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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A gyerekek a jövõt jelentik
Máté anyák napi ajándékként érkezett a családba

Anyák napja elõtt pár nappal a Balassa János kórház szülészetén látta meg a napvilágot Máté, a Piros há-
zaspár harmadik gyermeke. Az édesanya Pirosné Cseke Szilvia boldog mosollyal az arcán öleli magá-
hoz a fekete hajú, formás kisbabát, akit 10 éves nõvére, Viktória és 5 éves bátyja, Ádám, már nagyon vár
haza. Szeretnék látni, hogy ki is volt anya pocakjában. Írásunk az 5. oldalon.

Szeretettel köszöntjük az
édesanyákat!

Szeretettel köszöntjük az
édesanyákat!

A végzõs diákok az iskolától való ünnepélyes búcsú, a ballagás elõtt minden évben „zöld napnak” 
vagy bababallagásnak nevezett bolondozással töltik az utolsó tanítási napot. 

Képünkön a Garay János Gimnázium 12/B osztályos tanulói a városközpontban.

Bolondozással búcsúznak a végzõsök
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KÖZÉRDEKŰ

Az egészségügyi miniszter 16/2002. (IV.
10.) EüM rendelete szerint a nagydara-
bos hulladékot a közterületre kirakni
csak az elszállítás napján lehet. Kérünk
mindenkit, aki igénybe kívánja venni

az ingyenes szolgáltatást, hogy a lomta-
lanítási programban megjelölt lakóhely
szerinti szállítás napján helyezze ki hul-
ladéktároló edénye mellé az elszállítan-
dó hulladékot. Felhívjuk a Tisztelt Lakók

figyelmét, hogy a szállítás napján reg-
gel 6 óráig helyezzék ki az elszállítandó
hulladékot. A szállítás napján késve kihe-
lyezett hulladékot a Hivatal nem szállí-
tatja el! Az akció során gumiabroncsot,

építési törmeléket, veszélyes hulladékot,
elektronikai hulladékot, üzemszerû te-
vékenységbõl eredõ ipari hulladékot,
egyéb ömlesztve kihelyezett hulladékot
a Hivatal nem szállíttat el. 

Tavaszi lomtalanítási akció!



Horváth István polgármester és
Udvardy György megyéspüspök
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HÉTRŐL HÉTRE

Újra nagy zsongás várható Szekszárd belvárosában
Közel ezer induló a II. borvidéki félmaratonon

Már előzetesen 700-an benevez-

tek a szekszárdi találmányra, a

borvidéki, félmaratoni távon zajló

rendkívüli próbatételt jelentő fu-

tóversenyre. Idén is elérhetőnek

tűnik a közel ezres indulói lét-

szám a tavaly először megrende-

zett „flúgos futamon”.

Már külföldön is  híre ment ennek a kü-
lönleges természeti környezetben zaj-
ló, roppant keménységet követelõ 21
kilométeres megmérettetésnek. Lesz
induló Németországból, Angliából,
Olaszországból, Szlovákiából, Szerbiá-
ból. A tavalyi résztvevõk jelentõs része
– lapunknak is nyilatkozva – állította:
keményebb volt a szekszárdi borvidé-
ki félmaratoni a fõvárosi Normafánál
minden évben megrendezett  verseny-
nél, de összességében, a Kékestetõre
fölvezetõ, nevezetes hazai 12 kilo-
méteres futóversenynél is!

KÉTSZER IS FELFUTNAK 

A KÁLVÁRIÁRA

Nagyon készülnek a rendezõ-házi-
gazda szekszárdi Kadarka Futóklub
versenyzõi is. Közülük többen is hét-
rõl hétre hasonló távokon, vagy még
nagyobbakon edzõdnek. De ez a bor-
vidéki futam semelyik hazai fél-
maratonihoz nem hasonlítható. Szin-
te végig 100 és 250 méter közötti
tengerszint feletti magasságba vagy
jóval följebb is fölkaptatni az enyhü-
lést alig adó, kevés sík szakasz után,
a szekszárdi borvidéket teljes egészé-
ben átfutva, embert próbáló futótel-
jesítmény! 

Kétszer is meg kell hódítani a Kálvá-
ria-tetõt. A síkon, félmaratonon vagy
éppen a nagy maratoni távon idehaza
meghatározó futók sem merik ezt a
versenyt – a jelekbõl ítélve – bevállal-
ni. Bár vannak olyan hangok is, hogy
azért nem neveznek a profik, mert itt
nem osztanak motiváló pénzdíjakat.
De nem is fognak! – szögezi le most is
nagy-nagy határozottsággal ifj. Márkus
István fõszervezõ-versenyzõ, a ver-
senyforma ötletadója. „Ez a hosszútáv-
futás amatõreinek szól, nem célunk
pénzdíjakkal profikat idecsalogatni” –
mondja. Most is remekül kiegészíti
majd az egyéni versenyt a két-, illetve
háromtagú váltó. Az utóbbinál átlag-
ban is mintegy 7 kilométer jut mind-
egyik csapattagra. Lehet az erõ és a
gyorsasági állóképesség alapján „sak-
kozni” az egyes váltótagok között: ki
melyik szakasznál váltson, melyik sza-
kasz a kevésbé „gyilkos”.

