkarral pályázott.

Kovács Győző, a zsűri elnöke la-
punknak elmondta: minden évben
vannak nagyon tehetséges diákok,
idén különösen a grafikai kategó-
riában akadtak kimagasló progra-
mok. A Neumann János Számító-

gép-tudományi Társaság egykori
főtitkára, majd alelnöke hozzátet-
te: a határon túli magyar informati-
kai műhelyek is egészen kivételes
munkát végeznek. Példaként emlí-
tette a magyarkanizsai Beszédes
József iskola diákjait, akik Kovács
Győző reményei szerint hamaro-
san Budapesten, a Műszaki Egyete-
men folytatják tanulmányaikat.

Az idei versenyt bőkezűen támo-
gató számítástechnikai cégeknek
köszönhetően igen értékes díjak
(szoftver- és hardvercsomagok) ta-
láltak gazdára az eredményhirdeté-
sen, ahonnan egyetlen résztvevő-
nek sem kellett üres kézzel távoz-
nia.

Számítástechnikai újítók Neumann nyomdokain

Kovács Győző, a zsűri elnöke és Hajós Éva igazgató az eredményhirdetésen

A házigazda I. Béla iskola Hadúr András, Kovács
Ádám, Forray Gábor alkotta triója egy robotkart

épített a versenyre

Böngésszen lapunk 10. oldalán!
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
„Miért erőszakos valaki?

Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős.”
(Osváth Ernő)

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt 2007. április 18-án (szer-
dán) 18 órakor a Művészetek Házába „Az erőszak pillanatai” című fotóki-
állítás és Pesty László a „Megsebzett ünnep” című dokumentumfilmjének
bemutatójára. A kiállítást megnyitja: dr. Braun Márton.
A kiállítás megtekinthető: április 24-ig. 

* * * * *
Dr. Braun Márton Szekszárd és környéke országgyűlési képviselő-
je LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART 2007. április 19-én (csütörtö-
kön) 18 órakor a Babits Mihály Művelődési Ház tánctermében. Ven-
dég: Kövér László.

Fidesz Szekszárdi Csoportja

„Szülő és gyermeke”
címmel

FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDETÜNK 
a Születés Hete programsorozat keretében.

Téma: Olyan családi fényképeket várunk, melyen szülő(k) és kisgyermeke(i)
láthatóak.

Kivitel: 15×21 cm-es méret, fekete-fehér vagy színes technika. Hátuljára kérjük
feltüntetni a pályázó nevét, címét, telefonszámát. Kérjük, adjon címet is
a képnek.

Pályázati határidő: 2007. április 30.
Beküldési cím: Esélyek Háza 7100 Szekszárd, Béla tér 6. A borítékra kérjük fel-

tüntetni: Fotópályázat
Díjak: I. helyezett: 4 nap 3 éjszakás pihenés a bakonyszűcsi bababarát pa-

rasztházban.
II. helyezett: 1 éves  előfizetés A babavárástól a nagycsoportig – kisma-

ma magazinra
III. helyezett: fél éves Kismama magazin előfizetés
Közönségdíj: Vasárnapi családi ebéd a szekszárdi családbarát étterem-

ben
A kiállítás megnyitója 2007. május 7. 10 órakor lesz az Esélyek Házában.
A fotókiállítás megtekinthető május 7–10. között a Születés Hete rendezvényso-
rozaton, ekkor lehet a közönségdíjas fotóra is szavazni. 
Eredményhirdetés május 10-én 16 órakor. Születés Hete szervezői 

www.szuleteshete.hu

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY
ÖNKÉNTES KÖZPONT 
NYUGDÍJAS TAGOZAT 

szervezésében a Rákóczi utca 8. szám alatti Húsboltban (Főiskolával
szemben) 2007. április 19-én (csütörtökön) kedvezményes áron füstölt-
áru- és száraztészta-, savanyúságárusítás lesz reggel 7 órától, amíg a
készlet tart.

• Szalámi 1050 Ft/kg • Kolbász 880 Ft/kg 
• Toka- és kenyérszalonna 360 Ft/kg • Zsír 190 Ft/kg 
• Véres-májas hurka, disznósajt 440 Ft/kg • Töpörtyű 500 Ft/kg 
• Friss sertéscomb, lapocka 900 Ft/kg • Sütőkolbász 790 Ft/kg 

Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

AZ NCA DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma pályá-
zati felhívást tesz közzé, melynek célja az NCA törvény 3. § szerinti civil
szervezetek 2007. évi működési kiadásaihoz történő hozzájárulás.

Támogatási keretösszeg: 407 312 000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 7.

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.nca.hu, illetve a www.esf.hu
honlapokról  • További információ: 06-80/204-453 vagy info@nca.hu.

K Ö Z L E M É N Y
Ezúton tájékoztatjuk Szekszárd város lakosságát, hogy

2007. április 20-án (péntek)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

az ügyfélfogadás szünetel.
Április 21-én (szombaton) a Polgármesteri Hivatal 8–14 óráig

– pénteki munkarend szerint – dolgozik.

Kérjük szíves megértésüket!

Szekszárd, 2007. április 11.
Dr. Kilián Orsolya

jegyző

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 19-én 
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. Számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 19-én 
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik és 
negyedik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület
Minden hónap 
első csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

Április 17. 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

Április 16-án 
hétfőjén 17–18 óráig
Wunderland Kindergarten
Szekszárd, Wesselényi u. 19.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Április 16. (hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Április 16. (hétfő) 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda Könyvtár
épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon 17–19 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
Minden hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

A hónap harmadik
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Minden második 
szerdán 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Elõadással egybekötött klubestek 
a Kék Madár Alapítvány szervezésében

A „miNÕség” címû program keretében szervezett klubestek
következõ programja április 17-én: STÍLUS, KÜLSÕ MEGJELENÉS
Elõadó: Csató Mari stylist – Nõk Lapja
Helyszín: Kék Madár Alapítvány, Szekszárd, Bartina u. 12/a. 17 óra
Az elõadások a „miNÕség” program résztvevõi számára ingyenesek.
További információk: Kék Madár Alapítvány – 74/512-048, 70/948-38-56

A „miNÕség” program az Európai Unió társfinanszírozásával, 
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. 

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

Április 22., 29., május 13., 27.,  június 10., 24., július 8., 22., 29.,
augusztus 12., 26.,  szeptember 9., 23., 30.,

október 14., 28., november 11., 25., december 9., 16., 23.
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Társadalmi vállalkozás: Ízlelő
Lapzártánkkal egy időben, csütörtökön ünnepi külsőségek között
avatták fel a Bartina utcában a napokon belül már vendégeket is fo-
gadó Kék Madár Alapítvány „Ízlelő” éttermét, amely számtalan kü-
lönlegességgel bír. 

A családbarát étterem elsősorban az egészséges táplálkozás híveit és
a kisgyermekes családokat (lesz gyermekmenü is) várja, de azokat is,
akiknek betegségük – például cukorbetegek – miatt speciális ételeket
fogyaszthatnak, de elkészítik az egyénre szabott ételsorokat is.  A fő-
épületet a város ingyenesen biztosítja az alapítvány számára, az udva-
ri részben felépült konyha és étterem a közreműködők segítsége, támo-
gatása és jóindulata révén három és fél hónap alatt készült el. A 43 mil-
lió forintos beruházást uniós és hazai pályázatokból, valamint cégek és
magánszemélyek támogatásából finanszírozták. A társadalmi vállalko-
zásként működő egységben a szakemberek mellett 16 fogyatékosság-
gal élő fiatal is dolgozik.  – h –

A Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatal (BÁH) korszerűen át-
alakított szekszárdi épületét
(Szent István tér 23.), benne a
kulturált ügyintézés feltételeit
biztosító ügyfélszolgálati irodáját
a napokban adta át Petrétei Jó-
zsef igazságügyi és rendészeti
miniszter. Így már az ország min-
den megyeszékhelyén, valamint
a főváros hat pontján működik
önálló ügyfélszolgálat. 

A többi megyeszékhelyhez ha-
sonlóan 2002. január elseje óta Tol-
nában, azaz városunkban is műkö-
dött ügyfélszolgálat, ám eddig a
megyei rendőr-főkapitányság biz-
tosította a helyét. Mostantól az uni-
ós normáknak megfelelő körülmé-
nyek állnak az ügyeiket intézők –
Tolnában elsősorban a határainkon
kívüli magyar nemzetiségű külföl-

di állampolgárok, valamint az uni-
ón belüli német ajkúak – rendelke-
zésére. Az ügyfelek három ablak-
nál, tágas fogadóhelyeken intézhe-
tik ügyeiket, sőt a mozgásukban
korlátozottak rövidesen lifttel jut-
hatnak az épületbe, ahol számukra
is megfelelően alakították ki a kü-
lönböző helyiségeket.

A szaktárca vezetője elmondta,

hogy az állam tulajdonában, ám a
BÁH kezelésében lévő épület felújí-
tása és átalakítása nagyrészt uniós
pályázaton, a schengeni alapból
nyert 85 millió forintból, valamint
a BÁH saját költségvetéséből bizto-
sított 13 millió forintból valósult
meg. A 300 négyzetméter alapterü-
letű új irodán – ahol öten dolgoz-
nak – a Tolna megyében tartózkod-
ni, illetve letelepedni szándékozók
kérelmeit, vagy a már bevándorolt,
letelepedett külföldiek ügyeit inté-
zik. E mellett itt nyújthatják be a
magyar és külföldi állampolgárok a
meghívólevél záradékolása iránti
kérelmüket. Tolnában, az ország
második legkisebb megyéjében
évente átlagosan 4000 szóban for-
gó ügyet bonyolítottak le. A későb-
biekben okmányirodát is kialakíta-
nak a házban.

Az ügyfélszolgálati iroda hétfőn
délelőtt 8 óra 30 perctől 11-ig, dél-
után 2-től 5-ig, kedden délután 1-
től öt óráig tart nyitva, csütörtökön
8 óra 30 perctől 11 óráig, illetve dél-
után 1 és 4 óra között fogadja az
ügyfeleket, pénteken pedig 8 óra 30
perctől déli 12 óráig. A szerdai na-
pokon nem lesz ügyfélfogadás. 

H.M.–N.Á.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Dél-Dunántúli
Régióval partnerségben sikere-
sen pályázott az INTERREG III B
CADSES CITYREGIO II elnevezé-
sű projektre. 

Ez az Uniós pályázat a városi há-
lózatok klaszterszerű együttműkö-
désének kidolgozására nyújt lehe-
tőséget a regionális fejlődés céljá-
ból. Szekszárd város a programot a
Kapos Innovációs Transzfer Köz-
pont Kht.-vel együttműködve való-
sítja meg.

A program keretében a tavalyi év
második felében megrendezett ta-
lálkozók alapozták meg egy work-
shop-sorozat kezdetét, amely egy-
részt a Szekszárdi Autóipari Alkat-

rész-beszállítók Klasztere, más-
részt a Danubia Fa-, Bútor- és Épü-
letasztalos-ipari Klaszter fejleszté-
sét szorgalmazza.

A szerdai találkozón a faipari cé-
gek képviselőit várták a polgármes-
teri hivatal házasságkötő termébe,
ahol két előadást hallgathattak meg
a résztvevők. Boros László, a Tolna
Megyei Vállalkozói Központ mene-
dzsere a vállalkozói hálózatokról, a
klaszterekről beszélt, míg Klacsú
Zoltán, a PÁNFA menedzsere a már
működő Pannon Faipari Klasztert
mutatta be jelenlévőknek, akik ezt
követően kérdéseik mellett ötletei-
ket is megfogalmazták a Danubia
Faipari Klaszter jövőjével kapcso-
latban.

A program következő állomása
április 18-án a pécsi Cityregio kon-
ferencia lesz, amely a klaszter és
innovációs menedzsment témakör-
ben segít eligazodni.

Korszerű ügyfélszolgálat
a külföldieknek

Az autópályák mellett a megye
vérkeringését biztosító alsóbb-
rendű utak fontosságát hangsú-
lyozta Navracsics Tibor keddi,
szekszárdi sajtótájékoztatóján.

