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ÚJRA BENÉPESÜLT
AZ UNIÓ BOX TEAM
EDZŐTERME

SZOMJÚ-DÍJAT KAPTAK

AZ ÖNKÉNTESEK 5. OLDAL 12. OLDAL

Az M6-os autópálya Szekszárd-Bóly-
Pécs közötti szakaszának építésérõl
számolt be a minap Rakita András, a ki-
vitelezõ cégcsoport kommunikációs
fõmérnöke. Biztos benne, hogy 2010.
március végén átadják a pályát, még
akkor is, ha a jelenleginél még feszítet-

tebb tempóban kényszerülnek dolgoz-
ni. Így azok, akik jövõ tavasztól Buda-
pestrõl Pécsre, az esztendõ Európa
kulturális fõvárosába akarnak gépjár-
mûvel eljutni, a mostanival szemben
egy teljes órát nyerhetnek az utazáson,
s így lesz ez a továbbiakban is.

Igaz, az eddigi építés során számos
akadályozó tényezõ is adódott: Báta-
szék határában beomlott a leghosz-
szabb alagút, sõt négy halálos baleset is
történt. Ennek ellenére a megállapo-
dott idõre befejezõdik a 267 milliárd
forintos beruházás kivitelezése.  - h -

Nem késik az M6-os átadása
Feszített munkatempó mellett tartható a 2010. márciusi idõpont

A Keselyûsi út felõl jobbra kanyarodva kerüli el az autópálya Õcsényt

DÍSZPOLGÁRRÁ
AVATJA A VÁROS
HOLLÓS LÁSZLÓT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

7. OLDAL

Köszönet
a választáson való

részvételért
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nevében ezúton mondok
köszönetet a város választópolgárai-
nak, hogy az országos átlagot megha-
ladó részvétel mellett, több mint 11 ez-
ren mentek el június 7-én, vasárnap
szavazni, és nyilvánítottak véleményt
arról, ki képviselje Magyarországot, a
nemzet ügyeit az elkövetkezõ öt esz-

tendõben az Euró-
pa Parlamentben.

Köszönettel és
tisztelettel:

Horváth István,
Szekszárd MJV
polgármestere
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PÁLYÁZAT, FELHÍVÁS

Felhívás parlagfû
elleni védekezésre

Tájékoztatjuk a földhasználókat, hogy a parlagfû elleni vé-
dekezés elsõsorban a földtulajdonosok, használók, termelõk
kötelezettsége.  Õk kötelesek az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletérõl szóló hatályos 2008. évi XLVI. törvény 17.
§ (4) bekezdése értelmében június 30. napjáig az ingatla-
nukon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folya-
matosan fenntartani.

Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szerv közérdekû védekezést rendel el!

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a föld
használója, tulajdonosa köteles megtéríteni. Ez nem azo-
nos a növényvédelmi bírsággal, amely 15.000 és 5.000.000
Ft közötti összegben az eljárási költségen felül kerül kisza-
básra. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott össze-
get késedelmi kamat terheli és adók módjára kell behajta-
ni, amelyrõl az állami adóhatóság gondoskodik.  A parlag-
fûvel fertõzött területek felkutatását a törvény az ingatlan-
ügyi hatóságok hatáskörébe utalta, akik ezen feladatukat a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervével, az
önkormányzatok jegyzõivel, a civil szervezetekkel, illetve a
lakossággal együttmûködve végzik. A közérdekû védeke-
zést elrendelõ határozatok a polgármesteri hivatal hirde-
tõtábláján való kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a védekezési kötele-
zettség a parlagfüvön kívül más allergén gyomnövényre,
egyéb károsítóra is kiterjed, ha azok a szomszédos föld-
használók, illetve termelõk növénytermelési, növényvé-
delmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely
módon veszélyeztetik, valamint figyelembe kell venni az
integrált növényvédelem alapelveit, továbbá a környezet
és a természet védelmét.

Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettsé-
güket, mindannyiunk egészségének megóvása érdekében
önként teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a parlagfûvel fertõzött terüle-
tek felderítéséhez kéri a lakosság segítségét is. Kérjük,
hogy aki parlagfüves területet észlel, az június 30-át köve-
tõen jelezze a hivatal által mûködtetett 80/204-835-as
zöldszámon. Polgármesteri Hivatal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyûlése 139/2009.(V.28.) szek-
szárdi öh. számú határozata szerinti

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
óvadéknyújtás igénylésére.

Azok a vállalkozások és vállalkozók pályáz-
hatnak, akik olyan

* pénzügyi intézmény által folyósított,
* mûködési célú, rövid vagy középlejáratú

hitelt vesznek fel, vagy újítanak meg, amely
* legalább féléves tõke-és havi kamattörlesz-

tésû, 
* legalább 5 millió forint és legfeljebb 100

millió forint összegû, 
*a hitelt 1 évre veszi fel, vagy vette fel, és

ami +1 évvel meghosszabbítható,
* korlátolt felelõsségû társasági, betéti tár-

sasági, részvénytársasági illetve szövetkezeti
formában mûködõ kis- és középvállalkozás
vagy ilyen egyéni vállalkozás vagy egyéni
cég, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

- Ipari, kereskedelmi, szolgáltató vagy mezõ-
gazdasági tevékenységét Szekszárd közigazga-
tási területén  folytatja, illetve részben itt foly-
tatja, és székhellyel és/vagy telephellyel ren-
delkezik Szekszárdon.

- A támogatást igénylõ vállalkozás átlagos
statisztikai létszámának - a kérelem benyújtá-
sakor - legalább a 5 fõt el kell érnie és a vállal-
kozás kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a lét-
számot az óvadéknyújtás idõtartama alatt
megtartja.

- A vállalkozás legalább 3 éve mûködik, saját
tõkéje nem negatív és meghaladja a jegyzett
tõke összegét, üzemi eredménye és adózott
eredménye az utolsó két lezárt üzleti évben
pozitív volt.

- A vállalkozásnak nincs lejárt  adó, járulék,
illetve helyi adó tartozása. 

- Kizárásra kerül a fent említett vállalkozá-
sok közül az, amelyben a tulajdonosok között
önkormányzat,  önkormányzat tulajdonában
álló gazdasági szervezet,  az állam,   állam tulaj-
donában álló gazdasági szervezet van,

- A vállalkozás nem kezdeményezett önma-
ga ellen csõdeljárást, végelszámolási eljárást,
nem indítottak ellen felszámolási eljárást, vég-
rehajtási eljárást,

- A vállalkozás eleget tesz a biztosítéknyújtá-
si kötelezettségének (felhatalmazás azonnali
beszedési megbízás benyújtására, bianco vál-
tó kibocsátása),

- A vállalkozás vállalja, hogy a hitelbírálatot
követõen kétoldalú közokiratba foglalt, a biz-
tosítékokat is tartalmazó szerzõdést köt az
óvadékba adóval a óvadéknyújtásról .

- A vállalkozás által - az elõírt formában és
tartalommal - benyújtott óvadéknyújtási kére-
lem alapján elvégzett elõminõsítés pozitív
eredménnyel zárul, illetve a pénzkölcsön
nyújtására megkeresett (kiválasztott) pénz-
ügyi intézmény az óvadékot adó érdekeit is el-
fogadó tartalmú kölcsönszerzõdés megköté-
sét vállalja a vállalkozással.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. július 17., 16 óra.

Részletes információk kérhetõek és a pályá-
zati egységcsomag megvásárolható munka-
napokon 8 és 16 óra között a Szekszárdi Ipari
Park Kft. (Bezerédj u. 2.) irodájában.

Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyûlés-
ének döntésétõl függõen a kiíró fenntartja a
jogot a pályázati felhívás visszavonására, illet-
ve a pályázati eljárás felfüggesztésére.

Pályázati felhívás
óvadéknyújtás igénylésére

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlésének Mû-
velõdési és Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet
a kiemelkedõ képességû, a városi fenntartású in-
tézményekben tanulmányaikat folytató fiatalok
és felkészítõik teljesítményének elismerésére a
Mecénás Tehetséggondozó Támogatás elnye-
résére a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság 2009.
évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatási kere-
tében e célra biztosított 1 600 000 Ft keretösszeg
erejéig. 

- A támogatásból a tudományok, a szaktár-
gyak, és a sport terén tehetséget mutató és bizo-
nyító diákok részesedhetnek. Ugyancsak juta-
lomban részesíthetõek a fentiekben megjelölt
személyek felkészítõ tanárai és edzõi is. 

-  A pályázat útján nyújtható támogatás formá-
ja egyszeri jutalom.

A pályázat útján támogatható:
a) az Oktatási Közlönyben megjelent orszá-

gos tanulmányi versenyek és szakmai tanulmá-
nyi versenyek elsõ három helyezettje és felkészí-
tõ tanára,

b) egy-egy tudományos, mûvészeti ágban
vagy országos diákolimpián kiemelkedõ ered-
ményt elérõ fiatal,

Pályázatot nyújthat be: 
a) magánszemély 
b) intézmény
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésé-

vel lehet. (Amennyiben a díjazásra javasolt tanu-
ló, vagy felkészítõ adóazonosító jele a pályázati
adatlapon nem kerül feltüntetésre, a pályázat
formai hiba miatt automatikusan elutasításra ke-
rül.) Formanyomtatvány hiányában a bizottság
nem foglalkozik a pályázattal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. au-
gusztus 15. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság döntése
elõtt kérheti az ágazatilag illetékes bizottság véle-
ményét. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
2009. szeptember 15-ig dönt

a pályázatokról. 
A jutalmat a bizottság ünnepélyes keretek kö-

zött, 2009. november 30-ig adja át. 
A pályázati adatlap letölthetõ a

www.szekszard.hu honlapról, illetve átvehetõ a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd MJV Közgyûlésének
Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága

Mecénás Tehetséggondozó TámogatásT-Mobile Kerékpáros rajzpályázat
Július 10-11. között rendezik a 35. Gemenci Nagydíj
Nemzetközi Országúti Kerékpáros Versenyt. Július 11-én a
szervezõk sok programmal várják az érdeklõdõket Szekszárd
belvárosában (kerékpáros demonstráció, iskolások versenye,
akadálypálya stb). A kerékpáros demonstrációhoz a gyerekek
idén rajzaikkal is csatlakozhatnak, melyeket július 11-én jó idõ
esetén a Garay téren tekinthetnek meg az érdeklõdök.

Három korcsoportban pályázhattok: általános iskola 1-4.
osztály, általános iskola 5-8. osztály, középiskola.

A következõ témákban várunk rajzokat:: Kerékpáros
élményeim; Biztonságos kerékpározás; Gemenci
Nagydíjhoz kapcsolódó élményeim.

Pályázati feltételek:
- a rajzok bármilyen technikával készülhetnek
- az alkotások mérete maximum A/4 lehet
- az alkotásokat kérjük, hogy ragasszátok fel kartonra
- minden pályázó a saját alkotásával vehet részt a

pályázaton, 1 pályázó 1 alkotással!
A kép hátuljára kérjük feltüntetni: a mû címét, a nevedet,

életkorodat, osztályodat, elérhetõségedet, az iskolád nevét,
címét, osztályfõnököd vagy rajztanárod nevét.

Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezett, illetve a
közönségdíjasok ajándékcsomagot kapnak.

Beküldési határidõ: június 30. 
Cím: Ifjúsági Unió Szekszárd (7100 Szekszárd, Szent

István tér 10.). Tel: 74/512-073; www.gemencgp.hu

info: www.ip-szekszard.hu
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Városunkban járt a finn nagykövet
Jari Vilén: „Szekszárdnak jó esélye van finn befektetõk érdeklõdésére”

„Nagyon sok olyan értékes infor-

mációt kaptam, amit szívesen to-

vábbítok finn befektetők felé” –

mondta a Horváth István polgár-

mesterrel folytatott kétórás csü-

törtöki megbeszélést követő saj-

tótájékoztatón Jari Vilén, Finnor-

szág magyarországi nagykövete.

F. L.

A magas rangú diplomata – aki 2002
és 2003 között külkereskedelmi és az
európai ügyek minisztere volt hazájá-
ban, és tagja volt az EU alkotmányát fo-
galmazó Konventnek is – másodszor
járt Szekszárdon. Vendéglátójával
konkrét együttmûködési lehetõsége-
ket kerestek a tolnai megyeszékhely
és Finnország, illetve a finn testvérvá-
ros, Tornio között.