ÓRIÁSI KÜZDELEM VÁRHATÓ 

A DOBOGÓS HELYEKÉRT

Reméljük, az a zsongás is újra átélhetõ
lesz a városközpontban, mint a tavaly
a starttól az eredményhirdetésig,
mikor is a Béla király tértõl a Garay té-
rig a sétálóutcán vagy ezres nagyság-

rendben volt mérhetõ a szurkolók,
szimpatizánsok száma. Egy-egy ver-
senyzõt a teljes rokonság, a baráti kör
is elkísért ide, eltöltve legalább egy hét-
végét Szekszárdon. 

Jó volt látni tavaly, amint a szekszár-
di triatlonos-duatlonos, igazi vasem-
ber, ifj.Czencz Péter olyan erõállapot-
ban futott, hogy szinte végi „falta” a
hegyeket. Úgy nyert, amire senki sem
számított. Most is ott lesz a mezõny-
ben az idõközben komoly agrárgaz-
dálkodóvá vált, az élsporttól tavalyi
nagy meglepetés-gyõzelme óta foko-
zatosan eltávolodó címvédõ. De óva
int, hogy ezúttal is valami „nagy durra-
nást” várjunk tõle, de azért odateszi
magát, az biztos. De lesz bõven
ki(k)ért szurkolnunk a szekszárdiak
közül, akik ott lehetnek az elsõ ötven-
ben, vagy még azon belül is. A száz-
ban biztosan több hazai is ott lesz. No
és váltóban esetleg még közelebb ke-
rülhetnek a mieink, illetve Tolna me-
gyeiek a szûkebb elithez. Az AC Szek-
szárd egyetemi tanulmányokat folyta-
tó, de edzésben levõ, a nagy távokra
átálló versenyzõje, Zsigmond Elõd –
úgy véljük – versenyben lehet akár a
legjobbakkal is.

A II. borvidéki félmaraton május 7-
én, szombaton délután 14 órakor raj-
tol el a Garay térrõl. A kiváló hangulat-
ról a szurkolók mellett zenekarok is
gondoskodnak, és negyed 4 felé már a
gyõztes személye is kiderül! A szerve-
zõk várják a szurkolókat és érdeklõdõ-
ket, egy taps és buzdítás nagyon sokat
jelent a futóknak, különösen ezen az
embert próbáló versenyen!  B. Gy.

A verseny ideje alatt részleges és tel-
jes útlezárások várhatóak az aláb-
bi szakaszokon 14 és 17 óra között:
Garay tér, Hunyadi u., Mészáros L.
u., Damjanich u. Rákóczi u., Ka-
darka u, Flórián u., Béla tér, Mun-
kácsy u., Kilátó, Csacska-szurdik,
Iván-völgy,  Sárköz u., Faluhely,
Bodri-borház, Sárköz u., Porkoláb-
völgy, Kápolna tér, Remete u., Pus-
kás T. u., Kilátó, Alisca u., Béri B. Á.
u., Bezerédj u., Béla tér, Garay tér.

Útlezárások

A tavalyi felvételen ifj. Márkus István a Szent László utcában

Püspöki látogatás
Húsvéthétfõi beiktatását kö-

vetõen elsõ hivatalos útján pén-
teken Szekszárdra látogatott
Udvardy György pécsi megyés-
püspök. A püspök úr – Bacsmai
László plébános társaságában –
a helyi plébániaközösség és a hí-
vek életérõl, illetve a katolikus
egyház által fenntartott oktatási
intézmények mûködésérõl tájé-
kozódott.

Udvardy György látogatást
tett a városházán is, ahol Hor-
váth István polgármester fogad-
ta. A baráti megbeszélés után a
városvezetõ és a megyéspüspök
is leszögezte: fontosnak tartják a
szekszárdi katolikus iskola mû-
ködtetését. A pécsi egyházme-
gye és a város elsõ embere má-
jus közepén ismét egyeztet a fo-
lyamatban lévõ kérdésekrõl, így
többek között a Garay téri isko-
laépület ügyének megnyugtató
rendezésérõl.

Közgyûlés után
Szekszárd város önkormányzata köz-
gyûlésének csütörtöki ülésén a képvise-
lõk többek között elfogadták a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló ren-
deletet, valamint a város 2010–2014-es
gazdasági programját. Döntés született
arról is, hogy újabb utcákkal bõvül az
idõkorlátos parkolási zóna, ahol ingyene-

sen, de legfeljebb két óra hosszan lehet
majd parkolni. Egy korábban rögzített
ütemterv alapján több önkormányzati
rendeletet is felülvizsgált és módosított
a testület. A képviselõk jóváhagyták a
Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesü-
let megalapítását, amely a közeljövõben
részt vehet a TDM-pályázaton.
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Molnár Zoltán fõhadnagy,
a vizsgálati osztály 
csoportvezetõje

A fõhadnagyról azt mondják kollégái,
hogy számos kérdéssel fordulhatnak
hozzá, õ mindig naprakész. Nem vélet-
len, hogy rendre õ tanítja be az új – nem
csak vizsgáló – kollegákat a szakmára,
az eljárási rendre, a különbözõ mód-
szerek leghatásosabb alkalmazására. 