A Fidesz parlamenti frakciójának
munkamegbeszélésre érkezett ve-
zetője rámutatott: életminőséget ja-
vító szerepe van annak, ha időben
jutunk el az iskolába, az orvoshoz,
a rokonokhoz. A megye számára
kitörési lehetőséget nyújt az autó-
pálya, de csak a hozzá tartozó köz-
úti érhálózattal együtt. Eljutottunk
oda, hogy a kormány marketingfo-
gásként használja az autópálya-épí-
tést, mindeközben viszont nem
fordít elég figyelmet a másod- és
harmadrendű utak állapotára. Rá-
adásul felszámol több vasúti
szárnyvonalat, fokozatosan ellehe-
tetlenítve ezzel a vidéket, ami pe-
dig a Fidesz számára nagy érték –
mondta Navracsics Tibor.

Dr. Puskás Imre Tolna megye
közgyűlésének elnöke hozzátette:

sajnos a Szekszárd–Bóly szakasz
egészen biztosan nem készül el a
korábban meghirdetett időpontra,
azaz 2007 végére. A csúszás követ-
kezményeit mi viseljük, s csak re-

mélni tudjuk, hogy a Pécs Európa
kulturális fővárosa program miatt
legalább 2010-re elkészül az autó-
pályának tervezett, de csak 2×2 sá-
vos gyorsforgalmi útként megvaló-
sulni látszó sztráda. Az M6-os na-
gyon fontos a megye számára mind
gazdasági, mind turisztikai, mind
életminőség javító szempontból –
mondta dr. Puskás Imre.

Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere úgy látta: a megyeszék-
hely akkor kap igazán súlyponti
szerepet a régióban, ha már itt lesz
az M9-es. A Kelet-nyugati kapcso-
latot biztosító sztráda megépülése
azonban legkorábban 2015-re vár-
ható. Szekszárd szeretne vonzó vá-
ros lenni, ezért dolgozunk nap
mint nap. A kormány ígéretei azon-
ban nem viszik előbbre az autópá-

Közérzetet is javít a jó
úthálózat

Dr. Puskás Imre, Navrasics Tibor és Horváth István polgármester
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Pályázati felhívás

Közcsatornára történő rákötés támogatása 2007
Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. tel: 74/504-100, fax: 74/419-618

A pályázat címe: Közcsatornára történő rákötés támogatása 2007.
A pályázat célja:

A lakosság közcsatornára történő rákötésének elősegítése.
Támogatható tevékenység: Bekötővezeték műszaki megvalósítása, a tisztítóidom elfo-

lyó oldaláig.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: Szekszárd Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén élő azon magánszemélyek, akik ingatlanuk előtt kiépített közcsatornára
rá tudnak kötni.
A támogatás jellege, mértéke: Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás utólagos fi-
nanszírozás, melyet az elszámolást követő harminc napon belül a Polgármesteri Hivatal
utal Támogatott számlájára vagy lakcímére. A támogatás felső határa: bruttó 150 000 Ft.
A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása: A pályázat támogatására rendelkezés-
re álló keretösszeg 800 000 Ft, melynek forrása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2007. évi költségvetésének Környezetvédelmi Alapja (V.B. mell. 43. sor).
A támogatás feltételei:

– pályázó a közcsatornára rákötendő ingatlan tulajdonosa és állandó lakosa kell le-
gyen,

– engedélyezési terv benyújtása (mellékletként tartalmaznia kell a Vízmű Kft. szol-
gáltatói hozzájárulását víziközmű hálózat létesítéséhez, valamint egy árazott költ-
ségvetést),

– pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára történő rákötést 2007. november
15-ig (I. forduló), illetve 2008. április 30-ig (II. forduló) megvalósítja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális helyzet,
– vállalt saját érő aránya,
– kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
– pályázó számlákkal igazolt szippantást végeztetett az erre jogosult Biozol Kft.-vel

az elmúlt évben.
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje: A pályázatokat a pályázati adatlapon,
az ott megjelölt mellékletekkel együtt, egy eredeti és egy másolati példányban kell be-
nyújtani, egy db zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat közcsatornára tör-
ténő rákötés támogatására 2007”.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodáján kell
személyesen benyújtani. A pályázatok benyújtása egész évben folyamatos (végső határ-
idő 2007. december 18.)

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

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

hétfő, szerda, csütörtök 9–12 óra között.
Hiánypótlásra nincs lehetőség (azon Pályázó, aki nem a pályázati dokumentációkban
foglaltaknak megfelelően, illetve hiányosan nyújtja be pályázatát, kizárásra kerül).
A támogatás odaítélése: A benyújtott pályázatok értékelését a Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Irodája készíti el, mely alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasá-
gi és Mezőgazdasági Bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről. 
A 2007. június 30-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság
2007. július 30-ig dönt (I. forduló).
A 2007. december 18-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság
2008. február 15-ig dönt (II. forduló).
A döntésről a nyertes pályázók a döntést követő 15 napon belül írásbeli értesítést kap-
nak. A nyertes pályázók listája Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján (www.szek-
szard.hu) is megjelenik. A támogatásban nem részesülő pályázók külön értesítést nem
kapnak.
Pályázati információ: A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Polgár-
mesteri Hivatal 57. sz. irodájában, illetve az 504-104-es telefonszámon, valamint a
lovasz.roland@szekszard.hu e-mail címen Lovász Roland környezetvédelmi referenstől.

Felhívás a lakossághoz
a veszettség elleni védekezésről

1. A veszettség gyógyíthatatlan, ember-
nél, állatnál egyaránt halálos kimenete-
lű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkor-
szerűbb módszerét – a rókák veszettség
elleni vakcinázását – Európában évek
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októbe-
rében hazánkban is megkezdődött a ró-
kák vakcinázása. Első alkalommal a
nyugati határövezetben, az osztrák ha-
tártól számított kb. 25–30 km-es sávban
került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát
az ember számára bűzös, de a rókák ál-
tal kedvelt ízű és szagú csalétekbe rej-
tik, amely gyufásdoboz alakú és nagy-
ságú, szürkésbarna színű. A róka, mi-
közben megeszi a csalétket, szétrágja a
kapszulát is, így a vakcina bejut a szer-
vezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasság-
ból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina em-
berre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT
NEM JELENT. A kihelyezett csalétek-
hez ennek ellenére NEM SZABAD
HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem
szabad felvágni vagy széttörni, mert a
vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe,
orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez
mégis megtörténik, az alábbi biztonsá-
gi élőírásokat kell alkalmazni:
a) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül,

elegendő a jódtartalmú fertőtlenítő-
szerrel vagy ennek hiányában 70%-
os alkohollal történő lemosás. Mind-
kettő beszerezhető a gyógyszertá-

rakban. A jódtartalmú fertőtlenítő-
szer használata során keletkezett
barnás folt szappanos lemosással el-
távolítható.
Ilyen jellegű érintkezés esetén védő-
oltásra nincs szükség;

b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktala-
nul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!

7. A helyi vakcinázási kampány meg-
kezdésétől számított huszonegy na-
pig az ebeket megkötve vagy zárva
kell tartani (ebzárlat), és csak pórá-
zon szabad közterületre vinni. A jel-
zett időszak alatt a kezelt területen
TILOS A LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsősor-
ban a vakcinázás hatékonyságát segítik
azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő
állatok ne vehessék fel a rókák számára
kihelyezett csalétkeket.
8. Aki a vakcinázott területen elhul-
lott vadon élő vagy háziállatot talál, a
tetemet hagyja érintetlenül és hala-
déktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZE-
LEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖN-
KORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁR-
SASÁGOT.
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is
tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök
körzetében élő állatorvosok és orvosok
szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAM-
PÁNY IDŐPONTJA: 2007. április
12–16.

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGA-
TÁSI HIVATAL KÖZPONT

Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság

A TOLNA MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI
HIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLAT-

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG HATÓSÁGI FŐÁLLATORVOSA

Szekszárd város közigazgatási  területére
2007. április 12-től számított 21 napig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelek el

mivel 2007. április 12–16-ig a város közigazgatási területén a vadon élő
húsevők tavaszi veszettség elleni orális immunizálása lesz.
A csalétek vakcinát légi módon helyezik ki.
Amennyiben rendkívüli esemény történik (pl. ember érintkezik a vakci-
nával), azt haladéktalanul jelenteni kell az igazgatóságnak és a területileg
illetékes ÁNTSZ-nek.
Az alkalmazott csalétek vakcinák emberre és állatokra nézve ártalmatla-
nok. Ennek ellenére, ha a vakcina bőrre, szembe, orrba, szájba (nyálka-
hártyára) kerül azonnal orvoshoz kell fordulni.

– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy le-
hetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát ten-
ni, méghozzá előtanulmányok nélkül. Kérem
mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem min-
dennapi eredményt! 

– Valójában én sem gondoltam, hogy képes
leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz
bizony hosszú évekig gyűjtögettem a tudást s a
bátorságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsga-
időszak után, július elején egy egészen új nyel-
vet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres kö-
zépfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta-
nulással, tanári segítség nélkül. Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerősöm java-
solta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási
módszert, amelynek segítségével ő néhány hó-

nap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette
az érdeklődésemet, és vásároltam egy tan-
anyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás,
melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 kö-
zépfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon. 

– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a mód-
szer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Minisz-
terelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főisko-
lán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női ké-
zilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a
magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek
könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-
díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal cél-
nyelven kellett megszólalnom, miközben a két-
nyelvű tananyag segítségével folyamatosan el-

lenőrizni tudtam magamat.
Nem volt stressz, de volt he-
lyette sikerélmény, vissza-
igazolás. Mire végigértem
az anyagon, mintegy kettő-
száz órát beszéltem célnyel-
ven. Így gyorsan kialakul a
beszédkészség, ráadásul
nyelvtani hibáktól mente-
sen! A két oktatócsomag és
a CD-minőségű hanganyag-

ok a középfokú nyelvvizsga követelményeit ve-
szik célba. Én szeretnék további nyelveket is ez-
zel a módszerrel elsajátítani – és belőlük nyelv-
vizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer?

– Eddig angol, német, olasz, spanyol, francia,
svéd és norvég nyelvre készült tananyag.

– Ön szerint mennyi idő szükséges a tan-
anyag elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s
gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók több-

sége egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam
drágának, a két oktatócsomag ára hanganyag-
gal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Szekszárdon  lesz vásárlással
egybekötött termékbemutató.

– Igen, Szekszárdon, a Gyermek-
könyvtárban (Széchenyi u. 51., Ady Endre
Szakközépiskola és Szakképző Intézet Kollégiu-
mának földszintje) április 16-án és 23-
án (hétfőn) 16–18 óráig a tananyago-
kat bárki megtekintheti. Azt hiszem, az én törté-
netem sok tanulságot rejt mindazok számára,
akiket érdekel a nyelvtanulás és esetleg kedvet
kaptak ahhoz, hogy most nyáron ők is felkészül-
jenek egy nyelvvizsgára. 

– Kedves Gina, sok sikert  a további tanulás-
hoz, s még tíz nyelvvizsgát! 
(A kívánság részben teljesült, a cikk megjelenése óta újabb
sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulás
Módszerrel, ezúttal angolból.)  Behring Balázs

Info: 20/9460-724
www.kreativnyelv.hu

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a főiskolás Szekeres Georginával



2007. ÁPRILIS 15. 7777KÖ Z L E M É N Y E K

I.
Szekszárd Város Képviselő-testülete
29/1994. (VIII. 22.) KT. számú rende-
lete  Szekszárd Város Aranykönyvé-
ről.
A rendelet alapján:
Szekszárd Város Képviselő-testülete
megemlékezve az 1794-ben volt nagy
tűzvészről és a város újjáépítéséről –
Aranykönyvet alapít, amelyben Szek-
szárd város történetének legfonto-
sabb eseményeit örökíti meg. 

AZ ARANYKÖNYVBE VALÓ
BEJEGYZÉS SZABÁLYAI

Az Aranykönyvbe, azok a város törté-
netében meghatározó jelentőségű,
kiemelkedően fontos pozitív esemé-

nyek kerülnek bejegyzésre, amelyek
méltóak arra, hogy megörökítésükkel
Szekszárd történelmének részeivé
váljanak.
Ilyen esemény lehet többek között
szekszárdi polgár, közösség, intéz-
mény által nyújtott  kiemelkedő telje-
sítmény, neves személyiségek látoga-
tása, olyan természeti jelenség,
amelynek jelentős kihatása van a vá-
ros életére; események, melyek új ér-
tékeket teremtenek, illetve Szekszárd
hírnevét jelentősen emelik vagy a vá-
rosban élők életminőségét pozitívan
befolyásolják. 
Az Aranykönyvbe való bejegyzésre a
szekszárdi polgárok, közösségeik,
valamint intézmények, gazdasági,
társadalmi és egyéb szervezetek te-
hetnek javaslatot. 
A javaslatokat évente egy alkalom-
mal, május 15-ig lehet megtenni. 