„A globális gazdasági válság ellené-
re a finn befektetõk továbbra is ér-

deklõdnek Magyarország iránt, s a
polgármester úrtól most hallott té-
nyek ismeretében mondhatom, Szek-
szárd jó eséllyel számíthat a finn ér-
deklõdésre” – fogalmazott Jari Vilén.

A nagykövet szerint a városvezetés
stratégiája, miszerint inkább három-
négy kis- és közepes vállalkozás bete-
lepülését segítenék, mint egy nagy cé-
get, a válság idõszakában különösen
támogatandó. Újságírói kérdésre vála-
szolva a diplomata elmondta: konkrét
céget ugyan nem tud említeni, amely
szekszárdi letelepedését tervezi, de a
gazdaság helyi viszonyai, az ipari park
infrastruktúrája és a szakképzett
munkaerõ ismeretében jobban orien-
tálódhat. Véleménye szerint elsõsor-
ban a programozásban, az informati-
kában, illetve az autóipari alkatrész-
gyártásban „utazó”, a dél-szláv, illetve a
balkáni térség felé is kacsingató finn
vállalkozások számára lehet vonzó

Szekszárd. Jari Vilén elmondta: a finn
cégek budapesti szervezete is feltér-
képezi majd a várost, és maga kezde-
ményezi, hogy a Magyarországon te-
lephellyel rendelkezõ finn vállalkozá-
sok képviselõi elõtt Szekszárd bemu-
tatkozhasson.

A nagykövet lehetõséget lát a fõis-
kolák közötti kapcsolat építésére is,
különös tekintettel a turisztika terén.
A finnek élénken érdeklõdnek a szek-
szárdi borvidék iránt. Ezt a városunk-
ban élõ északi családok emelkedõ szá-
ma is jelzi. A megbeszélésen résztve-
võ Arja Järvinen például 12 éve ren-
delkezik ingatlannal Szekszárdon, és
kitûnõen érzi magát nálunk.

„Hatékony párbeszédet folytat-
tunk, többek között az immár 23

éves múltra visszatekintõ – mostaná-
ban kicsit elhanyagolt – testvérvárosi
kapcsolat felelevenítésérõl is” – tette
hozzá Horváth István. A polgármes-
ter szerint akár egyhetes programo-
kat kínálva a közeljövõben több finn
turistát is a városba és környékére
csábíthatunk, egy felmérés szerint
ugyanis északi testvéreink a gazdasá-
gi válság ellenére a korábbinál is töb-
bet utaznak.

Jari Vilén nagykövet és kísére-
tének szekszárdi programja a Takler
Pincészetnél zárult. A finn delegáció
Takler András kalauzolásával ismerke-
dett a borral, a technológiával, de esz-
mét cserélt a szõlõtermesztés és bor-
készítés magyarországi és uniós hely-
zetérõl is.

Horváth István polgármester látta vendégül a finn delegációt

Takler András kalauzolásával finom borokat kóstolt a nagykövet
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nMagyarországon az oktatásból, bele-
értve a felsõoktatást is, kimaradt a vál-
lalkozásismeret, különös tekintettel a
gyakorlati képzésre. Tehát a vállalkozá-
sok sikeres elindulását az alapvetõ in-
formációhiányból fakadó olyan bukta-
tók nehezítik, amelyek némi elõ-ta-
pasztalat birtokában könnyûszerrel el-
kerülhetõek lennének – szögezte le
Barta E. Gyula ügyvezetõ igazgatóhe-
lyettes. A Magyar Vállalkozásfejleszté-
si Alapítvány (MVA) szekszárdi sajtótá-
jékoztatóján, amelyen részt vett dr.
Braun Márton országgyûlési képvise-
lõ, az alapítvány elnöke is, egy most in-
duló, izgalmas interaktív stratégiai já-
tékra hívták fel különös tekintettel a
vállalkozni vágyók figyelmét. Ez a játék
a Zseton.

Ez az egyedülálló gyakorlatorientált
ismeretterjesztõ játék a szórakozás, az
izgalom és a nyerési lehetõség mellett
olyan felkészülést és tudást nyújt a fia-
taloknak, ami az üzleti élet és az oktatás
együttmûködésén keresztül rávilágít a
piacgazdaság mûködésére, a vállalko-
zások szerepére a gazdaságban. A
program célja a vállalkozási szemlélet
elterjesztése a fiatalok, illetve a gyakor-
ló kisvállalkozók körében. E hiánypót-
ló játék során komoly tudásra lehet
szert tenni – döntéskészség, üzleti terv
készítése, piacelemzés eszközei, költ-
ségelemzés, az alapvetõ controlling
ismeretek… –, ami megelõzheti vállal-
kozásaik bukását.

A részletekbe a Zseton létrehozója,
Horváth Péter Áron avatta be az új-

ságírókat. A játékosok elõször regiszt-
rálnak, majd minden információt el-
érhetnek a zseton.mva.hu honlapon.
A játékosok modellvállalkozást indíta-
nak, mûködtetnek és több év gazdál-
kodását szimulálhatják. A regisztrálók
– miután jól megfeleltek az elsõ tíz
kvíz-kérdésre – ötszázezer forinttal
indulhatnak. Aki ennyit nem ér el, az
hitelfelvételre kényszerül.

Az interaktív vetélkedõ elsõ három
helyezettje pénzjutalmat kap a MVA-
tól, ami részben, vagy teljesen fedezi
egy valódi vállalkozás indításának
költségeit. A játék Gyõrben indult, s
már az elsõ napon kétszázan regiszt-
ráltak. Az elsõ menet szeptember 9-
én zárul, amit nyilvános döntõ és
eredményhirdetés követ. V. H. M.

Tanuljunk vállalkozni a Zsetonnal
Harc a mikro- és a kisvállalkozások mûködéséért, megmaradásáért

Új környezetben
a magyar és

német irodalom
Június 17-én indul a Magyarországi Né-
met Színház (DBU) wORTwechsel
(SzóVáltó) elnevezésû rendhagyó fel-
olvasóest-sorozata. A kéthavonta je-
lentkezõ események célja, hogy újra
felfedezzük Szekszárd elfeledett hely-
színeit, miközben színészek, szerzõk
és zenészek segítségével új környezet-
be helyezzük a magyar és a német iro-
dalmat.

A nyitó rendezvényt június 17-én,
szerdán 18 órakor a városi strandfür-
dõ üres medencéjében tartják. A két-
nyelvû (német-magyar) felolvasóest
során humorral, meglepetésekkel vár-
ják az érdeklõdõket, akik fürdõsapká-
ban ingyenesen, amúgy 200 Ft-os be-
lépõvel élvezhetik a nyári estét.
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Elsöprõ Fidesz-KDNP gyõzelem
„Pofon” a kormánypártnak, elõretörõ Jobbik az Európa Parlamenti választáson

A június 7-ei Európai Parlamenti

választások Tolna megyei és

szekszárdi eredményei nagyjá-

ban-egészében az országos hely-

zetet tükrözik. A Fidesz tarolt, a

Jobbik áttört, az MSZP csattanós

pofont kapott.  

SZV-TN összeállítás

A Fidesz-KDNP a jövõre nézve feladta
a leckét az MSZP-nek. Jelen helyzetbõl
kiindulva kisebbfajta csodára lenne
szükség, hogy egy újabb megmérette-
tésen a szocialisták számottevõen fe-
lülírják a megyeszerte szállított 15-20
százalékot. A fölényes gyõzelmet arató
Fidesz-KDNP mellett még két nyertese
van a múlt vasárnapi voksolásnak. Az
EU parlamentjébe három képviselõt is
delegáló Jobbik - amely két szekszárdi
választókörzetben is rávert az MSZP-
re -, és az egy képviselõi helyet szerzõ
MDF, amely a végsõ összesítést tekint-
ve Szekszárdon (6,36%) is átvitte a lé-
cet, bár nagy kérdés, hogy meddig le-
het tartósan a politikai porondon ma-
radni ilyen kicentizett eredményekkel.

Az LMP-HP a „szavazatot kaptak
még” kategóriában a legjobban szere-
pelt. A szinte a semmibõl feltûnt for-
máció – a szekszárdi szavazóknak is
köszönhetõen – a megyében meg-
elõzte a parlamenti képviselettel ren-
delkezõ SZDSZ-t. Ez azonban látszat
ellenére sem számít jelentõs fegyver-
ténynek: a szabaddemokraták Szek-
szárdon elért 1,86 százaléka egy – a
megyében is – fantomizálódó pártról
ad (szellem)képet.

A nagy tervekkel induló MCF Roma
Összefogás esetében ismételten bebi-
zonyosodott, hogy önálló roma párt-
formációnak nincs esélye a jelenlegi
helyzetben. Az MCF-re adott igen cse-
kély szavazatszámok alapján ¾ Szek-
szárdon 17 voksot(!) számoltak össze
– a bázisnak vélt roma szavazók vagy
el sem mentek szavazni, vagy elmen-
tek, de nem az MCF-re adták voksai-
kat. Az MCF-re nézve egyik lehetõség
rosszabb, mint a másik.

Átlag feletti választókedv
Az összesített adatok Szekszárdon a

választásra jogosult polgárok (28.275)
közül szavazóként 11 139 jelent meg.
A 39,4%-os részvétel az országos átla-
got (36,31%) meghaladja. A legna-
gyobb számban a Szent József Katoli-
kus Iskolában lévõ 21-es szavazókör-

ben járultak az urnákhoz: a voksolásra
jogosult 654 polgárból 367-en mentek
el szavazni, vagyis több mint 56 száza-
lékuk élt a választás lehetõségével.

A Helyi Választási Iroda vezetõje,
Amreinné dr. Gál Klaudia arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy a megyeszék-
helyen rendkívüli esemény a választá-
sok során nem történt, mindössze
egy szavazót kellett elutasítani, miu-
tán nem tudta igazolni lakcímét.

Elnöki értékelés
Megkérdeztük a képviselõt delegált

pártok városi vezetõit, miként értéke-
lik az EP-választások szekszárdi ered-
ményeit.

DR. BRAUN MÁRTON (FIDESZ): – Az
országos átlag feletti részvétel mellett a
Fidesz-KDNP nagy arányú gyõzelmet
aratott valamennyi szekszárdi szavazó-

körben. A voksok több mint 55 száza-
lékát gyûjtöttük be, vagyis a választók
egyértelmûen a változás mellett foglal-
tak állást. A szavazás eredményének pi-
kantériája, hogy a Szekszárdon koráb-
ban jelentõs politikai erõnek számító
SZDSZ szinte eltûnt a színrõl.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP):
– Az eredmény nem tükrözi egy ország
véleményét, hiszen a választók kéthar-
mada otthon maradt. Nem meglepõ,
hogy a válságban kormányzó MSZP tá-
mogatottsága alacsony, sovány vigasz,
hogy Szekszárdon mégis jobb az átlag-
nál. A szélsõjobb elõretörése azt gondo-
lom, minden jóérzésû embert sokkol. A
Jobbik által felvetett kérdésekre való-
ban választ kell keresni, de nem a de-
mokráciát veszélyeztetõ módszerekkel.

BUDAVÁRI MIKLÓS (JOBBIK):
– Örömmel látom, hogy a Jobbik prog-
ramja mellett sokan tették le a voksu-
kat. Úgy gondolom, hogy a késõbbiek-
ben egyre többen lesznek kíváncsiak a
pártra és programjára. A siker valószí-
nûleg annak köszönhetõ, hogy a prob-
lémákat õszintén tárjuk fel, s az embe-
reket is õszintén szólítjuk meg.

DR. KITANICS MÁRK (MDF): – A
részvétellel nem lehetünk elégedet-
tek, persze, ha Európa egészét tekint-
jük, már más a kép. Az elõzetes felmé-
résekkel szemben sikerült átlépnünk
a küszöböt, s egy képviselõt delegálni
az Európa Parlamentbe. Úgy gondo-
lom, a racionálisan gondolkodó szava-
zókra számíthattunk, s ha arculatun-
kat meg tudjuk õrizni, a jövõben egy-
re szélesebb réteget állíthatunk ma-
gunk mellé.

Átadás a határidõ elõtt
Kétszer négyszáz méternyi vezetéket cseréltek

n Hétfõn hivatalosan is visszaadták a
forgalomnak az újraaszfaltozott Bez-
erédj utcát, ahol az április közepén
kezdõdött munka során 400 méter-
nyi ivó-, illetve szennyvízcsatorna cse-
réjét végezték el.

A vízvezetékek cseréjét saját kivi-
telezésben végezte a Szekszárdi Víz-
és Csatornamû Kft. Artim Andrásné
igazgató elmondta, a rendelkezésre
álló mintegy 60 millió forintnyi fel-
újítási keretet a régi belvárosi csö-
vek cseréjére fordítják. A következõ
feladat a Dózsa György utcai vezeté-
ke, illetve – az Agora programhoz
kapcsolódva – a térburkolat felújítá-
sát megelõzõen a Szent István tér
alatti közmûvek cseréje lesz. A si-
kert, hogy 10 nappal a határidõ elõtt
át tudták adni a beruházást, a jó elõ-
készítésnek tulajdonítja. Sok mun-
kát, például a csõelemek hegeszté-

sét, elõre elvégezték, sosem kellett a
helyszínen az anyagra várni.

Artimné kiemelte a kitûnõ együtt-
mûködést a Szekszárd-Paksi Vízgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Kft-
vel, amit Szûcs László igazgató is
megerõsített. Ez a cég a terület feltá-
rását, a földmunkákat, a szennyvízve-
zeték cseréjét végezte. Nehéz volt a
feladat, mert az utolsó pillanatig biz-
tosítani kellett a régi csöveken a szol-
gáltatást, és a közlekedést az utcában
– mondta Szûcs László. Némi szeren-
cse is kellett ahhoz, hogy nem sértet-
tek meg az utcában egyetlen más ve-
zetéket sem. Az igazgató hozzátette,
hogy munkatársai húsz éve foglal-
koznak hasonló feladatokkal.

A munkák során egyetlen lakossá-
gi panasz sem érkezett, a kivitelezõk
ezúton is köszönik az utcában lakók
türelmét.
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Tartalmas Könyvhét-vége
Minõségi programok az ünnepi könyvhéten

n Szekszárdon június 4. és 6. között az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár adott ott-
hont az ünnepi könyvhéthez kapcsoló-
dó rendezvényeknek. Az érdeklõdõk a
hagyományosan ide sorolt könyvbemu-
tatókon és író-olvasó találkozókon kívül
hangköltészeti elõadáson és koncerten
is részt vehettek.

A jórészt a hétvégébe csúszó ren-
dezvénysorozat csütörtökön vette
kezdetét. A könyvtárban délután öttõl
Marcus Meadow szekszárdi krimi-
íróval beszélgetett Szûcs Edit könyv-
táros. A szerzõ – dr. Réti László, a váro-
si rendõr-kapitányság bûnügyi osz-
tályvezetõje – a nyomozati munkáról,
könyvei hátterérõl és legutóbbi regé-
nyérõl, A kandahári fogolyról mesélt
közönségének.

Pénteken Podmaniczky Szilárd író
nyitotta meg a 80. ünnepi könyvheti
rendezvényeket, majd (Jankovics
Zoltán moderálásával) Vass Tibor Jó-
zsef Attila-díjas költõvel beszélgetett
a könyvkiadás, az írás és az olvasás ak-
tuális helyzetérõl, továbbá bemutat-
ták legújabb könyveiket: Vass a nem
sok sem címû verseskötetét, Podma-
niczky pedig a Szép magyar szótárt.

Ünnepélyesen bemutatták az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár Babits-köte-
tét, az Engem nem tudtak eloltani cí-

mû könyvet is,
amelynek szer-
zõi közül számo-
san részt vettek
az alkalmon: Far-
kas Árpád, Ta-
más Menyhért,
Podmaniczky
Szilárd, Szkárosi
Endre, Móser
Zoltán, Dicsõ

Zsolt, Gacsályi József és Kis Pál István
költõk, írók a könyvtár felkérésérõl,
Babitsról és a hozzá fûzõdõ viszo-
nyukról beszéltek.

A péntek igazán összmûvészetivé
vált Móser Zoltán új könyveinek bemu-
tatásával, melyben közremûködött
Szabóné Gáncs Tünde énekmûvész, il-
letve Szkárosi Endre hangköltészeti elõ-
adása és a drMáriás neve által fémjelzett
Tudósok együttes koncertje révén.

Szombaton dr. Töttõs Gáborral
Bölcsõdei emlékkönyv címû kötete
kapcsán beszélgetett Németh Judit
elõadó, könyvtáros. Ezt követõen a
könyvhét rendezvényeinek sorát Kis
Pál István zárta, aki A misztériumtól a
színházig címû kötetét mutatta be,
valamint ízelítõt adott más mûvészeti
ágakkal (fotó, grafika) való kapcsola-
tából is. Kosztolányi

Podmaniczky
Szilárd

Trianon
és felelõsség

A nyári szünet elõtti utolsó Léleképítõ-
elõadáson dr. Tóth Csaba Attila vendé-
geként féltucatnyian beszéltek Tria-
nonról, a békediktátumnak az Euró-
pai Unióval való összefüggéseirõl, a
Trianoni Szemle címû folyóiratról - és
a mi saját, Trianonhoz fûzõdõ felelõs-
ségünkrõl is.

Szidiropolusz Archimédesz és dr.
Raffay Ernõ történész Trianon és az
Európai Unió címmel tartott elõ-
adást a Babits színháztermében hét-
fõn este, melyet majdnem félezren kí-
sérték figyelemmel. Az elõadást köve-
tõen a Trianoni Szemle címû folyó-
iratot a szerkesztõk, Fábián Gyula és
Zeke Gyula mutatták be. Az est során
felszólalt két neves elõadó, András-
falvy Bertalan etnográfus és ifj. Hege-
dûs Lóránt lelkész is.

A trianoni probléma megnyugtató
rendezésére, fogalmazott Szidiropo-
lusz Archimédesz, van remény. Így
van ez akkor is, ha, mint arra dr.
Raffay Ernõ rámutatott, a kérdéskör
nem került szabályozásra az EU által.
A több, mint kétórás est végén
Andrásfalvy Bertalan leszögezte: Tria-
nonért mi vagyunk felelõsek. Ez pe-
dig, tette hozzá, a legnagyobb vigasz-
talás, mert igenis: rajtunk múlik.

-kp-

Szomjú-díjat kaptak az önkéntesek
Zádor Béláné és a Tücsök Zenés Színpad az idei jutalmazott

A Mentálhigiénés Műhely Önkén-

tes Központ Szekszárd, a Tolna

Megyei Civil Szolgáltató Központ,

a Civil Kerekasztal, valamint a

Babits Mihály Művelődéi Ház jú-

nius 4-én rendezte az immár hét-

éves hagyományra visszatekintő

Hála Gálát, melyen az önkénte-

sek nemes munkáját illették elis-

meréssel.

N. S.

A díjat – mely a közjóért sokat tett
Szomjú György, néhai kovácsmester-
rõl kapta a nevét – idén Zádor Béláné,
a Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központja Nyugdíjas Tagozatának ve-
zetõje, és a Tücsök Zenés Színpad
Egyesület kapta.

A Tücsök Zenés Színpad Egyesület
tizennegyedik éve öregbíti városunk
hírnevét országosan. Munkájukkal,
kiváló eredményeikkel a megyeszék-
hely rendezvényeinek elmaradhatat-
lan fellépõi. A tavalyi esztendõ során
ötvenkilenc alkalommal léptek szín-
padra mindenki örömére. Tavasszal
mutatták be a fiatalok a Miklós Tibor
író-rendezõ által színpadra alkalma-
zott Az ellopott futár címû Rejtõ Jenõ

mû musical változatát, mellyel emlé-
kezetes, boldog pillanatokat szereztek
valahány résztvevõnek.

Zádor Béláné közel két évtizede
végzett áldozatos munkájának ered-
ményeképp sikeresen vonja be a me-
gye önkénteseit a segítõ rendezvé-
nyek szervezésébe, lebonyolításába.
Két éve koordinálja a Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozatának 675 tagját. Évente
több alkalommal szervez elõadásokat,
élelmiszer akciókat, kirándulásokat,

gyógyfürdõ-lá-
togatásokat a
nyugdíjasok-
nak, de felada-
tot vállal az ön-
kor mányzat
rendezvénye-
in, s gyermek-
otthonok lakó-
ink pedig gyü-
mölcsöt, ünne-
pi édességeket
szállítanak irá-
nyításával a
kollégái. A Far-
kas Pál szob-
rászmûvész ál-
tal alkotott díj

életében az elsõ, amivel munkáját elis-
merik - az emberek szeretetén, erköl-
csi megbecsülésén túl természetesen.

Marosiné András Rita, a Tolna Me-
gyei Civil Szolgáltató Központ veze-
tõje rámutatott: a Hála Gála hagyo-
mánnyá vált és szeretnék, ha az ün-
nepséget kísérõ bál is azzá válna. Cél-
juk, hogy a megyében lévõ civil szer-
vezeteket ünnepelni, szórakozni hív-
ják, ahol önkénteseikkel jelennek
meg, kapcsolatokat építenek ki más
szervezetekkel is.

Zádor Béláné, a nyugdí-
jas tagozat vezetõje

Béresné Kollár Éva
mûvészeti vezetõ
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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) pályázatot
hirdetnek a Nonprofit szervezetek szá-
mára kiírt pályázati keretcímmel 2009.
évre vonatkozóan.

Felosztható keret: 7 000 000 Ft
Pályázat célja:
A szervezetek 2009. évi mûködésé-

nek támogatása, mind eszköz és infrast-
ruktúra, mind humánerõforrás tekinte-
tében, melyek elõsegítik a szervezet fej-
lõdését, mûködését.

Pályázók köre:
- A szekszárdi székhelyû civil szerve-

zetek, amelyek a Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központban regisztráltak,
valamint az alapítványok közalapítvány-
ok, egyházak, amelyeket: 

- a Tolna Megyei Bíróság, egyházak
esetén az illetékes bíróság a felhívás
megjelenése elõtt legalább egy éve jog-
erõsen nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak, illetve az alapszabályuknak
megfelelõen ténylegesen mûködnek

- tevékenységüket Szekszárdon fejtik
ki

- köztartozásuk nincs, csõdeljárás
nem folyik ellenük

Nem nyújthatnak be pályázatot:
- Köztestületek
- Üzletszerû közös gazdasági tevé-

kenység folytatására alapított gazdasági
társaságok, valamint azok a nonprofit

szervezetek, amelyek ilyen gazdasági
társasággá alakultak át

- Tanácsok
- Pártok
- Munkaadói és munkavállalói érdek-

képviseleti szervezetek
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2009. január 1.

és 2009. december 31. között keletkezõ
mûködési, és ugyanezen idõszakban a
mûködéshez kapcsolódó tárgyi eszkö-
zök beszerzési, illetve programok, ren-
dezvények költségeihez nyújt vissza
nem térítendõ támogatást.

A pályázatban csak a fenti idõszakra
vonatkozó számlák számolhatók el,
melyek pénzügyi teljesítésének az el-
számolási idõszak végéig meg kell tör-
ténnie.

A támogatás önmagában nem lehet
a mûködés kizárólagos forrása (a szer-
vezetnek legalább 30%-os önrésszel, -
melybe beszámítható a természetbeni
juttatás - vagy egyéb forrással kell ren-
delkeznie).

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
hiánytalanul (a pályázati formanyom-
tatvány minden kérdésére választ ad-
va), és az egyéb elõírt dokumentumok
becsatolásával kell benyújtani. 

A formailag hibás, nem megfelelõ pá-
lyázatok nem kerülnek automatikusan
elutasításra. A bizottságok az értesítés-
tõl számított 10 napos hiánypótlási ha-
táridõt biztosítanak.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A szervezet bírósági nyilvántartás-

ba vételérõl szóló 30 napnál nem régeb-
bi kivonat.

2. Az elõzõ évrõl szóló számviteli be-
számoló egyszerû fénymásolata. A szám-
viteli beszámoló kötelezõ tartalma:
2008. évi mérleg és eredmény-levezetés,
kiegészítõ melléklet. 

Beadási határidõ: 2009. június 30.
A beadás helye: Szekszárd Megyei

Jogú Város Önkormányzata Közgyûlés-
ének Sport-, Ifjúsági és Civil Szerveze-
tek Bizottságának, valamint a Mûvelõ-
dési és Oktatási Bizottságnak címezve
a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Mûvelõdési és Sport Osztálya: 7100
Szekszárd, Béla király tér 8.