II.
Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.
(X. 3.) rendelete a helyi kitüntetések
és elismerő címek alapításáról és
adományozásának rendjéről

1. „PRO URBE SZEKSZÁRD” 
Emlékplakett

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
adományozható azoknak a polgárok-
nak, közösségeiknek, akik/amelyek
a város fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális, gazdasági élet
bármely  ágazatában kiemelkedően
hasznos munkát végeznek és ennek
révén a város értékeit növelő, mara-
dandó eredményeket értek el, öregbí-
tették a város jó hírét.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
évente legfeljebb három adományoz-
ható.
Az emlékplakett adományozását a
Közgyűlés, városi társadalmi szerve-
zetek, érdekképviseleti szervezetek,
egyesületek és a város lakossága kez-
deményezheti.

2. „Közjóért”  kitüntető díj
„Közjóért” kitüntető díj adományoz-
ható azoknak a polgároknak, illetve
közösségeknek, akik/amelyek Szek-
szárd városért kiemelkedő jelentősé-
gű tevékenységet folytatnak, illetőleg
hozzájárultak a város országos vagy
nemzetközi hírnevének elmélyítésé-
hez.
„Közjóért” kitüntető díjból évente
legfeljebb hat adományozható.
A kitüntető díjra bármely szekszárdi
polgár vagy közösség javaslatot tehet.

3. „Szekszárd javáért” 
kitüntető cím

A „Szekszárd javáért” kitüntető cím
annak a szekszárdi székhelyű vagy
telephelyű magyar vagy külföldi vál-
lalkozásnak adományozható,
aki/amely 
a) Szekszárd gazdasági fejlődésének

elősegítésében, gazdasági érdekei-
nek előmozdításában kiemelkedő
jelentőségű tevékenységet folytat,

b) szociális területen a lakosság érde-
kében (életszínvonalának javításá-
ban, szociális jólétének növelésé-
ben) példaértékű teljesítményt
nyújt,

c) egyediségével, egyedülállóságával,
újításával, nagy jelentőségű díjjal,
PR-munkával, vagy egész életmű-
vével hozzájárul a város országos
vagy nemzetközi hírnevének el-
mélyítéséhez, öregbítéséhez.

A „Szekszárd javáért” kitüntető cím
adományozására javaslatot tehet bár-
mely szakmai szervezet, érdekképvi-
seleti szerv, magánszemély, társadal-
mi szervezet vagy alapítvány.
Évente legfeljebb négy kitüntető cím
adományozható.

4. Hirling Ádám kitüntető díj

Hirling Ádám kitüntető díj annak az
önkormányzat által fenntartott intéz-
ményeknél foglalkoztatott közalkal-
mazottnak, munkavállalónak, pol-
gármesteri hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselőnek, ügykezelőnek,
munkavállalónak, az önkormányzat
kizárólagos vagy többségi tulajdoná-
ban álló gazdasági társaságnál foglal-
koztatott munkavállalónak, valamint

az önkormányzat által a feladatköré-
be tartozó közszolgáltatások ellátásá-
ra foglalkoztatott közalkalmazottnak
adományozható, aki
a) munkaköréből fakadó feladatait

huzamosabb ideje, legalább 10 éve
az átlagosnál magasabb színvona-
lon és eredményességgel látja el; 

b) jelentős érdemeket szerzett nagy
munkaigényű szakmai feladat
végrehajtásában;

c) életpályája alapján példaképül ál-
lítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több
személy, közösség, munkacsoport
között megosztva is adományozható
közös tevékenység, együttesen elért
kiemelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj adomá-
nyozására javaslatot tehet a munkál-
tatói jogkör gyakorlója, valamint a
munkáltatói jogkör gyakorlójának
egyetértésével a polgármester, az al-
polgármesterek, az önkormányzati
képviselők, a bizottságok külső tagjai
és a városban működő szakmai, tár-
sadalmi, civil szervezetek.
A kitüntető díjból évente legfeljebb 3
adományozható.
A kitüntetésekre vonatkozó javaslato-
kat írásban kell eljuttatni Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
minden év április 30. napjáig. 
A javaslattételben meg kell jelölni
azokat a tényeket és adatokat is, ame-
lyek a kitüntetés odaítélését megala-
pozzák.

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése felkéri a szekszárdi polgá-
rokat, közösségeket, szervezeteket,
intézményeket, kamarákat, hogy
javaslataikat juttassák el 2007. ÁP-
RILIS 30-IG a Polgármesteri Hiva-
talba (Szekszárd, Béla király tér 8.
Pf: 83.).
A javaslattételhez az űrlapok átve-
hetők a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodájában, illetve le-
tölthetők Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros honlapjáról www.szekszard.hu. 

FFFF EEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS !!!!
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
módosította a helyi adókról és az adózás
rendjéről szóló 1991-es rendeletét. A módosí-
tás értelmében a 2006. adóévre fizetendő
(2007. május 31-ig bevallott) iparűzési adó
5%-a mértékéig az adózó nyilatkozattal ren-
delkezhet arról, hogy a városban működő – a
rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelő – szervezetek, egyesületek, alapít-
ványok valamelyikét támogassa. 

A támogatható szervezetek felülvizsgálatára
– a rendelet felhatalmazása alapján – a Közgyű-
lés előkészítő munkacsoportot hozott létre. A
munkacsoport április 10-i ülésén döntött a
szempontrendszer felállításáról: 

• a kedvezményezett székhelye, telephelye,
alapítás dátuma, a szervezet által kínált
szolgáltatások, az általa szervezett tevé-
kenységek felsorolása;

• a tagok, versenyzők, sportolók, ellátottak
száma (sportegyesületek esetében korosz-
tályos aránya);

• a 2004–2006 években elért eredmények is-
mertetése (versenyeken, fesztiválokon való
részvétel), a kedvezményezett által szerve-
zett rendezvények felsorolása;

• a tagok, illetve ellátottak megoszlása lakó-
hely szerint;

• a 2004–2006 évekre vonatkozó költségveté-
si beszámoló fő bevételi és kiadási tételei-
nek felsorolása;

• a 2004–2006 naptári években (iparűzési
adó 5%-ából) kapott támogatás összege;

• a 2007. évre (iparűzési adó 5%-ából) terve-
zett bevétel összege;

• a 2004–2006 naptári évben az iparűzési
adó 5%-ából kapott támogatás felhasználá-
sának ismertetése; 

• amennyiben 2007. évben e címen támoga-
tásban részesül, mire tervezi felhasználni;

• a szervezet által fontosnak tartott egyéb ki-
egészítések, tájékoztatások.

A szervezetek a kért tájékoztatást táblázat se-
gítségével – a kedvező elbírálás érdekében
2007. április 20-ig Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalába, Sipos Anita bi-
zottsági referenshez (7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8., II. emelet; telefon: 74/504-143, e-
mail: sipos.anita@szekszard.hu) benyújtani
szíveskedjen maximum 3 oldal terjedelemben.

Azon szervezetek, amelyek címváltozás mi-
att levélben, faxon, vagy e-mailben nem kapták
meg az adatlapot, a rövid határidő miatt azt hét-
főtől átvehetik a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán, vagy Sipos Anitánál is. 

Fontos: amennyiben a megadott határidőig
a szervezet a kért adatokról tájékoztatást
nem szolgáltat, a munkacsoport a Közgyű-
lésnek a kedvezményezettek köréből annak
törlését javasolja. 

MEGNYITOTTUNK!

BÓB ITA
Játék-és Könyvesbolt
aa  ffőőiisskkoollaa  mmeelllleetttt,,  TTiinnóóddii  uu..  33..

NNyyiittvvaa::  HH––PP    99––1177  óórrááiigg

Képességfejlesztő játékok

egészséges életmód,

pszichológia, gyereknevelés,

családi élet, lelki élet, 

keresztény könyvek,

ifjúsági és gyerekkönyvek

10-20%
engedmény

ÁPRILIS 16–20-IG

MINDEN JÁTÉKRA
ÉS KÖNYVRE

F E L H Í VÁ S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakban ismerteti a vá-
ros polgáraival, intézményeivel és közösségeivel a városi kitüntető díjak-
ról szóló rendeletek fontosabb szabályait.



Az elmúlt évekhez viszonyítva –
nyilván a költségvetési megszorítá-
sok következtében kevesebb négy-
zetméteren, szerényebb standdal
vett részt a megye, illetve turiszti-
kai vonzerővel bíró kistérségei az
idei utazási kiállításon. Persze,
akik ott voltak, azok a legelemibb
reklámhordozókkal, megállító táb-
lákkal igyekeztek bemutatni a tol-
nai standnál azt az egyébként gaz-
dag kínálatot, ami a tolnai tájegy-
ségben rejlik. Mert tényleg rejlik,
csak ki kéne tudni aknázni. S erre
a turizmusban dolgozóknak, az
ebből élőknek, a helyhatóságok-
nak, a kistérségeknek, az e terüle-
tet a retorikájukban mindig vala-
miféle kitörési pontnak nevezők-
nek, valamiféle igazságos költség-
megosztással egyezségre kellene
jutnia. Mert költeni erre szinte
senki se akar. Igaz, hogy a me-
gyénk olyan és annyi párját ritkító
kuriózummal nem bír, mint más
régiók egyes megyéi, városai. De
nálunk jelen van a vár, illetve kas-
télyturizmus, az ökoturizmus, a
gyógyturizmus, a borturizmus, az
egyházi turizmus, és a lovasturiz-
mus is, ami a Magyar Turizmus
Zrt.-nél prioritást kapott ebben az
évben. Mindemellett Tolna a köze-
li és a távolabbi múltban turiszti-
kai szempontból (is) eléggé háttér-
be szorított, a felszínes ismeretek,
az infrastruktúra hiánya miatt elfe-
lejtett, beskatulyázott megye volt.
Nos, annyira azért a főbb esemé-
nyeken, prezentációkon megmu-
tattuk magunkat, hogy szertefosz-
lassuk az ebbéli tévhiteket, s ez a
mérhető adatokkal is igazolható.
Ebbéli sokszínűségünket most
szerényebb körülmények között
kellett megmutatni minden év leg-
főbb turisztikai eseményén, az
Utazás 2007. kiállításon. Szekszárd
most oly mértékben kivonult,
hogy nem volt önálló standja, így a
méltán híres borkultúra megjelení-
tése is meglehetősen szerény volt
ahhoz képest, ahogy fő turisztikai
termékünket – még ha ez pénzbe
kerül – más köntösbe kell megjele-
níteni egy ilyen hatású és színvo-
nalú eseményen. A megyei stand
gazdája, a Tolna Megyei Turiszti-
kai Kht. munkatársai szerencsére
így sem unatkoztak a három nap
során, éppen a kínálat sokszínűsé-
ge, a felfedezés igénye vezette, állí-
totta meg a turistát.

– A gyógyfürdőink továbbra is
keresettek, a gemenci erdő is válto-
zatlanul a népszerűségi lista élén.
Utána a hagyományőrzés és a bo-
rok következnek. A népművésze-
tet Faddi Vargáék jelenítették meg
a négy nap során – mondta dr. Pé-

ter Jánosné, a megyei koordinációs
szervezet irodavezetője. – Azért az
utolsó napon óhatatlanul reflek-
torfénybe kerültünk a D pavilon-
ban, mert a bátaiak gondoskodtak
erről. Mint a Sárközi Lakodalom
ez évi szervezői az Expo belső
rendszabályát betartva ízelítőt ad-
tak abból az össznépi banzájból,
ami évenként húsz-harmincezer
embert az elhoz a Sárközbe, a ké-
szülőtől kezdve egészen a lakodal-
mas felvonulásig. Elhozták az ifjú
párt is. A fotósok különösen a lány
népviseleti ruháját fényképezték
buzgón. Mindez párosul – köszön-
hetően a bátaiak ügybuzgalmá-
nak, annak, hogy ők tényleg meg
akarták mutatni magukat, a híres
tojásfestőik rögtönzött bemutató-
jával, ami a húsvét közeledtével az
érdeklődés fókuszába került, és
tényleg nagy sikert aratott. Így az-
tán vasárnap különösen mozgal-
mas napja volt a standnak.

AMI A MINISZTÉRIUMNAK
IS TETSZETT

– Az idén hangsúlyos volt a kul-
turális, irodalmi és művészeti érté-
keinkre való koncentrálás, ezek-
nek a többnapos programot felölelő
összekapcsolása az önök részéről.