Bírálati szempontok:
- A szervezet hatékonysága, célja (ön-

segítés, kölcsönös segítés, közjó szolgá-
lat, közösségi érdekvédelem, közérdek) 

- A szervezet elõzõ évi társadalmi akti-
vitása és 2009. évi tervei

- Együttmûködés más szervezetekkel,
intézményekkel 

- A szervezet az elõzõ két évben az ön-
kormányzattól kapott pénzbeli támoga-
tással 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 támogatásá-
ról a pályázati határidõ elteltét követõ
30 napon belül a Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottság, valamint a Mûve-
lõdési és Oktatási Bizottság dönt.

Alapítványok, közalapítványok eseté-
ben a jogszabály a döntési jogosultsá-
got a Közgyûlés hatáskörébe rendeli,
ezért esetükben - a Bizottságok javasla-
tára - 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 felhaszná-
lásáról legkésõbb 2010. január 31.-ig el-
számolást kérnek, amelynek feltételei-
rõl a nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt.

A bizottságok visszavonják a támoga-
tást, amennyiben az nem a pályázatban
leírt célokra fordítódik, illetõleg akkor,
ha a pályázó a jelzett határidõig nem
számol el.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének

Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága és

Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága

Felhívás nonprofit szervezetek számára kiírt pályázatra

Csodás mesék, döbbenetes valóság
Roma õstehetségek tárlata nyílott a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban

Mesés világ tárul fel a megyei múzeum kor-

társ roma festők műveivel teli emeleti kiállí-

tótermében. Ilyen jellegű anyag még nem

szerepelt a múzeumban – mondta Gaál Attila

igazgató.

Kovács Etelka

Az itt látható festmények nehéz sorsú alkotói õstehet-
ségként önerõbõl, vagy kevés útmutatással alakították
ki sajátos mûvészi látásmódjukat. Mély érzelmeik, ára-
dó temperamentumuk erõteljes színekkel, gazdag fan-
táziával formálódik meg munkáikban. Más-más szem-
mel ábrázolják a cigányság életét, történetét, meséit.

Bada Márta (Erdõtarcsa, 1951-) meseszerû lebegõ
álomvilága a gyermekort idézi. Az ‘56-os forradalom
hõse, Dilinkó Gábor (Újpest, 1929-) az ujjaival festi
szép, komor képeit. Balázs János (Alsókubin, 1905.
- Salgótarján, 1977.) festményei egy teljes falat meg-
töltenek, ahogy maguk a képek telítettek Balázs
szürrealista vízióinak színes motívumaival. Orsós
Teréz (Komló, 1956-) karakteres festményei a ci-
gányság életét jelenítik meg. Unokahúga, Ráczné
Kalányos Gyöngyi (Komló, 1965-) élénk színekkel -
ahogy írja, virító kékkel, világos rózsaszínnel és na-
rancssárgával – fest madarakat, szárnyas embere-
ket, a nyarat, a telet, a cigánytelepet, cigány gyereke-
ket és a papától meséket.

Balogh Balázs Andrást (Kassa, 1940.-) a deportá-
láskor kimentették, így került Sátoraljaújhelyre a
nagynénjéhez. A cigánytelepen tapasztaltakból me-
ríti témáit. Ezeket elõször megrajzolja, aztán, mint
írja, beszélget velük… Így jön létre titokzatos képi vi-
lága. Orsós Jolán (Salgótarján, 1932-) letisztultabb
formavilággal ábrázolja a cigányság mondáit, a ci-
gány embereket. A betegségekkel gyakran küszkö-
dõ Oláh Mara (Omara) (Monor, 1945.-) kínjait a fes-

tészet enyhíti. Az õ festményei a legmegdöbbentõb-
bek. Kendõzetlenül láttatja, és feliratokkal meg is
erõsíti a cigányok megaláztatásokkal teli életét.
Fenyvesi József (Gilvánfa, 1928.-) szelídebb képek-
ben mutatja be mindennapjaikat.

Ezt a kiállítást elõször 2007-ben Kínában mutat-
ták be a magyar kulturális évad alkalmából, majd
nagy sikert aratott a Magyar Nemzeti Galériában is.
Ezután indították útnak, hogy mindenhol látható le-
gyen az ország megyei múzeumaiban. Elõször Sal-
gótarjánba utazott, ahol albumot adtak ki a város
egykori lakója, a jelentõs festõmûvész, Balázs János
életmûvérõl. 

Szekszárd a vándorkiállítás ötödik állomása, váro-
sunkban augusztus 22-ig tekintõ meg Az emlékezés
színes álmai címû tárlat. Küldetése, hogy hírét vi-
gye: a roma kultúra az egyetemes kultúra része,
ahogy a megnyitó köszöntõiben többször is el-
hangzott. Szuhay Péter, a kiállítás rendezõje, a Ma-
gyar Néprajzi Múzeum fõmunkatársa szerint a ro-
ma mûvészek ezekben a képekben az identitásukat
festik meg, mint a magyarok a XIX. században.
Kalányos János, a megyei Roma Kisebbségi Önkor-
mányzatok elnöke úgy látja, a festmények megmu-
tatják, hogy a romák melegszívû, szeretõ emberek.
Önismeretet és önbecsülést adnak a romáknak, a
nem romáknak pedig betekintést egy zárt társada-
lomba.
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A Szekszárdi Német Kisebbségi

Önkormányzat harmadik alka-

lommal adományozta a Päda-

goge des Jahres (Az év pedagó-

gusa) díjat olyan pedagógusnak,

aki a város német nemzetiségi

oktatást folytató intézményében

dolgozik, kiemelkedik nemzetisé-

gi oktatói-nevelői munkája, vala-

mint a német és magyar nemzeti

közösség értékeinek gyarapítá-

sán fáradozik.

V. Horváth Mária 

A rangos díjat idén Mikola Péterné, a Di-
enes Valéria Általános Iskola Grund-
schule tanítója vehette át a pedagógus
napon dr. Józan-Jilling Mihály elnöktõl
Farkas Pálné, az iskola igazgatója és a
mûsort adó tanítványok társaságában.

A tanórák után találkoztunk az
egyik osztályteremben, ahol stílszerû-
en egy öreg asztal körül, német fara-
gású székeken ültek, két életrevaló ta-
nítványával éppen „klumpa-bemuta-
tót” tartottak. Alíztól megtudhattuk,
hogy a német facipõhöz kötött
„pacsker” is dukál.

A gyerekek „Éva nénije” a bajai fõis-
kolán végzett és egy évig odahaza,
Bácsbokodon tanított, majd Szek-
szárdra, a Dienesbe hívták. Döntését
ma is áldja, hiszen remek közösségbe
került, ahol díjazzák és támogatják
gazdag ötlettárát. Ráadásul férjét is itt

ismerte meg a nemzetiségi kórusban.
Ja, még nem mondtam? A tanítónõ
igen büszke német származására, s
amint fogalmaz, „az identitásomat be-
lém oltották”.

– Már fõiskolás koromban elkezd-
tem gyûjteni a régi német népdalo-
kat, a szokásokat, a ruhákat, a hímzé-
seket és mindent, amit a mai napig
nem hagytam abba. – mondja, s te-
gyük hozzá, kitartó munkája révén
alakult ki az iskola gazdag gyûjtemé-
nye, mármint az üvegezett tározókba
kiállított több mint száz tárgyi emlék,
amit itt „német múzeumnak” monda-
nak. Van köztük száz évnél régebbi
babakelengye, igen értékes a népvi-
seletbe öltöztetett babák gyûjte-

ménye… Azok a holmik, – beleértve
az említett bútorokat is – amelyek
fértek el a folyosókon, az osztályter-
mek illõ dekorációi.

– Lelkesek a tanítványaim, amikor
megkérem nagyszüleiket, jöjjenek el
egy-egy tanórára. A mamák beavatják
õket a pacsker-kötés fortélyaiba, be-
mutatják a rokka mûködését, régi
népdalokat tanítanak nekik, megmu-
tatják a család hajdani fotóit. Jártunk
már Petritsék mézeskalács-múzeu-
mában és sütöttünk is sütiket. A ta-
nultakat Advent idején kamatoztat-
juk itt, a tankonyhán. Nagy élményt
jelentett a diákoknak az a gazdag nép-
rajzi gyûjtemény, amit Vitéz Zsolt ta-
nyáján láttunk.

Következzék a Lernwerkstatt, az al-
kotómûhely. A polc-sorokat megtöltõ
darabok, azaz a tanításhoz saját ma-
guk gyártotta nyelvi játékok – a kép-
szöveg, illetve a magyar-német domi-
nók, a logikó, a mindent rejtõ tojástar-
tók leleményes felhasználásával ké-
szült nyelvi feladatok, a nyelvtantanu-
lást segítõ kártyák, a megannyi
társasjáték… – kipróbálása közben ar-
ra is fény derül, hogy Mikola Péterné
szerkeszti az iskola honlapját, persze,
informatikus férje segítségével.

Két gyermekük sok mindent örö-
költ szüleik szellemiségébõl és elkö-
telezettségébõl. Leányuk a Pécsi Tu-
dományegyetemen germanisztikát
tanul, fiúk – aki a helyi ifjúsági fúvós-
zenekart erõsíti – 11. osztályos a pak-
si ESZI-ben.

A leleményes ötlet-, sõt projekt-gyá-
ros (tényleg az!) tanítónõvel már vagy
ötödször búcsúzkodunk, de mindig
eszünkbe jut valami. Például, hogy há-
rom éve újraélesztették az iskolai
tánccsoportot, a lányoknak meggypi-
ros selyembrokát ruhát készíttettek
mellénnyel és köténnyel, a fellépések
alkalmával a fiúk a sötét nadrágjuk-
hoz mellényt öltenek. Ja, és sikeresek
a tanulmányi versenyek mellett a
vers- és prózamondó, valamint a szép-
kiejtési versenyeken. Ha összeszámol-
juk, Éva néni napi elfoglaltsága kb. 26
óra. Nem fáradt? 

– Hát néha… De ez az életem.

Élete a német oktatás és a hagyományápolás
A Dienes iskola tanára, Mikola Péterné kapta a Pädagoge des Jahres Szekszárd díjat

Mikola Péterné két tanítványával és a német facipõkkel
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Pályázatot hirdetett a Magyar Mûvelõ-
dési Intézet és a Képzõmûvészeti Lek-
torátus a mûvészet szerelmeseinek. A
megyékbõl, helyi rosták után 1500
munka érkezett a fõvárosba, ahol 270-
et válogattak be a Vajdahunyadvárban
rendezett kiállításra. 

A május 8-ai megnyitón díjak átadá-
sára is sor került, a legjobbak legjobb-
jai közé két Tolna megyei alkotó is be-
került. Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium különdíjában négyen ré-
szesültek, köztük a szekszárdi Né-
meth István, fémplasztikáért. A kiállí-
tás július 2-ig tekinthetõ meg.

A Nagy Gáspár Kossuth-díjas költõ
nevét felvett budakeszi városi könyv-
tár „Jegyezvén szalmaszállal” címû fo-
tó és képzõmûvészeti pályázatán har-
madik helyezéssel díjazta a zsûri váro-
sunk grafikusmûvésze, Bucsányi End-
re Utolsó levél egy õszi fán címû alko-
tását. A versillusztrációs grafika meg-
tekinthetõ a www.ngvk.hu oldalon,
ahol egyúttal olvashatóak Nagy Gás-
pár ihletõ sorai.   Wy - N. S.

Németh István különdíjas
Bucsányi Endre díjnyertes grafikája Budakeszin

Emlékülés az Akadémián
Díszpolgárává avatja a város Hollós Lászlót

A Hollós László Emlékév ünnepi ese-
ményeihez érkezünk a jövõ héten. Jú-
nius 18-án, a szekszárdi születésû tudós
születésnapján emlékülést rendeznek
a Magyar Tudományos Akadémián. A
helyszínen díjazzák az általános iskolá-
sok vetélkedõjének, valamint a rajz- és
fotópályázat nyerteseit, és kiállítás nyí-
lik a díjnyertes pályamunkákból.

Az emlékév további ünnepi
programjai:

JÚNIUS 19., 14 ÓRA
Ünnepi közgyûlés a Polgármesteri

Hivatal dísztermében: Hollós László
posztumusz díszpolgárrá avatása

JÚNIUS 19., 15 ÓRA
A Szarvasgomba (Trifla) Világszö-

vetség és az Európai Trifla Lovagren-
dek képviselõinek ünnepi ülése a
Polgármesteri Hivatal dísztermében

JÚNIUS 19., 17 ÓRA
Hollós László emlékhelyek (Babits

M. utca 11., Mátyás király utca 46., új-
városi temetõ) megkoszorúzása.

JÚNIUS 20., 9 ÓRA
A Magyar Szarvasgomba-termesz-

tés Napja - tanácskozás a Polgármes-
teri Hivatal dísztermében

JÚNIUS 20., 14 ÓRA
Nemzetközi trifla-kutya verseny

és szemle a Gemenci Szabadidõköz-
pontban.

Információ: Dr. Bratek Zoltán
(20/915-1547), illetve Pócs Margit
(30/632-3266). Németh István fémplasztikájával
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Szülõk tettek az ovisok biztonságáért
Kétszáz cserjét ültettek a lakók a Tartsay lakótelep játszótere köré

A múlt héten is sikerrel zárultak

a „Szépítsük együtt Szekszár-

dot!” program akciónapjai.

A meleg idõ ellenére megkezdõdött az
UFC pálya felújítása a PANTEON Kft
részvételével. A Tartsay lakótelep ját-
szótere körül 200 db cserjét ültettek el
a környékbeli lakók. Homokágyakat
hoztak létre a játszóelemek körül a Baj-
csy-Zsilinszky óvodában a szülõk. A
Comenius iskola növendékei lehetet-
lennél lehetetlenebb helyekrõl gyûjtöt-
tek össze több, mint 70 liter szemetet
a vármegyeháza kertjében. 

Köszönjük az eddigi résztvevõk se-
gítségét és támogatást!

További akciónapok:

Június 13-án, 15 óra: a Barátság
utcai játszótér eszközeinek festése

A munka ideje alatt a gyermekek-
nek rajzversenyt hirdetnek a helyszí-
nen. A „Szépítsük együtt játszóterün-
ket!” címû rajzpályázat díjait  a Nõk
Szekszárdért Egyesület biztosítja. Min-
den résztvevõ gyermek csokoládét
kap, korosztályonként (óvodások, al-
só- és felsõ tagozatosok) az elsõ helye-
zettek könyvajándékban részesülnek.
A rajzok a helyszínen kiállításra kerül-
nek. A játszóeszközök festéséhez a
festéket, ecsetet a Polgármesteri Hiva-
tal biztosítja.

Június 27., 15-19 óra: Alisca utcai
korlátfestés

Az Alisca utca lelkes lakói vállalták,
hogy idejükbõl és energiájukból ál-
doznak arra, hogy a környékükben
megtalálható korlátokat és az Alisca
utca 3. szám elõtti buszmegállót lefes-
sék. A résztvevõk számítanak a többi
lakó segítségére is, hogy minél több
kopott korlátot tudjanak lefesteni. Ér-
deklõdni és jelentkezni Tollár Ger-
gelynél a 06 20/528-4767-es telefon-
számon lehet. 

Június 27. 8 óra: Bajcsy- Zsilinsz-
ky utcai óvoda

A Budapest Bank szekszárdi fiókjá-
nak és a Szekszárdi Nagycsaládosok

Egyesületének támogatásával és rész-
vételével valósul meg a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcai óvoda udvarának felújítása. A
környezetet a kerítés és a fajátékok
festésével, az óvoda körüli téglafal me-
szelésével és dekorálásával, továbbá
növényültetéssel teszik szebbé, ottho-
nosabbá a résztvevõk. Nagy segítséget
nyújthatnak a munkálatokban a szü-
lõk és a környéken lakók is, akiket
nagy szeretettel várnak a programra.

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programmal kapcsolatban érdeklõd-
ni Páll Lauránál a 06 30/4948-028-as,
vagy az 504-129-es telefonszámokon
lehet, levelet a laura@szekszard.hu
email címre küldhetnek.A Tartsay lakótelep játszóterét cserjékkel szegélyezték a lakók

A fasori óvoda játékait szülõk és gyerekek tették biztonságosabbá

Tisztelt Szekszárdiak!
Városunkban egy átlagos hétközna-

pon mintegy 3500 ember használja a
helyijárati buszközlekedést, ezzel el-
lentétben csaknem 16 ezren járnak
autóval. Meg sem lepõdhetünk, hogy
Szekszárd légszennyezettsége bizo-
nyos pontokon vetekszik a fõvárosé-
val. A belvárost zsúfolttá teszik az au-
tók, a reggeli órákban torlódások ala-
kulnak ki, és már nincs olyan pontja a
városnak, ahol a parkolók ne lenné-
nek tele.

A felvázolt problémák megoldásá-
nak érdekében az elmúlt idõszakban
Szekszárd város helyi közlekedése sok
változáson ment keresztül. Új autó-
buszok álltak forgalomba, buszvárók
épültek és megújult a menetrend. A
városvezetés – szakemberek bevoná-
sával – folyamatosan dolgozik azért,
hogy az utazóközönség a lehetõ leg-
jobb szolgáltatást vehesse igénybe, va-
lamint egyre több ember helyezze
elõtérbe a közösségi közlekedést a
személyautók helyett.

A helyi autóbusz-közlekedés nép-
szerûsítése érdekében lapunk õszi
számaiban városrészrõl városrészre
haladva fogjuk bemutatni, hogy mi-
ben nyújt többet a szekszárdi közös-
ségi közlekedés most, mint egy évvel
ezelõtt. 

Ezúton hívjuk fel a tisztelt utazó-
közönség figyelmét, hogy június 16-
tól (kedd) kezdve a tanszünetes

munkanapokra vonatkozó menet-
rend lép életbe. A változás csak a 2,
2Y, 4, 4A, 8, 8A, 9, 9Y és 98-as vona-
lak egyes járatait érinti, a többi vona-
lon - 1, 2A, 3, 3A, 4Y, 5, 5Y, 6, 6Y, 7,
7A, 7B, 88, 89 - a megszokott munka-
napi menetrend lesz érvényben.
Kérjük, az utazás megkezdése elõtt
tájékozódjanak, figyeljék a menet-
rendet!

A busz jön – alternatíva az autóval közlekedõknek
Június 16-tól kezdve a tanszünetes munkanapokra vonatkozó menetrend lép életbe

Tudta Ön?
* hogy Szekszárdon 1998-ban 
10 300 személyautó közlekedett,
2008-ban már 18 300 gépkocsit
használtak városunk lakói?
* hogy a légszennyezés nagyban
felelõs az allergiás megbetegedé-
sekért?
* hogy az új menetrendben évente
mintegy 40 000 kilométerrel töb-
bet járnak a jármûvek?
* hogy az új menetrendben a sû-
rûn lakott városrészek napközben
min. 20-30 percenként elérhetõ-
ek, de más területekre is, minden
napszakban minimum óránként
járnak a buszok?
* hogy idén 9 új fedett buszváró
került kihelyezésre?
* hogy Magyarország megyei jogú
városai közül Szekszárdon a legol-
csóbb a tömegközlekedés?
* hogy nálunk a legfiatalabbak az
autóbuszok?
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Száraz János

ötvös – aranyműves és Hadnagy Emese sminktetováló mester

sminkmester. Mindketten a tartós szépség művelői, a női és férfi

nem megszépítői bár különböző eszközökkel. Ami még közös bennük,

az a hivatásuk iránti feltétlen elkötelezettség, a maximalizmus és az

állandó törekvés arra, hogy mindig szebbet és többet nyújtsanak

vendégeiknek, vevőiknek.

Egy férfi:
Száraz János

Egy nõ:
Hadnagy Emese

– Az aranymûvesség régi mester-
ség. Te miképp váltál azzá?

– Hosszú út vezetett a hivatásomig.
A IV. iskolában végeztem, ahol Jutkusz
Gyõzõné Erzsike néni volt a rajztaná-
rom. Elvégeztem a lengyeli szakmun-
kásképzõt, majd az akkori Rózsában
érettségiztem. A katonaság után pár
esztendõt a városi televíziónál töltöt-
tem, amikor Barsi Péter – akit gyer-
mekkorom óta ismerek – a rajzaim lát-
tán „csábított” vésnök tanulónak. Öt
évig tanultam és dolgoztam nála, majd
2000-ben Budapesten szereztem öt-
vös-aranymûves szakvégzettségemet.

– Mirõl szóltak a rajzaid?
– Az alakábrázolás volt a kedven-

cem. Egészen kiskoromtól folyamato-
san rajzoltam, ez volt a kedvenc játé-
kom. A képességemet anyukámtól
örököltem, aki ma is amatõr szinten
fest, és nagyon jól rajzol.

– Mi a legnagyobb kihívás ebben a
szakmában?

– A tervezés, illetve az egyedi ékszer
készítése a vevõ elképzelése alapján.
Ez a ritkább eset, ugyanis a magyar ve-
võk még nincsenek felkészülve egye-
di ékszer viselésére. Az elmúlt évtize-
dekben kevés lehetõségük volt az
egyediségre, s ez nem csak erre a szak-
mára vonatkozik. Szerencsére ma már
egyre több a kivétel.

– Retro korszakát éli a bizsu. A szak-
ember szemével mi a mai trend?

– Minden anyagban, így az ezüst-
ben, aranyban, sõt a bizsuban is a szí-
nes, nagy kövek népszerûek. Örök di-
vat a gyöngy, és reneszánszát éli a drá-
gakõ - gyémánt, smaragd, zafír, rubin -
aranyba, vagy ezüstbe foglalva. Ez a di-
vat a Távol-Keletrõl érkezett Európába.
Újdonság még, hogy megjelent az
arany ékszerekbe épített féldrágakõ –
türkiz, jade, rózsakvarc, gránit –, amely
szinte mindenki számára elérhetõ.

– Divat lett a fehér arany is. Miért
vonzza az embereket?
– Az 1800-as évektõl visszamenõleg a
fehér ékszerek voltak a divatosak,

ugyanis az hozta ki, adta vissza legjob-
ban a gyémánt ragyogását, tüzét. Ko-
runkban talán azért terjedt el – az elõ-
zõeken túlmenõen –, mert nem túl fel-
tûnõ, viszont a viselõje, illetve az aján-
dékozó tisztában van az értékével.

– Az álmodat a saját üzletrõl gyor-
san megvalósítottad…

– Már 2001-ben megnyitottam pici,
ám saját üzletemet. Az Ékszertár két
éve költözött a sétálóutcába, egy már
nagyobb, nívósabb üzlet formájában.

– Számodra milyen ékszerek erõsí-
tik fel a nõi szépséget?

– Ami számomra szép, az egy szolid,
elegáns nyaklánc. A karkötõ és a gyû-
rû már lehet meghatározóbb, na-
gyobb – erõsebb fazonú –, a fülbeva-
lónál pedig vigyázni kell arra, hogy a
viselõje fej, nyak, haj formája mellett
az egyéniségéhez is passzoljon.

– Azt mondtad, a szakmádon kívül
számodra három drágakõ létezik...

– A feleségem, Kata – aki két diplo-
mát szerzett a szekszárdi fõiskolán,
amely munkahelye is egyben – és a
két lányom, a 6 éves Hanna és 3 éves
Luca. Hogy szakmailag idáig jutottam,
abban nagy szerepe van a feleségem-
nek és édesanyámnak. Sok barátom
van, akiknek szívesen fõzök szabad-
idõmben, ha azt a keveset nem éppen
a családommal töltöm.

– Emese! Arra születtél, hogy máso-
kat szebbé tegyél...

– Pályaválasztásomban nagy szere-
pe volt édesanyámnak, aki a mai napig
igen keresett fodrász Szekszárdon.
Mellette szívtam magamba a szépség-
szakma iránti vonzalmat. Kozmetikus
végzettségemmel 10 évig dolgoztam,
amikor úgy éreztem, többre vagyok
hivatott. Szerettem volna a vendége-
imnek maradandó szépséget „adni”, s
ekkor találtam rá a sminktetoválásra.

– Mit is jelent ez tulajdonképpen?
– Tartós sminket, amit a tetoválás

módszerével viszek fel a szemöldökre,
szemhéjakra és a szájra. A sminkteto-
válástól az arc egy állandó ápoltságot
sugároz, dacára akár az idõjárásnak,
akár fáradtságnak, vagy betegségnek.