– Hadd mondjam szerénytelen-
ség nélkül, hogy ezzel sikert is
arattunk az érdeklődőknél és szak-
mai berkekben is. Volt egy szak-
mai konferencia a kiállítás ideje
alatt ebben a témában, amin saj-
nos személyesen nem tudtunk je-
len lenni, de a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztérium illetékesei-
vel beszélgettem erről, s ami az
előadáson elhangzott, az már ki-
csiben a mi standunkon azért lát-
ható volt. Arra a következtetésre
jutottunk, hogy ezekből a kulturá-
lis programokból, eladható kész
utakat kell összehoznunk tour-
operator cégekkel együttműködve,
amelyek piacképesek, speciális ér-
deklődést elégítenek ki. Ezen a té-
ren igyekezünk előrelépni a ma-
gunk módján, és remélem a jövő
évi kiállításon még több ilyen
programot tudunk kínálni.

– Az idei kisebb standnak nem
csupán a pénzhiány lehet az oka,
hanem az is, hogy bizonyos Tolna
megyei turisztikai termékeket pro-
pagálók önállóan a tematikus kiál-
lítások pavilonjában jelentek meg.

– Igen voltak. A fürdőink, kas-
télyszállóink egy-egy képviselője
máshol állított ki, azért némi anya-
got nálunk is hagyott. Persze fur-
csa volt, hogy át kellett küldözget-
nünk az egyes érdeklődőket a má-
sik pavilonba bővebb információ-
ért. Szót váltottunk azokkal, akik

az idén kipróbálták azt, hogy önál-
lósodnak, és tapasztalataik alapján
valamennyien úgy látják: jövőre
visszatérnek és reményeink sze-
rint harminc négyzetméterről újra,
a tavalyi méretre, vagyis ötvenre
bővül majd a Tolna megyei stand.

AHOVÁ EL KELLENE JUTNI
A turisztika jelentősebb megyei

szereplői ezen a négy napon
együtt vannak, a beszélgetések so-
rán mód nyílik az együttműködés-
re. Talán előbb-utóbb megszületik
az a megyei turisztikai „klaszter”,
amely minden tájegységből behoz
egy-egy érdekességet, egy-egy tu-
risztikai elemet, pontosabban ter-
méket, amikből konkrét időpon-
tokra szóló többnapos programot
állítanak össze a megyei turisztiká-
ban ténykedők. Ezeket már az uta-
zás kiállítás idejére ki is nyomtat-
ják. Amelyekben például a vártu-

rizmust és a wellnesst és ökoturiz-
must, a lovasturizmust ötvözik há-
romnapos programot kínálva a bel-
földi, külföldi turistáknak. Igen, ez
már a tőlünk nyugatabbra működő
dolog, de nálunk is annak kellene
lennie. Tényleg hozzuk már hely-
zetbe a touroperátorokat, Tolnáról
komplett kiajánlásokra váró utazá-
si irodákat! Tudjuk, nem kis szer-
vezést, az egyéni érdekek, elkép-
zelések esetleges pillanatnyi hát-
térbe szorítását igényli. Ám, ha azt
egyre gyakrabban, esetleg vasta-
gabb pénztárcájú turistáknak tudja
kínálni?! A Duna-Sió Turisztikai
Egyesület standjánál például
örömmel hallottam, amikor az
ökoturizmus, a kastélyturizmus, a
wellness és a horgászat, és a falusi
turizmus összekapcsolódott, há-
rom-négy napra való programot
mondott időszakokra lebontva az
egyesület elnöke! B. Gy.
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UTAZÁS 2007.

Kisebb standdal volt jelen a megye, de…
Van igény a kulturális turizmusra
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„Mit keresitek a holtak
között az élőt?”

Lukács 24,5
Az ember mindent ott keres, ahová tette, ahol hagyta. Többször fordult
már elő, hogy az íróasztalomon lévő „őskáoszt” feleségem rendbe rak-
ta. A könyveket visszatette a polcra, a különböző hivatalos papírokat a
dossziéba, és az iratfecniket pedig a kukába. Elsőre mindig örültem a
rendnek, de amikor a legfontosabb iratfecniket a kukából kellett előko-
tornom, akkor már bántam, hogy nem én raktam rendet. Számára
nagy rendetlenség volt, amit az asztalon látott, de én jól tudtam, hogy
az egy hét alatt felhalmozódott kupacban hol keressem és hol fogom
megtalálni azt, amire épp szükségem volt. Az ember mindent ott ke-
res, ahová tette, ha az a legnagyobb rendetlenség legalján található is.

A hét első napján az asszonyok elindulnak a sírhoz, bebalzsamozni
Jézus testét. Azért a sírhoz, mert ott helyezték el őt. Ott szembesülnek
azzal, hogy Jézust rossz helyen keresik. Lehet, hogy ide tették, de Jé-
zusnak nem a sírban van a helye. „Mit keresitek a holtak között az
élőt?” – kérdezi az a két férfi, akivel a sírnál találkoznak. Sokszor az as-
szonyokhoz hasonlóan rossz helyen keressük Jézust. Ott, ahová tet-
tük: a sírban. Ott, ahová száműztük a racionálisan felépített, magunk
alkotta világban. A sírban. Jézus nem több, mint egy szép emlék szá-
munkra. Nem számolunk az ő szavával, az ő ígéreteivel, az ő vezetésé-
vel. Jézust száműzzük a gondolatvilágunk, meggyőződéseink, és kis-
hitűségünk mögé. Követ görgetünk a sírboltja elé. Mert talán így jobb.
Jobb, ha nem kell változnom, jobb, ha Jézus ott marad benn, a helyén. 

Húsvét hajnalán az asszonyok előtt és így előttünk is az a kérdés áll:
Mit kezdek a feltámadott Jézussal? Mit kezdek vele, ha ő valóban él? 

Kovács Zoltán
metodista lelkész

A lényeget elfedő tükör
Főszereplő: a televízió

A televízió örököse címmel mondott beszédet Örkény István 1971-ben a dráma-
írók nemzetközi találkozóján. Kiváló drámaírónk úgy gondolta, hogy a 2,5 ezer
éves színház egy dolgot biztosan nem nyújthat a közönségnek szemben a máso-
dik világháború után teret hódító televízióval: a rögtönzést, a spontaneitást, a sta-
tus nascendi élményét. Azt, hogy a néző tanúja lehet egy gondolat keletkezésének.
Bár, akkoriban már megindultak efféle színpadi kísérletek, egy drámaíró számára
egy meg nem írt színdarabot készíteni mégis paradoxon. „Mert mi az, ami magá-
val ragad a status nascendi látásánál? Az, hogy amit látok, nem manipuláció.”

Lutz Hübner (Heilbronn, 1964.) mintegy harminc évvel később írt Creeps című
színdarabja, amely főszereplővé tette a televíziót, éppen ennek ellenkezőjére vilá-
gít rá: a TV maga a manipuláció. A képernyő uralja a magyarországi Német Szín-
ház április 2-án bemutatott előadásának színpadképét, ahogy manapság a legtöbb
otthonban ez tölti be a családi tűzhely szerepét. Egy televíziócsatorna felhívását
vetítik: fiatal műsorvezetőnőket keresnek: „Te, Te, Te vagy az!” — hangsúlyozza a
narrátor. Majd három jellegzetes karakter (archetípus) rövid bemutatkozó filmjét
nézhetjük, akik ezt követően végre élőben is a színpadra, azaz a tévéstúdióba lép-
hetnek egymás után. Egy bohókás, Petra, egy szende, Maren és egy nagyvilági,
Lilly. Kristin Becker, Alice Müller és Lotz Kata remek szerepformálásának köszön-
hetően egyből felismerhetjük alapvető személyiségvonásaikat. Mindhárman elhit-
ték, hogy ők a Te. Majd fentről megszólal egy szenvtelen Hang (Kispál Gergely),
ahogy a valóságshow-kban szokás. Tudomásul veszik, hogy az áhított állásért küz-
deniük kell egymással, és csak egy maradhat talpon. Nem kíméletesebbek hát,
mint a gladiátorok az arénában. Nem tartanak attól, hogy egymás lelkivilágába gá-
zoljanak, de a hajtépéstől, verekedéstől sem riadnak vissza. A Hang instruál, pro-
vokál, ha sikerül az útmutatásait követni, dicsér, máskor egy-egy lesújtó megjegy-
zést tesz. Az egyre kényelmetlenebb helyzetekbe kerülő lányok felvételeiből pedig
jól eladható clipek készülnek, melyeket látva alig ismernek magukra. A dráma há-
rom szinten zajlik: élőben a színpad, az egyik szélén álló kamera felvételét muta-
tó, a színpad másik szélén álló televízióban, és a középen vetített, a felvételekből
készült klipekben. Melyik a nagyobb hazugság? Látszólag a remek TV-műsor, és a
televíziós karrier a fontos, de miután Marennel kezdve a lányok lelkivilága össze-
törik, még a felvágós Lilly is kiborul (magával rántva az asztal teljes terítékét)
mindhármuk lelkének legmélye, az igazi motiváció feltárul. Eljutottunk hát az
ókori bölcsességhez, amit a Delphoiba utazók a jósda falán olvashattak: „Ismerd
meg önmagad!” A konkurenciaharc átfordul együttműködésbe, végül aztán a tele-
víziós csatorna is felfedi igazi szándékát.

E fanyar humorú színdarab újdonsága, hogy tükröt tart az eredeti valójától igen
távol jutott televíziónak. A bölcsészeti tanulmányai után színjátszóképzésben
részt vett szerző biztos kézzel szerkesztett karakterei (szándékosan) kiszámítha-
tóak, ahogy az első pillanatban viccesnek tűnő alaphelyzet keserű kimenetele sem
volt meglepetés. A sírjak vagy nevessek végkifejlet nem idegen egyes tévéműsorok
filozófiájától. Az ifjúsági darabként meghatározott mű, nem csak az útkereső fia-
talok, de például a konkurenciaharcba bonyolódott, vagy az elvárásoknak minden-
áron megfelelni akaró felnőttek számára is elgondolkodtató lehet. Érdekes élményt
jelent a színpadtechnika: a néző egyszerre figyelheti az élő arcot és a monitor ál-
tal közvetített képét, bár időnként a beszélő a közönségnek háttal áll takarva azt,
akihez szól, a lényeg, az arc a képernyőn látható. 

Der Kernpunkt hinter dem Spiegel
Hauptdarsteller: der Fernsehapparat

István Örkény hat in 1971 eine Rede auf dem Treffen der Dramatiker gehalten.
Er hat so gedacht, das ein 2,5 tausend Jahre altes Theater sicher nicht die
Improvisation, und das Erlebnis der Spontaneität geben kann. Der Zuschauer
kann sicher der Zeuge der Geburt einenes Gedanken sein.

Lutz Hübner hat 30 Jahre später das Bühnenstück Crepps geschrieben, worin
der Hauptdarsteller das Fernsehen ist. Darin blendet er auf das Gegenteil: Das
Fernsehen ist die Manipulation. Der Bildschirm beherrscht die Szene in der
Schauvorstellung der Ungarische Deutsche Bühne, was Sie am 02.04.2007
darstellte. Es ist in den meisten Familien, das der Fernsehen den Platz des häus-
lichen Herdes ausfüllt.

Ein Fernsehkanal sendet einen Anruf: wir suchen junge Frauen für Speaker.
„Du, Du, Du bist es!” – sage der Narrator. Drei charaktervolle Damen wurden aus-
sortiert. Eine schäkerhafte Petra, eine schüchterne Maren und eine mondäne Lilly.
Kristin Becker, Alice Müller, und Kata Lotz stellen meisterhaft diese Charaktere
dar. Eine Stimme gibt die Instruktionen, wie in einer Reality-show. Sie wissen
schon, für den Job müssen sie miteinander fechten. Die Mädchen kommen immer
mehr in eine unangenehme Situation. Von ihren Spielen macht der Narrator ein
Video. Das Drama spielt in drei Horizonten, die Spielfläche ist die erste, der
Televisio ist die zweite, er steht auf der rechten Seite und wir sehen die
Fernsehkamerabilder, und das projektiert Video ist die dritte. Was ist die größere
Lüge? Die Mädchen flippen aus, endlich begreifen sie. Wir kommen zur die
antiken Weisheit: „Erkenne dich selbst!”

Das Jugend-Stück ruft nicht nur die ihren Weg prüfenden Teenager an, sondern
auch die Erwachsenen, die den Anforderungen um jeden Preis genugtuen wollen.
Und es lohnt sich auf die Technik der Bühne zu achten. K.E.