– Kiknek ajánlod a sminktetoválást?
– Minden nõnek, de különösen

azoknak, akik elfoglaltak, vagy kicsit
ügyetlenebbek önmaguk sminkelésé-
nél. Fontos, hogy a sminktetoválás a
vendég egyéniségének megfelelõ le-
gyen. Ezzel egy dolgozó nõ, aki édes-
anya és feleség is egyszerre idõt, pénzt
és fáradtságot takaríthat meg, ugyan-
akkor otthon vagy a munkahelyen
mindig szépnek és ápoltnak tûnik.

– Kik kérik ezt a tartós sminket?
– Kortól és foglalkozástól teljesen

független a vendégköröm, 18 éves

kortól a 70 éves korig vannak vendé-
geim, akik ennek az elõnyét valóban
azonnal és hosszú éveken keresztül él-
vezik. Sokat beszélgetek velük, kere-
sem az egyéniségüknek leginkább
megfelelõ sminket. Õk elmondják kí-
vánságaikat, én szakmai tudásom és
tapasztalatom alapján – igen õszintén
– hozzáteszem a saját véleményemet.
Ebbõl beszélgetésbõl születik meg
aztán a végleges döntés.

– Hihetetlenül sok és szép élményt
gyûjtöttél az elmúlt évek során...

- Az idén 20 éve, hogy sminkmester
vagyok. A két évtized alatt többszörös
országos bajnok lettem, a sminkteto-
válói diplomámat egy svájci iskolában
vehettem át. Sminkesként részt vet-
tem Hajas László csapatának turnéján,
de dolgoztam Árpa Attilával is. Az állat-
kertben a Föld Napján gyermekeket
sminkeltem, egy Országos Kozmeti-
kusi Kongresszuson pedig „Testünk
díszítése” címmel tartottam elõadást.
A másik évforduló, hogy éppen idén
tíz éve szereztem meg sminktetoválói
mesterlevelemet.

– A piercing is nagyon divatos a fi-
atalok körében. Kik a bevállaló-
sabbak?

– Nemcsak a fiatalok körében nép-
szerû, szinte minden korosztály –
nemtõl függetlenül – kéri a piercinget
orrba, szemöldökbe, szájba, nyelvbe...
Nagy segítség számomra, hogy együtt
dolgozom a párommal, Mucska Gá-
borral, aki kiváló tetováló, és sok eset-
ben segít be nekem a piercing „beülte-
téseknél” is. Egyébként ebben a lá-
nyok a bevállalósabbak, a tetoválásban
pedig a fiúk.

– Hogy alakul a szabadidõtök?
– Sokat beszélgetünk, ezeknek

nagy része is a munkánkról, annak
elemzésérõl szól. Kisfiunkkal, Márkkal
igyekszünk sok idõt tölteni. Szeptem-
bertõl iskolás lesz, tehát még több oda-
figyelést igényel majd. Reményke-
dünk, hogy örökölte a kreativitásun-
kat, a rajz iránti tehetséget, és valami-
lyen mûvészpályát választ majd.Mindkettõjük hivatása a szépséghez kötõdik
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A tartós szépség mûvészei



H
ajdanában az újságok felada-
tuknak tartották, hogy híre-
ket, közleményeiket, sõt olva-

sói leveleiket olyan formában fogal-
mazzák meg, amivel az olvasót tanul-
ság levonására késztetik, vagyis neve-
lik.

A Tolnamegyei Közlöny 1899. júni-
us 25-i száma bõvelkedik ilyesmiben.
Egy pásztói „borhamisítás ügyben fi-
gyelemreméltó határozatot”, diósbe-
rényi esettel „a gyermeksikkasztás ég-
bekiáltó bûnét” tálalja, de még a rek-
lámban is ott búvik e szándék. A bús-
komor fiatalember „már-már öngyil-
kosságra határozta el magát, s revolve-
rét zsebébe tette”, mikor a vonatból a
Mátyás Diákot – korabeli élclapot –
sodorta kezébe a szél. Õ persze „föl-
vette, olvasni kezdte, s az eddig bús
ember nevetni kezdett, az életet meg-
kedvelte”, meg kell tehát rendelni a
valaha a szekszárdi Lõrinczi Ferenc ál-
tal is szerkesztett lapot. 

A történet hitelét némileg rontja az
elõzõ oldal híre. Egy szekszárdi ügyész-
ségi díjnok tavaly okiratot hamisított,
60 forintot sikkasztott a hivatalos
pénzbõl. „Tegnap a Csörgetéghez
ment, ahol háromszor magába lõtt, de
mivel egyik lövés sem talált (!), beleve-
tette magát, ahonnan azonban az úszó-
mester még élve kimentette.” Nem le-
het tudni: jobban kellett volna-e céloz-
nia, még rosszabbul úsznia, vagy in-
kább becsületesebben dolgoznia?

Szintén nem érthetõ, hogyan kerül
a bibliai példa a június 17-i ribillióba.
„Az izraeliták egyik bírája, Gedeon
embereit többek között fazekakkal
fegyverezte fel és szerencsésen meg is
verte az ellenséget. Az elmúlt szomba-
ton a szegzárdi piacon amazonok vív-
tak kemény harcot Gedeon módjára…
Váczi Istvánné és Tamás Ferencné

egymás mellett edényeket árulgattak.
Úgy dél felé nyelveskedni kezdtek egy-
mással, és végre annyira összekülön-
böztek, hogy az összecsõdült kíváncsi
nép szemeláttára hajba kaptak és a föl-
dön húzogatták egymást. Ezt látva
Tamásné inas fia édesanyja védelmére
kelt, és egy fazékkal Váczinét oldalba
vágta. A harcba ekkor belevegyült
Vácziné édesanyja is. Ezalatt a két fel-
bõszült némber fazekakkal fölfegyver-
kezve olyan tusát vívott, hogy csak
úgy repültek az edények. Az egyik fa-
zék Vácziné fejét érte – sokáig viseli
nyomait. A tusának számos fazék és
bögre esett áldozatul…” 

Hol volt a rendõrség? – kérdezhet-
nénk. Nem gyanítjuk, hogy kisebb
edények fenekét vizsgálgatta, sõt még
a tíz évvel késõbbi – immár városi –

rendõrkapitányról sem tesszük fel
ezt, noha késõbb egyértelmûen máj-
zsugorodással lépett égi szolgálatba. 

Addig azonban akadt gondja elég,
1909. június 6-án például A közönség
körébõl rovatban válaszolt egy vádra.
A képviselõtestület elõtt Albersz ügy-
véd állítása szerint õ akadályozza két
éve egy polgárasszony házépítését.
Molnár megírta: az engedély nélkül
indult építkezést megbüntette, majd -
mivel alapozás nélkül, noha engedély-
lyel zajlott az tovább – a mûegyetem,
az építõmesterek egyesülete, az építõ-
mûvészek szövetsége és az építõipari
iskola szakvéleményét is kikérte (!),
de mindezek õt igazolták. 

Ettõl még fegyelmit indított ellene
az alispán, a polgármester meg „oda
nyilatkozott”, hogy „nincs ingerenciá-

ja a kapitány ügykörébe tartozó
ügyek vitelére”. A szándék itt is tagad-
hatatlanul nevelõ…

Lanius Excubitor

Nevelõ szándékkal

10 2009. június 14.
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ÓDON DERÛ 236. Ódon időben

JÚNIUS 15-ÉN

175 éve, 1834-ben született Ke-
gyes József festõ: 1881-ben a
Garay teret is lerajzolta. 
JÚNIUS 16-ÁN

215 éve, 1794-ben született gróf
Aichelburg Ferenc, az elsõk közt itt
létesült rabdolgoztató üzem vezetõ-
je. 95 éve, 1914-ben alakult a jóté-
kony, mûvészetpártoló Muskátli
Asztaltársaság. 
JÚNIUS 17-ÉN

170 éve, 1839-ben eleink megost-
romolták a megyeházát, ahol véres
verekedés dúlt. 75 éve, 1934-ben a
Holt-Siónál cserkészparkot avattak.
70 éve, 1939-ben született Miszlai
Sarolta könyvtáros, helytörténész,
Illyés-kutató.
JÚNIUS 18-ÁN

150 éve, 1859-ben született Hollós
László akadémikus, világhírû gom-
batudósunk. 130 éve, 1879-ben ki-
mérték a keselyûsi gõzhajóállo-
mást. 70 éve, 1939-ben a daloskör
tartott zászlóavatót.
JÚNIUS 19-ÉN

110 éve, 1899-ben elhunyt
Liszbauer Antal helyi költõnk.
JÚNIUS 20-ÁN

100 éve, 1909-ben az izraelita
szentegylet fennállása 50. évfordu-
lóját ülte.
JÚNIUS 21-ÉN

95 éve, 1914-ben elõször alakult
vagyonõröket ajánló társaság.

Végsõ elhatározás
(Sarkady Andor rajza)

Piaci kofák
(Jankó János karikatúrája)

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

Az ember életében kicsi gyermekkorától
kezdve vannak meghatározó események,
melyeket életünkön át hordunk. Ezekhez
kapcsolódnak más élmények gazdagítva, ki-
egészítve vagy módosítva, átértékelve az ed-
digieket.
Május hónap nemcsak a virágok és illatok
sokszínûségében gazdag, hanem azokban a
világi és egyházi történésekben is, amelyekre
készülnek az iskolák és az egyházak. Az isko-
la ballagtatja „vén diák”-ját, az egyház konfir-
mációval, elsõ áldozással, bérmálással fogad-
ja tagjai közé a hitében bontakozó fiatalt. Úgy
az egyik, mint a másik, nem vége valaminek,
hanem egy új kezdet lehetõségének gazdag
tárháza. A szülõ-gyermek viszony minõségé-
ben abban mérhetõ, hogy mennyire sikerült
elindítani, majd figyelemmel nyomon követni a
gyermek szellemi fejlõdését, elõmenetelét az
ismeretek megszerzésében és rögzítésében.
Boldognak mondhatja magát az a szülõ, aki
gyermekérõl elismerõ szavakat hall, odafigye-
lésének, gondoskodásának és szeretetének
jutalmát látja nyíltszívû, kötelességtudó gyer-

mekében. Elindítottam, szárnyára bocsátot-
tam gyermekemet, mondják sokszor a szü-
lõk, érzékeltetve annak a feladatnak a teljesí-
tését, amit szülõi kötelességként elvár tõlük
az Isten. Ez egyben el- és kiszakadás abból a
fészekmelegbõl, amit a család biztosított.
Önálló élet kezdete, vállalása aszerint az örök
körforgás szerint, ami rendje ennek a világ-
nak, és ami az Isten képmására teremtett em-
ber egyedüli kiváltsága. 
De mit használ az embernek, ha az egész vi-
lágot megnyeri és a lelkében kárt vall? Erre a
kérdésre jó, ha idejében választ keres az em-
ber. A keresztség sákramentumában része-
sült gyermek, a szülõk és a keresztszülõk fo-
gadalomtétele nyomán lehetõséget kap arra,
hogy úgy neveljék és neveltessék, hogy ha el-
jön az idõ, az ifjú önként tegyen vallást hitérõl
Isten és a gyülekezet elõtt. A protestáns egy-
házakban ez az ünnepi alkalom a konfirmáció:
azaz a hit megerõsítése a Szentlélek által. Az
élethez szükséges ismeretek megszerzését
nem különíthetjük el büntetlenül, mert ezek
kárát látjuk. Összefonódva a kettõ teszi érté-

kessé, igazivá az ember életét. Talán fel sem
tûnik, de napról-napra nemcsak a tudásunk
javát kérik számon tõlünk, hanem a hitünkre
és annak gyümölcseire is kíváncsiak az em-
berek. Zaklatott, megromlott világunkban egy-
re inkább sürgetõ a prófétai szó: „a világ só-
várogva várja az Isten fiainak megjelenését”,
azaz azoknak az embereknek jelenlétét, szol-
gálatát, akik nem önös érdekeiket hajszolva
néznek át mások baján, nyomorán, hanem a
Krisztustól elkért és megkapott szeretettel
tudják hordozni mások terheit is. 
A konfirmációra való felkészülés ideje nem
egy év, sem kettõ, hanem egy életet igénylõ
idõszak. Ahhoz a forráshoz próbáljuk elvezet-
ni a fiatalokat, amelybõl nemzedékek merít-
hettek. Ahhoz a Krisztushoz irányítjuk léptei-
ket, szívüket, lelküket, aki mindannyiónk Meg-
váltó Ura.
Ha ennek az örömére ráérez az ember, lelké-
ben kárt nem vall. A Lélek kincseit: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hûség, szelídség, önuralom, nemcsak feltalál-
ja magában, hanem mindezeknek közvetítõjé-
vé is tud válni, és ezzel a keresztyén élet szép
példájává lesz.

Balázsi Zoltán, református lelkész
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Akik a vizsgán megbuknak...

112009. június 14.
MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. június 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Május 31-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Szinte sercent, hogy nõtt a fû, zengett a fény, tüzelt a nap”
(Ady Endre: Májusi zápor után).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kovács Istvánné, Kölcsey ltp. 11. és Bálint László, Zomba,
Orosháza u. 15/A. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

...ugye, hogy semmit sem tudnak?" – feszegeti a
kényes kérdést a 2x2 néha öt címû film ma is
közkedvelt slágere. Tudom, hogy azoknak, akik
csak felületesen, látásból ismernek, hihetetlennek
tûnik a dolog, de rég megboldogult ifjú koromban
– talán a kelleténél is huzamosabb ideig – a fel-
sõoktatásban, a Szegedi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karán tevékenykedtem. Éde-
sapám érdemeinek hallgatólagos elismerésének
köszönhetõen. Túlzás nélkül állíthatom, hogy az én
pár szavas instrukcióim nélkül az ötödéves veg-
yész hallgatók 90 %-ának laborgyakorlat osztá-
lyzata elégtelenre sikeredett volna. 

Hogy mit tudtam én, amit rajtam kívül más
nem tudhatott, nem mondhatott el nekik?

Rég elévült már a dolog, ezért bevallhatom, hogy
nem voltam én egy Einsteinhez hasonlóan nagy
koponya, csupán a laborgyakorlatokon szereplõ
kísérletek végeredményét tudtam. A vizsgálatokat
egy Balázs János nevezetû tanársegéddel együtt
elvégeztük, de ha én valami tragikus véletlen
folytán nem dolgozom ott, és nem az a feladatom,
hogy legjobb tudásom szerint a segítségükre legyek,
Balázs Jancsitól sohasem tudhatták volna meg.
(Óriási szerencséjük volt velem.) Persze, azért an-
nyi eszem volt, hogy a hibahatár közeli eredményt
közöltem velük. Tudom, tudom – szinte látom is –,
hogy sokan most rosszallóan csóválják a fejüket,
mondván, ez nagyon helytelen dolog volt.

Nos, én „belülrõl” egészen másképp láttam
akkor is, és (kívülrõl) most is egészen máskép-

pen látom a dolgokat. „Örök ellenzékiként” az ok-
tatásüggyel ellentétben én a tanuló ifjúság párján
állok, és elítélem a felesleges tudálékosságot. Szer-
intem embertelenség olyasféle dolgokkal gyötörni
õket, amiknek többségük a büdös életben semmi
hasznát sem veszi.

K érdem én – egyáltalán nem mentegetõzéskép-
pen –, vajon még ezeket a kiegészítõ infor-

mációkat ismerve is elítélik humanitárius cse-
lekedeteimet? Elgondolkodtak már azon, hogy az
oktatásügyben ténykedõk miért nem jönnek rá,
hogy a kevesebb több lenne, és nem magolni kell
idomítani a diákokat, hanem a tanulás, a gondo-
lkodás, a logikus következtetések levonásának el-
sajátítására kellene ösztönözni õket? Folytathat-
nám, de csak felesleges vita lenne belõle. Tudom...
és csak ennyit tudok, és ez nekem untig elég.

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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Újra benépesült az Unio edzõterme
Visszatért a tolnai megyeszékhelyre az egykori tréner, Török István

Időarányosan szépen alakulnak a

dolgok a helyi ökölvívó sportban,

amely mondhatni, a klinikai halál

állapotából tért vissza.

Bálint György

Most olybá tûnik, hogy a hõskorszak
vidéki fellegvárában, Szekszárdon új-
fent gyökeret ereszthet a sportág. A leg-
újabb fejlemény, hogy már két edzõ is
serénykedik a délután háromtól este
hétig nagy kihasználtsággal üzemelõ,
sportcsarnokbéli ökölvívó teremben.

Azonnal visszaköszön a Rácz-kor-
szak. Hosszabb idõ után újra megpil-
lantottuk a zsák és a kötelek között - a
maga jóságos tanító bácsis stílusában -
Török Pistát. A tréner egykor Szatmár-
németibõl jött át földijét, tanítómes-
terét, az Unio Box Team alapítóját, a
felejthetetlen Rácz Györgyöt követve.
Elõbb Füreden kezdett, végül Szek-
szárdon kötött ki a még román színek-
ben amatõrként több száz mérkõzést
maga mögött tudó egykori ökölvívó.
Török pár éves gyümölcsözõ együtt-
mûködés után - megélhetési okokból -
kénytelen volt hátat fordítani szeretett
sportágának, de eljött az az idõ, ami-
kor - ahogy õ fogalmazott - megenged-
heti magának, hogy a szabadidejét az
edzõségnek szentelje, nem épp hét-
köznapi céloktól vezérelve.

Örül a régi-új edzõ visszatérésének
Halász Gábor is. A profi bunyós, edzõ,
eddigi mindenes megoszthatja végre
a munkát, amit egyedül már nehezen
tudott volna ellátni. Most ugyanis már

egy stabil 14 fõs csoportról beszélhe-
tünk, a profik létezése mellett.

- Egy közép és hosszabb távon sta-
bil mag kialakításához azon a vélemé-
nyen vagyunk Gáborral, hogy még
egy csoportra szükség lenne. Ehhez
feltétlenül toboroznunk kell, megcé-
lozva a városkörnyéki településeket.
Szedresbõl például most is van bejáró
gyerek. Nem akarunk várni szeptem-

berig, hanem már a nyáron, itt a
sportcsarnokban meghirdetünk egy
tábort, amelybe bárki eljöhet, szere-
lést is húzhat, megkapja tõlünk az egy
hét alatt az alapokat. Meghívnánk ide
ismert ökölvívókat is, a két edzés kö-
zött pedig filmvetítés szerepelne a
programban. A komfortérzethez per-
sze jó lenne valami ellátás, amihez
sebtében támogatókat keresünk -

mondja a visszatéréstõl feldobott Tö-
rök István.

A trénertõl azt is megtudtuk, hogy
az Unio Box Team a Komló Kupa
után természetesen a szomszédos
Paks Kupán is részt vett, és itt is be-
gyûjtött a közelgõ országos bajnoksá-
gok szempontjából több biztató ered-
ményt. A serdülõknél Lehõcz Máté a
48 kg-ban nem talált legyõzõre, a dön-
tõben éppen paksi riválisát verte. A
felnõttek 63 kg-os súlycsoportjában
aranyérmes Kisbéri Máté a torna leg-
technikásabb ökölvívója lett. Csatlós
Jenõ csak a döntõben kapott ki a szol-
nokiak válogatottja, Tóth Attila ellen, a
verseny egyik legjobb mérkõzésén.

Hide a célkeresztben
– Hogy áll a profi szakág? – kér-

deztük a kesztyûzõ Halász Gábortól.
– Pillanatnyilag jómagam és két ta-

nítványom alkotjuk a csapatot. Az egy-
kori ismert bunyós, Petrányi Zoltán a
menedzserünk, s idõvel akár bõvülhe-
tünk is - mondja az Unio elsõ saját ne-
velésû szekszárdi versenyzõje. Halász
egyébként a cirkálósúlyban már 39
meccsnél jár, amibõl 27-et megnyert,
ebbõl az idén kettõt. Kétszer az euró-
pai tévécsatornák nyilvánossága elõtt
is bokszolt éppen aktuális Európa-, il-
letve kisvilágbajnok ellen. A harmin-
cas éveinek elején járó öklözõ most
éppen arra gyúr, hogy ringbe léphes-
sen az egykori nehézsúlyú világbajnok
– ma a cirkálósúlyban pofozkodó – 37
éves angol Herbie Hide ellen egy né-
met gála keretében.

Török István figyeli a fiatalok kesztyûzését
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n Bevezetõ az igazi kézilabdázásba - ez a szivacslab-
da. A kilenc tízéveseknek tökéletesen megfelel, hogy
a kézilabdás ábécén tanultakat éles körülmények kö-
zött is megmutassák.

A normál pályán keresztben rajzolt játéktéren,
hatos fal, mini kapu, hárman-hárman feszülnek egy-
másnak. Óriási jelentõsége az egy-egy elleni játék-
nak, a mozdulatgyorsaságnak, a helyzetfelismerés-
nek, de... A kézilabda eredményes megvívásához
szükséges csapatvédekezésnek is - ami persze há-
rom fõ esetében túlzás -, de az, hogy ki milyen ke-
mény, hogyan tud besegíteni a másiknak, nos
(tornael)döntõ tényezõ tudott lenni az elmúlt hét-
végi szekszárdi országos fináléban. Sajnos, egy meg-
álmodott UKSE-sikert szertefoszlatva...

Pedig minden a forgatókönyv szerint zajlott a két
nap során: a szivacsosok között tavaly országos har-
madik szekszárdi lányok magabiztosan araszolgat-
tak elõre a legfiatalabb korosztály - az indulásnál 180
csapat alkotta - országos bajnokságán. A nagydöntõ-
ben is okkal sejlett fel, hogy a kék-mezes, copfos, fes-
tett frizurás szekszárdiaknál esetleg itt sem lesz jobb.
Legyõzték az Óbudát, a Szombathelyt, a Sárospata-

kot, aztán az elõdöntõben a vérmes reményeket táp-
láló Balmazújvárost.

Jött a Mohács. Az az együttes, amelyet Ivánné Bá-
nyai Ilona tanítványai bárhol, bármelyik tornán talál-

koztak is eddig, egyszer sem mulasztot-
tak el legyõzni. Annak ellenére, hogy a
mohácsiak keményen, határozottan vé-
dekeztek, kétgólos sikerüknek ez csak az
egyik záloga volt. A másik tényezõ egy tu-
lajdonképpen az ellenféltõl kapott lélek-
tani ok volt. Amikor a hazai pálya nem
elõny, hanem inkább hátrány. Amikor az
otthonjátszó kinéz a lelátóra, látja, hallja a
hozzátartozóit, akkor - 9 évesen fõleg -
megremeg a kéz... A szeretett Ili néni,
akinek a szava szentírás, hiába is kéri szá-
mon ilyen szituációban azt a védekezést,
amit eddig húszból 19-szer megcsinál-
tak, most ez nem jön össze. Talán, ha ép-
pen Mohácson, vagy Magyarország bár-
mely más csarnokában rendezik a dön-
tõt, minden fordítva történik...

Egy-két napot aludva a történtekre:
ennek az ezüstnek csillognia kell, amitõl egy Fradi,
egy Dunaferr, egy Gyõr, egy Debrecen - és még foly-
tathatnánk a sort - ezúttal meglehetõsen távol ke-
rült a kis kézisek nagy bajnokságán. B. Gy.

Amikor inkább hátrány, mintsem elõny a hazai pálya
Szivacslabdában országos ezüstérmes az UKSE Szekszárd 

Az ezüstérmes szekszárdi szivacslabda-csapat
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Gombás rakott burgonya
Hozzávalók:

l 2 fej vöröshagyma
l 2 evőkanál vaj
l 75 deka sampinyon gomba
l fél teáskanál só
l 1/4 teáskanál bors
l 1/4 liter tejszín
l 1 kilogramm burgonya
l 2 tojás
l 4 evőkanál aprított petrezselyem
l 5 dekagramm gouda sajt

A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk,
és vajban megpároljuk. Hozzáadjuk a
gombát, 10 percig főzzük. Sózzuk,
borsozzuk, és felforraljuk. Leszűrjük,
a levét 1/8 liternyire elfőzzük. Tejszínt
adunk a léhez, és felforraljuk. Hozzá-
adjuk a karikára vágott burgonyát, és
5 percig főzzük. A burgonya felét szi-
tával kivesszük, és tűzálló tálba rak-
juk. Ráteszünk egy sor gombát, és a
burgonya másik felét. Felverjük a to-
jást. A levet apránként hozzákeverjük,
és petrezselymet adunk hozzá. Meg-
fűszerezzük, és a burgonyára öntjük,
majd megszórjuk reszelt sajttal, és
aranybarnára sütjük.