Rendhagyó módon kezdődött a
tavaszi szünet a Dr. Kelemen
Endre Szakközépiskolában.

Április 5-én iskolánk diákjai, ta-
nárai és dolgozói közös színházlá-
togatáson vettek részt. Előzetes
szervezés után a TÜCSÖK KLUB
ZENÉS SZÍNPAD EGYESÜLET
Légy jó mindhalálig című előadását
tekintettük meg. A „Tücskök” is-

mét bizonyították, hogy profikat is
megszégyenítő módon magas szin-
tű énektudással, ötletes színpadi

technikával, és
irigylésre méltó csa-
patszellemmel szín-
vonalas produkciót
lehet létrehozni.

Az előadás külön
érdekessége, hogy
főbb szerepekben
iskolánk diákjait és
volt diákjait láthat-
tuk: Mecseki Mari-
annt, Hunyadi Adri-
ennt, Hunyadi Ro-
landot és Erdei Vik-
tort.

A kétórás előadás
végén iskolánk ifjú
„színészeinek” osz-
tálytársaik virágcso-
korral köszönték
meg a felejthetetlen
élményt.

A rendhagyó délelőtt diák és fel-
nőtt számára arról is tanúbizonysá-
got tett, hogy milyen sokoldalú, te-
hetséges tanulóink vannak, akik az
iskola keretein kívül kitartásukkal
és szorgalmukkal szép sikereket
érnek el. 

Rendhagyó szünetkezdés
a Kelemenben!

A Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola
tanulói, Mecseki Mariann és Hunyadi Adrienn, 

a darab két főszereplője
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Érzed már, hogy itt a tavasz?
Az Adidasban új sportruhákat kaphatsz!

Legújabb tavaszi  kollekciónkkal és
akcióinkkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Tréningek 9990 forinttól, cipõk 7990 Ft-tól,
shortok 990 Ft-tól.

Ezenkívül nadrágok, pólók, papucsok, táskák
nagy választékban a város legszebb üzletében.

Újdonságunkra szeretnénk felhívni
figyelmüket, megérkeztek az 

NBI-cipõk és az utcai cipõk, ami az év
legnagyobb slágere lesz.

Minden egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Czikk-Lon Kft. Adidas Márkabolt

Szekszárd, Széchenyi u. 47. 
Tel.: 74/510-510

SOK MINDEN EGY HELYEN!
• Clickes 32-es 

laminált padló 1990 Ft/m2-tõl
• Mûanyag 

redõny 4800 Ft/m2-tõl
• Mûanyag keretes 

szúnyogháló 2450 Ft/m2

• Zalakerámia termékek –5–10%
• Marley folyóka ráccsal 

1 m-es 3638 Ft/db
Szekszárd,
Epreskert u. 2/A
Tel.: 74-414-290 
Tel./fax: 74-412-473

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–16.30 óráig

TESTAMENTUM
T E M E T K E Z É S

Szekszárd, Szabó D. u. 5.
Ügyelet: 30/927-88-69

Tel.: 74/413-756
Futó Józsefné

EMTRONIK power!
••  kamera- és fényképezőgép-

akkuk minden típushoz
••  általános és speciális akkuk
••  töltőkészülékek

ÁPRILISI AKCIÓ:
Adje le nálunk régi akkuját most, és
az újból 5% árengedményt adunk!

EMTRONIK Műszaki Kereskedés
Kossuth u. 8. (Hargitai üzletházban)

74/312-645, 70/5344-868
info@emtronik.hu

SIESTA
Kiváló minõség,

jó áron!
SIESTA CIPÕ ÉS

RUNNING
SPORTRUHÁZAT

Szekszárd, Tinódi u. 6.
Tel.: 74/311-356

A tavaszi–nyári modellek
folyamatosan érkeznek!

BAUER JÁNOS
szállítási és kereskedelmi vállalkozó

7100 Szekszárd, Kerámia u. 1.
Tel./fax: 74/417-200

30/9362-110
E-mail:

postmaster@bauerfuv.t-online.hu
www.bauerfuvar.hu

A BODRI
PINCÉSZET

kitűnő borokkal, házias
ételekkel, családi rendezvények

szervezésével várja vendégeit 

– a -ban
Szekszárd, Munkácsy u. és
Kálvária u. sarok;

– Faluhely dűlőben 
Szekszárd határában 

Tel.: 20/9823-993, 20/9941-84606,
20/4406-666

VENDÉGLÁTÓESZKÖZÖK BOLTJA
Szekszárd, Pollack M. u. 93.

Tel.: 74/312-053

HOLLÓHÁZI MÁRKABOLT
Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Tel.: 74/416-988

ZSOLNAY MÁRKABOLT
Szekszárd, Kölcsey ltp. 2.

Tel.: 74/319-126

2007. ÁPRILIS 28-ÁN

ÉVADNYITÓ 
FOGATHAJTÓ

VERSENY
lovasbemutatóval!
Helyszín: Lovas Udvarház

Szedres, Apáti-puszta
Érdeklõdni lehet:

a 30/257-4612 és a 30/390-
1241 telefonszámokon.

MÉG MINDIG ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK
ÁPRILIS 15-IG!!!

A nyári prospektusokat keresse irodánkban!
BULGÁRIA

repülővel 55 900 Ft/fő + járulékos költségek
OLASZORSZÁG, Jesolo 

májusban 39 000 Ft/hét/ap.
TUNÉZIA félpanzióval, 10 éjszaka 

44 900 Ft/fő-től + járulékos költségek
Salzkammergut és nárciszünnep 23 900 Ft/fő
KÖ R U TA Z Á S :
Üdülés és kultúra 

a Görög tengerparton 142 900 Ft/fő
További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban!
Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!)
nemzetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesíté-
se, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.

E K H O  T O U R S
Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849

E-mail: ekhotours@ekhotours.hu www.ekhotours.hu

Kézimunkák:
gobelinek, előnyomott terítők
Rövidáru: széles választék

Harisnyák: minden méretben,
minden igényt kielégítően

Ruházati javítások: cipzárbevarrás,
nadrág-, szoknyafelhajtások stb.

Seleznik bolt
Szekszárd, Mátyás király u. 2.

(főiskola mellett)
Nyitva tartás: 8–17 óráig
szombaton: 8–11.30 óráig

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.

Rendelhetõ bármilyen könyv,
tankönyv, akár az interneten is.

Telefon/fax: 74/510-797
Mobil: 30/93-79-204

E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

Önnek csak meg kell rendelnie, 
a többit bátran ránk bízhatja.

Info: 20/265-19-99

TEXTIL-JÁTÉK
STÚDIÓ
7100 Szekszárd, 
Babits M. u. 1. 
Tel./fax. 74/410-802

TAVASZI AKCIÓ!
MINDEN TERMÉKRE
10% KEDVEZMÉNY
EGYES TEXTÍLIÁKRA 
30% KEDVEZMÉNY

Nyitva tartás:
hétfő–péntek 8–17; szombat 8–12 óráig
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Bármilyen furcsa, de 150 év felfog-
hatatlan távolságnak tűnik az egy-
szerű halandó számára. A Vasár-
napi Ujság 1850-es évfolyama (és
Jókai Mór) segítségével most meg-
kísérlünk bepillantani eleink de-
rűs-borús hétköznapjaiba.

Nem tudjuk, ki lehetett, de G..i,
aki tudósította a hetilapot április
23-i levelében. „Hónapok múlnak
el, míg az árva Szegszárdról vala-
mi újdonságot olvashatunk. Pedig
volna elegendő tárgy, mely az olva-
só-közönségnek, ha nem is élveze-
tet, legalább kellemes időtöltést
szerezne. 

Lám a közönség már azt, hogy a
bortársulat alapszabályai megerő-
síttettek, örömmel olvasta, s mint-
egy ettől villanyozva jött arra:
hogy szőlőit kettős erővel jól meg-
munkálván, a terhes dolog után
abból nyerendő gyümölcs nemes
nedvével még igen sok földlakost
megismertessen, és pedig illő jutá-
nyos áron.

Az elmúlt farsangról már szólva
megemlítem, hogy itt is voltak oly
táncvigalmak, melyek által a jóté-
kony intézetek alapjai erősíttettek.
Most húsvéti piros tojás ajándékul
Latabár színész-társaságát véltük
megnyerni, azonban csalódtunk,
mert helyette Krembset igazgatása
alatt lovarda érkezett meg, a nagy-
számú közönséget igen jól mulat-
tatta, s nem rossz aratással távo-
zott el tőlünk; így járna Latabár
színész-társasága is, ha minket szí-
nielőadásaival meglepne.

Ma iktatták be újonnan kineve-
zett polgármesterünket K. E. urat,
kinek tisztakeblűségétől, igazság-
szeretetétől és nyájas emberbáná-
sától a lakosság igen sokat vár.
Most ennyi elég, máskor többet.”

Meglepő, de csak innét tudjuk
az első polgármester, Korbonits
Elek beiktatásának pontos napját.
Alig egy éves uralmának végéről a
Szekszárd-monográfiából Glósz
Józseftől szerzünk tudomást. A

A Garay 8 Kapualj Galérián átke-
lők bepillanthatnak a nevezetes
sárközi paraszti kultúra világába.
Megismerhetik a hétköznapi és az
ünnepi viseletet, valamint egyes
munkafolyamatok egy jellemző
részletét. Farkas
Lászlóné Pál Erzsé-
bet (Decs, 1938.)
tojásfestő, viselet-
és babakészítő, bú-
torfestő számára
meglepetés volt ez
a munkáiról készí-
tett fotókból össze-
állított kiállítás.

A népművészet
mestere elégedett a
v á l o g a t á s s a l ,
amely ízelítőt ad
nagy hírű decsi ba-
bamúzeuma mint-
egy tízszer ekkora
anyagának minden
lényeges eleméből,
bár ott például a ti-
lolást egy teljes so-

rozatban mutatja be. A Kapualj Ga-
lériában ennek egy darabján kívül
láthatjuk a szövő menyecskét, a ke-
lengyét rakó lányt, a lakodalmi ké-
szítőt, a disznópörkölést, a kacsa-
tömést, a tejszűrést fejés után, de

még a batikolt tojás festését is,
ahogy viasszal a tojásra rajzolja az
asszony a mintát, ami a tojás fes-
tékbemártása után színezetlen ma-
rad. E folyamat eredményét a bati-
kolt hímestojásokat is megcsodál-

hatjuk. Egy-két
kiállított kép cí-
me alapján azon-
ban ne gondol-
ják, hogy a sely-
met megborot-
válták, ez a kife-
jezés egyszerűen
a borotvált bőr fi-
nom puhaságá-
hoz hasonlítja a
legdrágább fran-
cia selymet. Ma
már ilyen nem
kapható. Bözsi
néni a tönkre-
ment, elszakadt
régi ruhák ép da-
rabjaiból készít
ünnepi borotvált
selyem szoknyát

a papírmasé babáknak. A díszes
sárközi népviselet, amelyet egy-
szer-egyszer Bözsi néni unokája is
felölt, sem kevésbé csodálatra mél-
tó. A kiállításon szerepel a Jákó Ve-
ra Alapítvány által meghirdetett
„Legszebb magyar népviselet” ver-
senyen 1998-ban első díjat nyert
sárközi leányviselet. A festett búto-
rok közül pedig egy tulipántos-
gyöngyvirágos motívummal díszí-
tett ágyvéget fedezhetünk fel.

Pál Bözsi néni belenőtt Sárköz
folklórjának csodás világába, ezt
látta a szüleitől és a nagyszüleitől.
Kislány kora óta életének része a
kézműves tevékenység. Sárközzel
kapcsolatban nincs olyan kérdés,
amire ne tudna válaszolni. Nem
kell könyveket tanulmányoznia ah-
hoz, hogy előadást tartson róla.
Decsi Babamúzeumában a kicsik
csak a babákban gyönyörködnek, a
nagyobbak ismereteket is szerez-
hetnek e csodás vidékről.

Farkas Lászlóné Pál Bözsi Sárköz
népművészetét és szokásvilágát
bemutató fotóreprodukciós kiállítá-
sát április végéig tekinthetik meg a
Garay 8 Kapualj Galériában. 