(A receptet a Hollós László-emlékév 
alkalmából tettük közzé)

Élénkpiros színû,
málnás illatú sil-
ler bor, mely át-
menet a rosé és
a vörösbor kö-
zött. Érettebb,
mint egy rosé,
viszont gyümöl-
csössége és
könnyedsége
m e g m a r a d t ,
élénk savak te-
szik még üdí-
tõbbé. A gom-
bás ételek ki-
váló kísérõje,
és a júniusi es-
ték üdítõ bora.
Fogyasztása
10-12 °C-on
ajánlott.

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

Borajánló:

Tüske Pince:

Siller 2008

A készülék bérleti díja

8000 Ft/nap
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Június 18-án (csütörtök) 19 óra
Gagliarda Kamarakórus évadzáró
hangversenye a PTE Illyés Gyula Fõis-
kolai Kar aulájában (Rákóczi u. 1.)

A belépés díjtalan.

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Június 26-án, pénteken, 20 órától
a táncteremben Mezõföldi táncház 

Elõadó: Prof. dr. Lukács László nép-
rajzkutató – A Mezõföld néphagyo-
mányairól

Táncházvezetõk: Hahn-Kakas Ist-
ván (örökös aranysarkantyús táncos)
és Tombor Beáta (örökös aranygyön-
gyös táncos) Székesfehérvárról.

Muzsikál a Galiba zenekar.
Jegy: 500 Ft

Mûvészetek Háza

Június 26-án (péntek) 20 és 21.30 óra
SzemFülEs(t) 
Egy pohár jó szekszárdi vörösbor-

ral kezében gyönyörködjön Székely
Bertalan csodálatos alkotásaiban és
hallgassa Liszt magával ragadó zongo-
ramuzsikáját, valamint Arany János:
Ágnes asszony címû lélektani balladá-
ját.

Aki nem csendben a képek elõtt
végigsétálva, hanem baráti társaság-
gal, beszélgetve szeretné megtekinte-
ni a tárlatot, az éjszakába nyúló prog-
ramunkon megteheti. 

Tárlatvezetõ: Dr. Méry Éva
Zongorán közremûködik: Lányi

Péter. Vers: Csötönyi László
Belépõjegy: Felnõtt: 1600 Ft, nyug-

díjas: 800 Ft, diák: 600 Ft.
Tárlatvezetés: 400 Ft
Elõzetes bejelentkezés: Gonda Má-

ria Tel.: 74/511-247,414-056; 20/428-
7137

FELHÍVÁS
Udvarhölgyválasztó Szépségver-
seny ama Szekszárdi Szent László
Napi Vigadalomban, Szent Iván
(június) havának 28. napján.

Adatik tudtára Szekszárd városa és a
környezõ települések népeinek, hogy
a 2009. évi Szekszárdi Szent László
Napi Vigada-
lom alkalmábul
az vidék hajadon-
jai és asszonyai
közül megvá-
lasztatik László
király urunk
h i t v e s é n e k ,
Adelheid király-
né úrasszony-
nak Elsõ Udvar-
hölgye. Mind-
azon nõi szemé-
lyek, akik a cím el-

nyeréséért versengeni kívánnak, júni-
us 15-ig jelentkezhetnek a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Házban. Feltétel: kor-
hû jelmez.

Várjuk továbbá azon játékos kedvû
baráti társaságok, civilek jelentkezését,
akik szívesen beöltöznének László ki-
rály udvari kíséretébe.  Lovag, szerze-
tes és pórnép, valamint udvarhölgy jel-
mezeket a polgármesteri hivatal eme-
leti termében lehet próbálni június 24-
én 10-15 óráig, valamint a Vigadalom
napján, 28-án, vasárnap 9 órától. 

Legyen Ön is aktív részese a Szent
László Napi Vigadalomnak! 

Információ: Pékné Marikánál
74/529-610-es számon.

Szíves figyelmébe ajánljuk!
Június 26-28.: Szekszárdi Szent
László Napok

Június 26., péntek
„1000 éves a Pécsi Egyházmegye” kon-
ferencia 
Jószai Sándor ikonfestõ kiállításának
megnyitója
Fáklyás felvonulás

Június 27., szombat
Nyitott pincék – Borkóstolás a borkútnál
Szarvasgomba-dicséret Szent László
Napon
Szabadtéri filmvetítés
Német nemzetiségi kórusok bemutatója
Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe
Asztalfoglalás: 30-235-5160

Június 28., vasárnap
Szent László Napi Vigadalom
László napi kirakodó vásár, harci eszkö-
zök kipróbálása, íjászkodás, kiállítások;

szabadtéri színház
és muzsika 
Ünnepi Országlás
és Hódolatfogadás
Az elsõ udvarhölgy
kiválasztása
Július 14-én, ked-
den, 20 órakor

„Fesztiválhango-
ló” a Duna menti
folklórfesztiválon
résztvevõ együtte-
sek táncszínházi
mûsora 

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színházterme Belépés díjtalan.
Augusztus 20., csütörtök

Szent István király Ünnepe 
Ünnepi közgyûlés délelõtt, Szek-

szárd Város díjainak átadása a Mûvé-
szetek Házában.

Info: Mûvészetek Háza, Gonda Má-
ria: szemuha@szemuha.t-online.hu,
tel.: 74/511-247.

A Béla király téri szabadtéri színpa-
don: 20 órakor: Az államalapító – a
Sziget Színház elõadása

21 órakor: Presidance Compa-
ny bemutatja: Hungarythm – A
tánc életre kelt – kétrészes, monu-
mentális táncshow.

Mi, magyarok, semmiben sem kü-
lönbözünk más nemzetektõl. Mi is
szeretünk táncolni, zenélni, nagyokat
mulatni. Mindennapjainkat öröm és
bánat , élet és halál tánca járja át. Év-
századok harca égett zsigereinkbe így
ha nincs kivel, hát egymással harco-
lunk. Földünket vér és könny áztatta,
mégis imádunk nagyokat nevetni,
imádunk élni! Szóval semmiben sem
különbözünk – kicsit mégis mások
vagyunk.

Panoráma Mozi

NAGYTEREM

Június 11-17.
16.00, 17.30: Éjszaka a múzeum-

ban 2. – amerikai akció-vígjáték (12)
20.00: Star Trek – amerikai sci-fi

(12)
Június 18-24.
17.30, 20.00: Terminátor: Megvál-

tás – amerikai-német akciófilm (16)

ART TEREM

Június 11-17.
17.00: A provance-i fûszeres fel-

iratos francia film (12)
19.00: Intim fejlövés – magyar já-

tékfilm (16)
Június 18-24.
15.30, 19.00: A Pankrátor – felira-

tos amerikai film (16)
17.00: Spancserek – amerikai ro-

mantikus vígjáték (16)

Székely Bertalan
(1835-1910) festõmûvész kiállí-
tása a Mûvészetek Házában április
4 – június 28. között a Magyar
Nemzeti Galéria
válogatásából.
A kiállítás hétfõ
kivételével na-
ponta 9-19 óráig,
szombatonként
9-13 óráig láto-
gatható.

Strandkézi-kupa
Június 20-21-én (szombat-vasárnap)
immár második alkalommal rendez-
nek amatõr strandkézilabda tornát a
szekszárdi városi strandon. A hazánk-
ban is egyre népszerûbb sportág ked-
velõi június 18-ig (csütörtök) nevez-
hetnek. További információ és jelent-
kezés a városi uszoda portáján, vagy a
30/680-2142-es telefonszámon.

Múzeumok éjszakája
június 20., szombat

Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szt.
István tér 26.)

14.30-19 ÓRÁIG: II. Borok és hú-
rok. Pengetõs húrok szekszárdi borra
hangolva. Hang- és borkóstoló a mú-
zeum elõtti téren. (Közremûködnek:
a Komjáth(y)iak, Szekszárdi Gitár-
kvartett, Trio Balkan Strings, ...)

19.30 ÓRA: Az emlékezés színes ál-
mai c. kiállításhoz kapcsolódva: De
jajj... Cigány népmese sok zenével és
humorral. Közremûködnek: Tompos
Kátya, Zöld Csaba, Szõcs Artur, Ba-
logh Rodrigó és a Söndörgõ zenekar.

21 ÓRA: Pincétõl a padlásig - zseb-
lámpás kalandtúra a múzeumban.
(Kérjük, a résztvevõk hozzanak ma-
gukkal zseblámpát.)

22 ÓRA: Örökségünk – Tolna me-
gye évszázadai címû kiállítás megte-
kintése tárlatvezetetéssel.

23 ÓRA: Megelevenedett képek -
Egy kisváros a századfordulón címû
kiállítás megtekintése vezetéssel.

További színes programok a Babits
Mihály emlékházban és a Vármegye-
háza kiállítótermében.

A részletes programot találnak a
www.szekszard.hu honlapon.

Garay téri koncert
Szekszárd MJV Mûvelõdési és Oktatási
Bizottságának kezdeményezésére a
város kiemelkedõ mûveszeti együtte-
sei adnak bemutatót a Garay téren.
Június 19-én, pénteken, 14.30 órakor
a Gárdonyi Zoltán Református
Együttes, míg június 21-én, vasárnap
18 órakor a Tücsök Zenés Színpad ad
szabadtéri koncertet.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Június 16. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Június 23. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Június 16. (kedd)16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Június 23. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első keddjén 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.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap második 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 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Június 16. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Június 8. (hétfő) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés telefonon: 30/911-2119

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

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 15-16 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

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
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KÖZLEMÉNYEK

SEGÍTÕKET VÁRNAK

A Szekszárd-újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör szeretné önerõbõl el-
végezni a Szent István Ház részle-
ges felújítását. A június közepén
kezdõdõ és a tervek szerint a szüre-
ti bálra befejezõdõ munkákhoz a
Társaskör tagjainak segítségét ké-
rik. Érdeklõdni Gyurkovics Jánosnál
lehet (30/994-87-54).

KIADÓ TEREM

A városközpontban (Béla király tér)
lévõ kultúrált, 80 fõs terem kiállítá-
sokhoz, konferenciákhoz, megbe-
szélésekhez olcsón kiadó! Érdek-
lõdni: 20/9475-072

APRÓHIRDETÉS

TÁNCTANFOLYAM. Egyhetes intenzív
társastánc tanfolyam indul, 10 alka-
lom. Info: www.gemenctse.extra.hu
tel: 20/980-77-52

Árverési felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

egyfordulós versenytárgyalás keretében értékesítésre meghirdeti
a szekszárdi 5794/14 hrsz-ú, illetve 5794/15 hrsz-ú,

beépítetlen terület
megnevezésû ingatlanokat.

Az értékesítési versenytárgyalás szabályait, valamint az ingatlanok rövid
bemutatását tartalmazó dokumentáció átvehetõ a Polgármesteri Hivatal II.
emelet 56-57. sz. irodáján, illetve letölthetõ a www.szekszard.hu internetes

oldalról. A részvétel és az értékesítés egyéb feltételeirõl a Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési és -Fejlesztési Igazgatóságán, a 74/504-159-es telefon-
számon, illetve a varga.andras@szekszard.hu e-mail címen lehet érdeklõdni.

Sporttábor a Garayban

2009. június 22-tõl 26-ig, illetve au-
gusztus 24-tõl 28-ig sporttáborokat
szerveznek a Garay János Általános
Iskolában (Szekszárd, Zrínyi u. 78.)
Program: naponta 2x sportfoglalko-
zás különbözõ sportágakban (úszás
is). Játékos szabadidõs foglalkozá-
sok: kézmûves foglalkozás, informa-
tika, társasjátékok, strandolás, stb.
Foglalkozásokat 8-tól 16 óráig.
Ellátás: napi 3-szori étkezés (tízórai,
ebéd, uzsonna). 
A tábor költsége: 6000 Ft/5 nap.
Jelentkezni személyesen az iskolában,
vagy a 20/478-8139-es telefonon,
Hammer Mária testnevelõnél lehet. 
A Garay János Általános Iskola sport-
iskolai osztályaiban bõvül a sportági kí-
nálat a következõ lehetõségekkel:
görkorcsolya, görhoki (télen jégkor-
csolya, jégkorong) és floorball. Érdek-
lõdni és jelentkezni lehet: Galambos
János testnevelõnél, az 511-450-es
telefonszámon.
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