K. E.

megyeszékhely lakói nyolc hónap
múlva megelégelték az adóbérlő
sanyargatását, házát fölgyújtották
és kifosztották, a tömeget katona-
ság fékezte meg. Senki nem mert
ezután szállást adni az új bérlő-
nek, miért is a központi járás főbí-
rója a városházára kvártélyozta
volna be őt. Erre a polgármester a
tanáccsal egyetértésben ezt megta-
gadta, sőt inkább hagyta magát le-
váltatni, de nem engedett…

Akkor inkább jöjjenek a színé-
szek. Jókai Mór 1858-ban Egy kis
tévedés címmel írt meg egy itteni
esetet. Egyszer Szekszárdon vala-
mi darabot adtak, melyhez a színi
személyzeten kívül némi statiszté-
ria is kellett, amit rendesen a váro-
si hajdúsággal volt szokás betölte-
ni. A próbán tehát felállítja a ren-
dező az őröket, egyiket jobbról, a
másikat balról, s megmagyarázza
nekik a dolgot.

– Kend itt fog állani jobbról,
kend meg amott. Mikor én kilépek
a gunyhóból, kendre rálövök, arra
kend a hasához kap, összerogyik,
s azt kiáltja, hogy »Meghaltam!«,
kend pedig, másik, elszalad, s azt
kiabálja, hogy »Segítség! Segít-
ség!« Értették jól? – Megértettük.

Este az előadásnál az ügyelő
meg találta cserélni a két hajdút, a
jobbról lévőt állította balra, a bal-
ról lévőt jobbra; mikor aztán kijött,
amelyiknek gyilkolódzni kellett, s
rásütötte a pisztolyt az egyikre,
amelyik a háta mögött állt, akit
senki sem bántott, az rogyott össze
ordítva, hogy ő meghalt; az pedig,
amelyiket agyonlőtt, elszaladt, tor-
kaszakadtából kiabálva: »Segítség!
Segítség!«”

Lanius Excubitor

ÓDON
IDŐBEN

Április 16-án 60 éve, 1947-ben
megyénk alispánja rendeletet
adott ki a selyemhernyó-te-
nyésztés fokozása érdekében. 

Április 17-én 150 éve, 1857-ben
született Lőrenthey Imre aka-
démikus, Szekszárd őslényta-
nának kutatója.

Április 18-án 185 éve, 1822-ben
a szekszárdi Klivényi Jakab
baráti levelet írt Vörösmarty
Mihálynak. 110 éve, 1897-ben
a helyi érdekű átkok között ol-
vassuk: „Emlegessenek téged
az itteni zsúrokon.”

Április 19-én 90 éve, 1917-ben
dr. Ludwig Lajos ügyvéd fel-
szólította a múzeumot, hogy
Garay János emlékeit vegye
magához Garay Gizella hagya-
tékából.

Április 20-án 65 éve, 1942-ben
halt meg Miklósi Ödön festő-
művész-karikatúrista, Szek-
szárd szülötte. 

Április 21-én 120 éve, 1887-ben
a Szekszárd Vidéke Megérett
című vezércikkében arról el-
mélkedett, váljék-e nagyköz-
ségből rendezett tanácsú vá-
rossá a megyeszékhely.

Április 22-én 80 éve, 1927-ben
az egykori itteni pénzügyi
tisztviselő, Nyáry Andor Nyúl
a bokorban című vígjátékát
adta a Nemzeti Színház. 

ÓDON DERŰ 208.  

Régi hírek nyomában 

A Sárköz népművészete babákban
Szinpadi_betyar
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Negyedik alkalommal rajtolt
Zombáról az Országos Évadnyitó
országúti kerékpárverseny. 

21 csapat közel 150 sportolója ra-
gyogó napsütésben, kellemes tava-
szi időben tekerhetett a legváltoza-

tosabb tolnai tájakon Kisdorog,
Tevel, Mucsi, Kurd, Lengyel és
Kisvelyke érintésével, majd Zom-
bán, legtöbben az egyik legmere-
dekebb utcában értek célba. Az el-
sősorban versenyengedéllyel ren-
delkező kerékpárosok számára ki-
írt viadal 12 kategóriája között sze-
repelt hobbi felnőtt is, különböző
korú iskolás gyermekek szintén in-
dulhattak. A 17, 32, 72, 85 és 140
kilométeres futamok nehézségét
mutatja, hogy a mezőny a legtöbb
kategóriában szétszóródott, és még
a dobogós helyezettek időeredmé-
nye között is több percnyi a kü-
lönbség. Az elit felnőttek és az ifjú-
sági fiúk versenyéről azonban ez
nem mondható el. Közöttük zajlott
a legnagyobb taktikai harc, és ők
diktálták a legerősebb iramot. 

A 15 Tolna megyei érem közül

12-t szekszárdi versenyzők szerez-
tek köztük öt aranyat.

U-13 Kezdő (17 km): 1. Kiss Má-
té (SZKSE) 2. Gyenes Dávid
(SZSZKE). 

U-19 Ifjúsági (85 km): 2. Dévai
Dániel (SZSZKE), 

Nők, Serdülő (32
km): 1. Prantner Anita
(SZSZKE). 

Iskolás felső tagozat
(17 km): 1. Frey Tamás
Comenius, Szekszárd
2. Dúzsi Vince 5. sz.
Általános Iskola, Szek-
szárd 3. Nagy Bence
Garay, Szekszárd. 

Iskolás alsó tagozat
(17 km) 1. Fodor Ákos
5. sz. Általános Iskola,
Szekszárd 2. Markos

Márkó Katolikus Általános Iskola,
Szekszárd 3. Balogh Tamás 5. sz.
Általános Iskola, Szekszárd. 

Iskolás lány (17 km): 1. Kőnig
Sára Szekszárd 3. Frey Tímea Szek-
szárd.   K. E.

Kerékpáros évadnyitó: 12
szekszárdi érem 

SZEKSZÁRD–BEZONS JUBILEUM APROPÓJÁN

A sportban is egyre szélesedő kapcsolat
A város egyik legstabilabb nemzet-

közi sportkapcsolata az, ami a Garay
János Általános Iskola és a francia
testvérváros, Bezons egyik utánpót-
lás nevelő labdarúgó klubja között
másfél évtizeddel ezelőtt kialakult.
Az országos szinten komoly eredmé-
nyeket produkáló „zrínyisek” meghí-
vást kaptak a sokaknak máig felejt-
hetetlen napokat jelentő francia ven-
dégjátékra, és ott egy általában mini-
mum hat országos nemzetközi tor-
nán kivághatták a rezet: több alka-
lommal is győzedelmesen térhettek
haza a valamikor kettes iskola repre-
zentáns együttesei. Ezek a legendás
pünkösdi tornák voltak, ahová az
idén is készülnek Galambos Jánosék.
A saját szervezésű tornáikra mindig
meghívták francia vendéglátóikat,
akik megígérték: ha a nemzetközi
programsorozatba be tudják illeszte-

ni a viszontlátogatást, majd jönnek.
Nos, erre a másfél évtized alatt har-
madszor került sor. A 95-ös korosz-
tálynak szervezett szekszárdi húsvé-
ti tornára két focicsapattal is eljöttek.
A szekszárdi kosarasok 2004-es
bezons-i vendégszereplésének is
meglett az utóélete: Gyurcsák
Katiék szíves invitálásnak egy kü-
lönböző korcsoportokat felvonulta-
tó francia csapat is repülőre ült a
kis focisták mellett, vagyis a futball
mellett, ha úgy tetszik a két testvér-
város a más sportági komolyabb
kapcsolat kialakításának alapjait,
ha úgy tetszik lerakta.

ISMERKEDÉST SZOLGÁLÓ
MECCSEK

– Három évvel ezelőtt voltunk
kint Párizsban és akkor találkoz-
tunk ezzel a bezons-i együttessel,

amellyel ez a szekszárdi lánycsapat
játszott – hallottuk a testnevelő ko-
sárlabdaedzőtől, aki a rá jellemző lel-
kesedéssel, vendégszeretettel igyeke-
zett élményt adó kulturális és sport-
programokat szervezni a francia

fiúknak háromnapos itt tartózkodá-
suk alatt. A francia srácoknak azért
nem volt hiányérzetük amiatt, hogy
„csak” lányokkal kellett volna kosa-
razniuk, mert ott voltak ellenfélnek
az NB II-es szekszárdi férficsapat
ifistái is, így minden adott volt egy jó
hangulatú két óra alatt megrendez-
hető rögtönzött hármas tornára. 

– Szeretnénk erősíteni sportvona-
lon a testvérvárosi kapcsolatot, azt is
el tudom képzelni, hogy minden év-
ben történne egy-egy látogatás, de
kétévente mindenképpen jó lenne. A
konkrét elképzelések az elkövetke-
zendő hónapokban alakulnak – ava-
tott be a tervekbe bennünket
Lenogue Pascal, a francia kosaras fi-
úk csapatvezetője, aki még elmond-
ta, hogy ők egy 17 sportágat tömörí-
tő nagy szövetség részei Bezons-ban,
s mintegy hatezer sportoló tartozik
ehhez a szövetséghez, nem függenek
sem iskoláktól, sem a szponzoroktól,
sem az egyesületektől.

Ügyes afrikai arab származásúak,
de szekszárdi győzelem

A focisták, akiket elhoztak Szek-
szárdra, ők az USOB labdarúgó klub
játékosai, egyesületi edzőik érkeztek
velük. Fő profilja a klubnak az után-
pótlás-nevelés, de mint megtudtuk
Claude Rebillon edzőtől, nyitott for-
máció az övék: ötvenéves korig bárki
tagja lehet az USOB-nak, a tagdíjért

lejárhat hetente többször is edzésre,
és a kortársakkal, az öregfiúkkal csa-
patokat alkotva elfocizgathatnak.
Nos, igyekeznek a tehetséges – több-
nyire arab és afrikai származású fi-
úkból tehetségükhöz mérten kihozni
a maximumot. Persze, ha kiemelke-
dő adottságú játékost fedeznek fel,
akkor anyagi, erkölcsi érdekük, hogy
a nevezett személyt az első ligába
irányítsák. A már hosszú ideje ennél

a klubnál dolgozó tré-
ner említést tett arról,
hogy a St Etienne, a
Nantes igazolt már tő-
lük a játékost. Hoztak
két csapatot a 95-ös kor-
osztályból Szekszárdra.
A zöldmezes társaság a
városi stadion nyújtott
kispályáján kifejezetten
jó benyomást tett a né-
zőre. Technikás gólra
törő focit játszottak, de
a Horváth Péter szak-
edző dirigálta – az UFC-

ből megerősített – korosztályos csa-
patnak a legjobbat kellett hoznia a 2-
1-es győzelemhez. Nagyon úgy né-
zett ki, hogy a kecses mozgású, tech-
nikás játékosokat felvonultató együt-
tes a körmérkőzéses tornán meg tud-
ja szerezni az előkelő második a he-
lyet, mert gyűjtötte a győzelmeket,
de a rájuk veszélyes soltvadkertiek
ellen egy rossz kezdéssel (gyorsan
kaptak két elkerülhető gólt) elpac-
kázták ezt a lehetőséget, a dobogó
harmadik fokára állhattak fel a kis
franciák. 

PUSKÁS ÖCSI IS SZÓLT
AZ ÉRDEKÜKBEN

– Mi 93 óta megyünk hozzájuk, ők
harmadszor vannak itt, ezért a prog-
ramokkal, és minden más egyébbel
szerettünk volna maradandót, emlé-
kezeteset nyújtani – jegyezte meg
Galambos János, akinek barátjaivá
váltak az idő múltán az ottani az
edzőkollégák, aki úgy érzi sokat ka-
pott ettől a kapcsolattól, és mások is
így vannak ezzel. 

– Sokszor eszembe jut 1993., ami-
kor örökös szponzorunk, támoga-
tónk jóvoltából is, dr. Szűcs Lászlóról
van szó, a magyar–angol 6-3 apropó-
ján, a negyvenéves jubileum okán,
Budapesten kívül csak Szekszárdra

Folytatás a 15. oldalon.
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A rejtvény megfejtését 2007. április 24-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Április 1-jei rejtvényünk megfejtése: Kalotás Zsolt, Hajnali szellemjárás.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Rodler Miklós, Mészáros L. u. 5. és Dorogi Ist-
vánné, Bartina u. 42. A könyveket postán küldjük el a nxyertesnek.

Költészet napi
gondolatok

Óriási nagyképűség lenne tőlem, ha a költé-
szet napjának tiszteletére verset írnék. Köztu-
dott(?) dolog, hogy a költészet napját (április
11-ét) JÓZSEF ATTILA születésnapján ünne-
peljük. Tőle idézek egy versszakot: „Költő va-
gyok – mit érdekelne / engem a költészet ma-
ga? / Nem volna szép, ha égre kelne / az éji fo-
lyó csillaga.”

Tudom, hogy sok középiskolát, sőt, egyete-
met végzett ember számára ezek a sorok “kína-
iul’ hangzanak. Írni, olvasni gyorsan megtaní-
tották őket, de hogy meg is értsék is azt, amit
elolvasnak, arra már nem maradt idő. Egyéb-
ként is, attól még, hogy nem érti meg valaki,
mit is írt le valójában József Attila, attól még le-
het bárki államtitkár vagy kommunikációs
igazgató (bruttó 900 ezerért), akár egy kor-
mányzati kommunikációs kabinetben is. A köl-
tészet nem pálya, abból nem lehet megélni.
Kányádi Sándor mondta, úgy kb. 12 évvel ez-
előtt, amikor Szekszárdon járt, hogy a művé-
szetek nem létfontosságú dolgok. Ha nem szü-
letett volna meg Arany János, vagy például nem
épült volna fel a magyar parlament épülete, at-
tól most nem lenne senkinek sem hiányérzete,
mert fogalmunk sem lenne róla, hogy mit is
kellene hiányolnunk.

József Attilát még a rokonai, a legjobb bará-
tai is kissé habókos, mindenen vitatkozó, köte-
kedő, izgága embernek tartották, kivéve Kosz-
tolányi Dezsőt és Juhász Gyulát, aki már a 16
éves József Attiláról azt mondta: “Isten kegyel-
méből költő.”

Nagy Lászlónak (remélem, nem olyan hálát-
lan az utókor, hogy kevesen emlékeznek rá) az
volt a véleménye, hogy egyetlen egy művészeti
tevékenység sem megtanítható, megtanulható,
csak gyakorolható, hogy az eleve meglévő
adottság kibontakozhassék. Egy „költő” meg-
mutatta neki a verseit, hogy érdemes-e tovább-
ra is versírással foglalkoznia. A nagy költő azt
válaszolta, hogy feltétlenül írjon csak tovább,
írjon, írjon, írjon, amennyit csak írni képes.
Olyan jók a verseim? – örvendezett az illető, mi-
re Nagy László leintette: nagyon rosszak, ezért
kell sokat gyakorolnia, hátha egyszer sikerül
egy jó verset írnia. Ha mégsem, az se tragédia.

József Attila sok jó verset írt, ezért arra kérek
mindenkit, azokat is akik nem ismerik a verse-
it, hogy a költészet napján képzeletben tegye-
nek egy képzeletbeli virágot a sokat szenvedett
költő sírjára. Higgyék el nekem, megérdemli.

Bálint György Lajos
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
Április 24-én (kedden) 19 órakor

Hegedűs-bérlet IV. előadása 
Jean Letraz: TOMBOL AZ
ERÉNY – vígjáték a Budapesti
Turay Ida Színház előadásában 
Szereplők: Szacsvay Lászzló, Sára
Bernadette, Nádas György, Németh
Kristóf, Incze Ildikó, Cseke Péter
Jegy: 1500 Ft

Április 25-én  (szerdán) 19 órakor
Garay-bérlet IV. előadása 
Pozsgai Zsolt: SZÉCSI PÁL
– zenés játék Szécsi Pál szerelmei-
ről, a budapesti Aranytíz Teátrum
előadása. Szereplők: Gergely Ró-
bert, Radó Denise, Borbáth Otti-
lia,Maronka Csilla, Nádas György.
Jegy: 1500 Ft

Május 2-án (szerdán) 19 órakor
Sárdy-bérlet IV. előadása 
Kálmán Imre: 
A CIRKUSZHERCEGNŐ 
– operett. A budapesti Blaha Lujza
Színház előadása. Jegy: 1500 Ft

EGYÉB AJÁNLATOK 
Április 16-án (hétfőn) 18 órakor 

LÉLEKÉPÍTŐ 
Vendég: Melocco Miklós Kossuth-

díjas szobrászművész

BIBLIAI SZABADEGYETEM
Április 24-én (kedd) 18 órakor 

Az élelmiszeripar 
árnyoldalai 
Előadó: Tóth Gábor élelmiszeripari

mérnök

Május 8-án (kedd) 18 órakor 
A megbékélés, nyugalom,
mint a gyógyulás és meg-
fiatalodás eszköze.
Előadó: Juhász Ernő lelkész

KIÁLLÍTÁS 
AZ ÜVEGTEREMBEN

Országos Origami Kiállítás
„Kedvenceim” címmel
A kiállítás megtekinthető április 20-
ig, hétfőtől péntekig 9–18 óráig

MÁJUS 3-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN
19.30 ÓRAKOR

TÁTRAI–SZŰCS LATIN
DUÓ KONCERTJE

Jegy: 1500 Ft

POLIP IFJÚSÁGI IRODA
Április 19-én

PARTNERSÉGI NAP
képzés a Szekszárdi Civil Ifjúsági
Érdekegyeztető Fórum tagjainak 

MŰVÉSZETEK HÁZA
Április 17-én (kedd) 17 órakor

Tavaszy Noémi grafikus-
művész Ökomenizmus és
képzőművészet című 
kiállításának megnyitója
Megnyitja: Decsi Kiss János.
Közreműködnek az egyházak
képviselői és a Szekszárdi
Gitárkvartet.
A kiállítás megtekinthető:  
2007. április 24-ig, hétfő és vasárnap
kivételével naponta 9–17 óráig.

Április 19-én (csütörtök) 19.30 órakor
PECEK LAKATOS TRIÓ
KONCERTJE
(JAZZ-BÉRLET 4. ELŐADÁSA)
Belépődíj: 1500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Április 19–25. 20 órakor 

ROCKY BALBOA  
Április 26.–május 2. 20 órakor

TAXI 4
ART TEREM
Április 12–18. 16 órakor  LEVELEK

IVO DZSIMÁRÓL
18 órakor SÍNJÁRÓK
20 órakor HANNIBÁL ÉBREDÉSE

Április 19–25. 
16 órakor  A BOLDOGSÁG

NYOMÁBAN
18 órakor ROCKY BALBOA
20 órakor NOÉ BÁRKÁJA  

Április 26.–május 2. 
16 órakor  TAXI 4
18 órakor AZ UTOLSÓ SKÓT

KIRÁLY
20 órakor 56 CSEPP VÉR  

A P R Ó H I R D ET É S

VINCELLÉR szőlő-, gyümölcsös gondozá-
sát, borászkodást, egyéb kertészeti munká-
kat vállal. 70/553-17-38

Társat keres? Nálunk megtalálja!
Leinformálható ügyfélkörrel,
rendezvényekkel várjuk Önt.

Szekszárd, Szent László u. 19.

20/9333-672

MAGYARORSZÁGI
NÉMET SZÍNHÁZ 

Április 16. hétfő 18.00 óra
Április 17. kedd 17.00 óra
Április 18. szerda 17.00 óra

NO SEX musical
Április 19. csütörtök 13 és 15 óra
Április 20. péntek 10 és 13 óra

JANCSI ÉS JULISKA
gyermekopera

Április 23. hétfő 10.00 óra
KOCH VALÉRIA-
EMLÉKNAP

Április 24. kedd 17.00 óra
Április 25. szerda 17.00 óra

Borchert: 
AZ AJTÓN KÍVÜL dráma

Április 27. péntek 9–13 óra
Garay iskola dráma-napja

A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI
KATOLIKUS TÁRSASKÖR 

ÉS A NÉMET NEMZETISÉGI
EGYESÜLET 

2007. április 22-én,
délután 3 órára

BORVERSENYRE
hívja az érdeklődőket

a Szent István Házba
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Akik kiváló boraikat a bíráló bizott-
ság ítéletének alá kívánják vetni,
mintánként 2 db 7 dl-es palackkal
jutassanak el április 20-án, pénte-
ken délután 5 és 7 óra között vagy
április 21-én, szombaton 9 és 12
óra között a Szent István Házba.

EURÓPAISÁG, HITELESSÉG,
PROTOKOLL

Protokolltréning Szekszárdon
A viselkedési szabályok ismerete és
helyes alkalmazása az üzleti siker fon-
tos feltétele. Ezt szem előtt tartva pro-
tokolltréninget szervez a Pixel TV ápri-
lis 27-én Szekszárdon, a Hotel Ge-
mencben. A program előadója Görög
Ibolya protokoll szakértő. 
Görög Ibolya, a Magyar Közigazgatási In-
tézet akkreditált előadója, a Miniszterelnö-
ki Hivatal protokollosa volt 1987–1999 kö-
zött. Több kiadványa jelent meg, közülük a
Protokoll – az életem című könyve megél-
te a 12. bővített kiadást. Az április 27-i ese-
ményre a közigazgatás, az önkormányzat,
a gazdasági és a civil élet szereplőit is vár-
ják. Azokat, akik fontosnak tartják a hiteles
megjelenést és megszólalást, akiknek fon-
tos, hogy sikerre vigyék üzleti tárgyalásai-
kat. 

Részvétel, kizárólag előzetes
regisztráció alapján lehetséges!

További információ: www.pixeltv.hu

Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület Alisca

Klubjának kirándulásai
Április 19. csütörtök 6 óra

Kirándulás Pécel, Budapest
Dohány utcai zsinagóga,
Budakeszi Himnusz szobor,
Szoborpark útvonalon.

Május 3. csütörtök 6 óra
Kirándulás Ajka,
Magyarpolány, Várpalota
útvonalon.

Május 10–13.
csütörtök–vasárnap 5 óra

Kirándulás Brünn, Prága,
Karlovy Vary, Tábor, Telcs,
Znojmo útvonalon.

Június 9–10. szombat,
vasárnap 5 óra.

Kirándulás Hatvan,
Nagyréde, Gyöngyös,
Gyöngyöspata, Mátrfüred,
Máraháza, Kékestetõ,
Parádsasvár, Parád, Recsk,
Farkasmály útvonalon.

F E L H Í V Á S
A Tolna Megyei Általános Művelődési

Központ és a Babits Mihály Művelődési

Ház és Művészetek Háza 

2007. április 28.–május 19-ig
kiállítást rendez 

AMATŐR KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZ ALKOTÓK

MUNKÁIBÓL
a márványteremben.

A munkák beküldése, illetve átvétele a
művelődési házban

április 19-én és 20-án 9–17 óráig
zsűrizés április 23-án.

A zsűri elnöke és a kiállítást megnyitja: 
Szemadám György 

Munkácsy díjas képzőművész
A megnyitó után szakmai előadás és

beszélgetés a zsűri elnökével. 
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2007. április 5-én, a
szekszárdi városháza
kis konferenciatermé-
ben három fiatal orvos
tette le az állampolgár-
sági esküt Horváth Ist-
ván Szekszárd Megyei
Jogú Városi polgármes-
tere előtt. 

A termet megtöltötték
a hozzátartozók, a kollé-
gák és barátok, akik részt
kívántak venni – fotók-
kal, videóval megörökíte-
ni – azon az eseményen, amikor
három fiatal orvos, dr. Cifra János,
dr. Guruzda Sándor és dr. Komáro-
mi-Fülöp Zoltán egy eskütétel után
a város polgármesterétől átvette a
magyar állampolgárságról szóló
okiratot. 

A Himnusz hangjai – melyet a je-
lenlévők közül többen meghatódva
énekeltek – valamint Orbán György
előadóművész által elszavalt Babits
vers után Horváth István polgár-
mester köszöntötte az ünnepelte-
ket. Rögtönzött – „éppen amit a szí-
vem most diktál” – beszédében
többek között a következőket
mondta: A magyarságot nem doku-
mentumokkal kell igazolniuk, ha-
nem azt a szívükben kell érezniük,
s a jelenlegi ünnepség csak forma-
litás, hiszen mindig is magyarok
voltak. Megköszönte, hogy Szek-

szárd várost választották otthonuk-
nak, hogy három kiváló ember itt
képzeli el a jövőjét, most amikor
sokan elmennek. Az egészségügy
számára különösen nagy érték,
hogy itt telepednek le, a város
örömmel fogadja őket, s számíthat-
nak Szekszárdra.  „Várost válasz-
tottak, mert hazában eddig is
együtt éltünk, egy tőről fakad-
tunk”, fejezte be Horváth István
polgármester megható beszédét. 

Az ünnepség végén elhangzott a
Szózat, majd pezsgővel köszöntöt-
ték hozzátartozóik a három ünne-
peltet, akik a boldogság és a fenn-
költ percek után szívesen beszéltek
magukról.

Dr. Komáromi-Fülöp Zoltán:
Sok közös vonás van hármunkban.
Az első mindjárt az, hogy egy he-
lyen végeztük az egyetemet, évfo-

lyamtársakként a
m a r o s vá s á r h e l y i
egyetemen. A máso-
dik, hogy nagy sze-
rencsénkre, belees-
tünk abba az új tör-
vényhozásba, hogy a
letelepedési engedé-
lyünktől nem kellett
kivárnunk az egy
évet, s így 2006. ja-
nuár 2-án az elsők
között adhattuk be a
kérelmünket, már

azzal a kedvezménnyel, hogy ál-
lampolgársági vizsgát nem kellett
tennünk, miután igazoltuk, hogy
magyar tannyelvű iskolában végez-
tünk. Mindhárman rezidensek va-
gyunk jelenleg a Tolna Megyei Kór-
házban.

Nőgyógyászatra szakosodom, s
jó, hogy már itt tölthetem el a rezi-
dens időmet. A húgomnak Katalin-
nak is folyamatban van az állam-
polgársági ügye, ő gyógyszertárban
dolgozik, s a menyasszonyom, dr.
Bernád Zsuzsa, aki a szemészeten
dolgozik, szintén várja a magyar ál-
lampolgárságról szóló okiratát. Mi-
ért választottuk Szekszárdot? Mert
csendes, nyugodt város, barátságo-
sak az emberek, van munkalehető-
ség, s úgy gondolom, egy fiatal ér-
telmiséginek ez egzisztenciálisan
és magánéletileg is a legfontosabb. 

Dr. Guruzda Sándor: Kézdi-
vásárhelyi vagyok, s ebben a fontos
pillanatban itt vannak velem szüle-
im, menyasszonyom, Lovász Eme-
se, aki Kézdivásárhelyről jött, már
itt lakik, s rövidesen beadja a kérel-
met a magyar állampolgárságért.
Az orvosi szakterületen az uroló-
gus szakot választottam, otthono-
mul pedig Szekszárdot, mert szere-
tem ennek a kisvárosnak a hangu-
latát, s finom szekszárdi vörösbo-
rokat, kiváltképp a bikavért.

Dr. Cifra János: Nagyváradi szü-
letésű vagyok, s úgy kerültem
Szekszárdra, hogy egy barátom
volt itt, s hozzá jöttem. Megtetszett
a város hangulata, úgy érzem, ha-
sonlít a szülővárosomhoz. Boldog
vagyok, hogy ezen a számomra
fontos napon itt van az édesanyám
és a barátnőm, Frei Viktória, aki
szekszárdi, ezért én most már dup-
lán itthon érzem magam. Patoló-
gus szeretnék lenni, ami a hiány-
szakmák közé tartozik, viszont
számomra nagyon izgalmas fel-
adat.

A három ünnepelt boldogan
hagyta magát fotózni barátnővel,
menyasszonnyal, édesanyával, ba-
ráttal, munkatárssal, s büszkén áll-
tak Horváth István polgármester
mellé, annál is inkább, mert az ál-
lampolgársági eskü ünnepség ren-
dezőjének, ügyük intézőjének
Parrag Ferencné anyakönyvvezető
ötleteként, ők is nemzetiszínű sza-
lagban élhették át a számukra fon-
tos perceket.   

Sas Erzsébet 

„EGY ORSZÁGOT HORDOZOL MAGADBAN…” 

Három fiatal orvos talált otthonra Szekszárdon 

jöttek el Puskás vezérletével az aranycsapat akkor
élő tagjai. Sorfalat álltunk a városházán és Puskás
Öcsi megsimogatta a fiúkat, s aztán a kötetlen be-
szélgetéseken a futball-legendák valahogy megem-
lítették a polgármesternek, ha ezek a gyerekek ide-
haza ennyire jók, akkor talán meg kéne szervezni
nekik a külföldi szereplés lehetőségét is. Nos,
ilyen diplomáciai hátszéllel is indult a mi kis máig
tartó történetünk. 

A záróbulin is megjelenő Szekszárd–Bezons Ba-
ráti Társaság vezetőjétől a kapcsolat fennmaradá-
sáért, fokozatos bővülésért sokat önzetlenül dol-
gozó Fisi Istvánnétól, Erzsikétől azt is megtudhat-
tuk, hogy az idén még tovább szélesedhet a spor-
tos paletta a két város között. Azzal, hogy három
szekszárdi sportoló már javában készül arra, hogy
részt vesz a híres párizsi maratoni futóversenyen,
családostul ki tudnak majd utazni, amihez a társa-
ság minden segítséget megad. A negyvenéves jubi-
leumot, az előzetes egyeztetések alapján, most
Franciaországban ünneplik, ott lesznek a közpon-
ti rendezvények ősszel. Az öt évvel ezelőtti kerek
évfordulón Szekszárd volt ugyanis a házigazda.

B. Gy.

Két szekszárdi
arany az év első

duatlonversenyén
XIV. Somogyszil Duatlon ranglista versennyel

megkezdődött a duatlon szezon. Közel 400 induló
mérte fel a téli alapozás sikerét az 5 kilométer futás,
a 20 km kerékpár, és a 2,5 kilométer futás távján, a
május végén rendezendő győri Duatlon Világbaj-
nokság előtt.

A nők mezőnyében az ausztrál és a japán világku-
pa között itthon tartózkodó tiszaújvárosi Walkó
Andrea (1:00:13) győzött, megelőzve a bajai Arany
Ágnes Gittát és a gyöngyösi Kovács Zsófiát.
Ocsovainé Gombás Mária (szekszárdi Sportolna)
1:15:19-es idővel aranyérmet szerzett korosztályá-
ban. Gergelics Dóra 1:11:57-es idővel 10., Kőhegyi
Borbála 14. (1:28:50), és Fröhlich Georgina a 17.
(1:40:42) helyen végzett, mindhárman a bonyhádi
Anonym SE versenyzői. 

A férfiaknál nagy meglepetés született. A szek-
szárdi Fani Dynamic TC versenyzője ifj. Czencz Pé-
ter (55:52) megelőzte a kétszeres címvédő pécsi
Nógrádi Tamást (55:56) és a juniorok között győz-
tes Faldum Gábort (56:08) a bajai Mogyi SE triat-
lonistáját. A szintén szekszárdi Dr. Czigány Róbert
(1:00:24) a Sportolna versenyzője a 24., és Mészá-
ros László a Fani Dynamic TC triatlonosa. 1:01:46-
os idővel a 32. helyen ért célba.

Idősebb Czencz Péter korosztályában a 6., és Pal-
kó János a bonyhádi Anonym SE sportolója a 10. he-
lyen végzett.  K.E.

Szekszárd Amatőr
Öreg-FIÚK nagypályás

bajnokság
A remények életre keltek. A labda varázsa kö-
zelebb hozta egymáshoz a labdarúgást szere-
tők közösségét és pályára léptek bajnoki mér-
kőzésen az Öreg-FIÚK, akik már egyszer leg-
alább szögre akasztották a csukájukat. Ápri-
lis 7-én megkezdődött a részükre szervezett
bajnokság
ŐCSÉNY ÖREGFIÚK LC–SZEDRES SE 5:0 (1:0)
Vezette: Major. 47 néző. 
Mindkét csapat lendületes, látványos támadást
vezetett, a 31. percben Vass  megszerezte a baj-
nokság első, csapata vezető gólját 1:0. A máso-
dik félidőben tovább folytatódott a közönséget
is szórakoztató támadások sorozata, az 56.
percben Vincze, a 73. és 75. percben Vida volt
eredményes 4:0, a 83. percben Ignácz lőtt gólt
és állította be 5:0-ra a véreredményt. 
A szedresi együttes peches volt, mert a remek
támadások végén a labda, ha kis mértékben is,
de célt tévesztve a várva várt gól örömét nem
hozta meg.

További eredmények: Kölesd Öregfiúk
99.–Bátaszék SZENIOR FC 4-5 (1-1); FADD
SE–CSAKszentgyörgyi 0-9 (0-4); TOLNA ÖREG-
FIÚK–ŐCSÉNYI GÓLJÓSZÓRÓK mérkőzés ápri-
lis 14-én 15.30 órakor kerül lejátszásra. A FADD
SE a további mérkőzéseit Gerjenben játssza.

A sportban is
egyre szélesedő

kapcsolat
Folytatás a 12. oldalról.
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Egyes rézkilincsek óriási kedvezménnyel!!!Egyes rézkilincsek óriási kedvezménnyel!!!

EEGGYYPPEERRCCEESS  KKRRIIMMII

Piás nők a volánnál
Az utóbbi hónapokban ugyancsak megnőtt azoknak a nőknek a száma,

akik bizony ittasan ülnek a volánhoz, szögezte le tapasztalatát Bolvári Já-
nos őrnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály-
vezetője. Hozzátette, az ittas vezetők korábban a jórészt a férfiak köréből
kerültek ki, de mára ez is megváltozott. Az ember első hallásra hajlamos
megjegyezni, „milyen rettentően cikis” az illuminált, illetve a részeg nő. De
gondoljuk csak meg, ők is ugyanúgy okoz(hat)nak balesetet, mint a terem-
tés koronái. Vajon nem gondolnak arra, hogy velük szemben többgyerme-
kes családok utazhatnak?  

Bolvári úr által felsorolt esetek közül kettőt választottunk ki. Egyik éjsza-
ka a városhoz közeli mellékút „T” alakú kereszteződésére fittyet hányva
egyenesen hajtott tovább a borgőzös asszony, s az árokban landolt. Szeren-
csére csak ő maga sérült meg, igaz, súlyosan, kocsijában félmillió forint kár
keletkezett. Az elsődleges orvosi vélemény szerint 1,5 ezrelék – 0,8 fölött
már bűncselekmény – alkohol volt a vérében. Megjegyezte az osztályveze-
tő, hogy azon az éjjelen köd volt, ahogyan nő fejében is.

A másik történet színtere Szekszárd egyik lakótelepe volt, időpontja este
fél kilenc. A nő jobbra ránthatta a kormányt, belecsapódott két parkoló au-
tóba, amelyekben 600 ezer forintra rúgott a kár. A szintén 1,5 ezrelék körü-
li véreredmény kb. egy liter bor elfogyasztása következtében alakult ki.
Bolvári János úgy fogalmazott, hogy az ittas nők kora és az elkövetés idő-
pontja teljesen változó. De van bennük hasonlóság is: valamennyien az őket
szerelmi csalódásból fakadó bánatra fogják kemény piálásukat.

Jó lenne tudni, vajon ezeknek a nőszemélyeknek csak bánatuk van, gyer-
mekük nincs? – hm –

16–23 éves korosztálynak

NAPPALI  TAGOZATOS
SZAKMATANULÁSI LEHETÕSÉG

2007/2008-as TANÉVTÕL RENDKÍVÜLI JUTTATÁSOKKAL

az „Esély” Szolgáltató, Szakképzõ Iskolánál
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10. Tel: 74/511-743 • E-mail: gizi44@freemail.hu

III. szakmai kategória:
Ács-állványozó 3 éves képzés 10. osztályt végzetteknek
Épületasztalos 2 éves képzés 8. osztályt végzetteknek

III. szakmai kategória:
Tetõfedõ 2 éves képzés 8. osztályt végzetteknek

III. szakmai kategória:
Kõmûves 3 éves képzés 8. osztályt végzetteknek
Épületburkoló 2 éves képzés 8. osztályt végzetteknek
Szobafestõ 3 éves képzés 8. osztályt végzetteknek
Szerkezetlakatos 2 éves képzés 8. osztályt végzetteknek
Varrómunkás 1 éves képzés 8. osztályt végzetteknek

A H.H.F. Alapítvány az
II. szakmai kategóriába jelentkezõknek 15 000 Ft/fõ
II. szakmai kategóriába jelentkezõknek 10 000 Ft/fõ

tanévkezdési készpénztámogatást (2007. szeptember), valamint a tankönyvvásárláshoz
több havi kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít.
A gyakorlati képzõhely tanulószerzõdéssel biztosított. A tanulószerzõdés alapján a tanu-
lóknak a kezdõ pénzbeli juttatás 18 000 Ft/fõ/hó, mely a késõbbiek során félévente emel-
kedhet. Ingyenes munkaruha, lábbeli, kéziszerszámok, kisgépek használata. Hiányszak-
mákban plusz juttatások.
Másodszakmai képzésre is fogaduk jelentkezõket, mely esetben minimális havi képzési
hozzájárulást kell fizetni. 