– Annak idején Budapesten végez-
tem a rendõr szakközépiskolában, s
természetesen a rendõrségen helyez-
kedtem el. Amikor 2007 elején a szek-
szárdi rendõrkapitányság vizsgálati
osztályának állományába kerültem,
munkám elvégzése mellett arra töre-
kedtem, hogy minél több hasznos in-
formációt gyûjtsek össze. Tanulmá-
nyoztam és kijegyzeteltem a büntetõ
törvénykönyvet, illetve elmélyedtem a
büntetõ-eljárással kapcsolatos szabá-
lyokban és a keretjogszabályokban –
magyarázta felvetésemre Molnár Zol-
tán, mire szintén a kollegáitól szárma-
zó újabb értesülésemre – pszichológi-
ai felkészültségére – kérdeztem rá. 

– Már a rendõrségen dolgoztam,
amikor elvégeztem a fõiskolát, vagyis
óvoda-pedagógusként diplomáztam.
Érdekelt a pedagógus szakma, külö-
nös tekintettel a pszicho-pedagó-
giára, mely munkámban nagy segítsé-
get nyújt. Fõiskolai jelentkezésemet
kizárólag a rendõri munkám inspirál-
ta. Könnyen megkülönböztetem a
más-más embertípusokat, meglátom,
ha valaki félre akar vezetni és így to-
vább. Mindezt nem csupán a kihallga-

tások során kamatoztatom. Zoltán –
feleségével, Dórával azonos – végzett-
sége odahaza sem jön rosszul, hiszen
két gyermekük van: a kilencéves Le-
vente és a hat esztendõs Verona. A ne-
velés terén rendre és nyilvánvalóan
„egy húron pendülnek” feleségével,
de ne gondolja senki, hogy a Molnár
család nevelési módszerei „tankönyv-
ízûek”. Fõként a szeretet és az õszinte-
ség a meghatározó.  

Igaz, hogy bõ esztendeje az általá-
nos ügyeket feldolgozó csoport veze-
tõje a fõhadnagy, ám õ maga jó ideje a
kiemelt speciális ügycsoportokat vizs-
gálja. Ide tartozik a nemi erõszak is. A
környezetbõl megrökönyödést kivál-
tó ügyek vizsgálata során mindig az le-
beg a szeme elõtt, hogy „segítsek a
sértetteknek”. Ám megjegyezte, volt
rá nem is egy példa, amikor kiderült,
hogy az állítólagos elkövetõ az áldo-
zat. De a kábítószeres ügyek is jórészt
hozzá tartoznak… Végezetül ismét
egy munkatárs mondása: 

– Zoli megtalálja a hangot a tyúktol-
vajtól a kábítószer-terjesztõig minden-
kivel.

Farkas István százados,
a felderítõ alosztály

fõnyomozója

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése dicséretben és jutalomban része-
sítette Farkas István százados-fõnyo-
mozót. Amikor elkezdtünk beszélget-
ni, a jó arcú fiatalember – úgy láttam –,
titkolt megilletõdöttséggel magyaráz-
ta, hogy igen, nagy dolog a város elis-

merése, amire nem számított, de ko-
molyan nem, õ csak végezte a munká-
ját. Igaz, hogy hathatós közremûködé-
sével sikerült felderíteni, hogy hosszú
idõn át kik fosztogatták a szekszárdi
tanyákat. A gazdákat rettegésben tartó
betöréses lopássorozatot két ötven év
körüli, többszörösen büntetett férfi
követte el. A megtalált holmik, azaz bi-
zonyítékok alapján hatvan rendbeli be-
törést állapítottak meg, ráadásul a kár
minden esetben meghaladta a 200 
ezer forintot. Sõt, elõfordult,hogy meg-
közelítette az egymilliót. Ráadásul a bé-
relt garázsokban „pihentetett” lopott
holmik között lõfegyvereket is találtak. 

A két bûnözõ 2009. április 2. óta
elõzetes letartóztatásban van. Igaz, a
napokban a bíróság meghozta elsõfo-
kú ítéletét. Az egyiket nyolc, a másikat
hat és fél év szabadságvesztésre ítél-
ték, valamint 7-7 millió forint vagyon-
elkobzásra. Az ítélet nem jogerõs, mi-
vel az ügyész súlyosbításért, a vádlot-
tak enyhítésért nyújtottak be felleb-
bezést. 

– Természetesen a két elkövetõ ki-
hallgatását csak a számos bizonyíték
feltárását követõen kezdtem el. Kez-
detben fürkésztek, hallgattak, próbál-
tak kiismerni, ám ez nem sikerült ne-
kik. A következõ felvonásban igyekez-
tek szépíteni a dolgokon, majd jött a
mellébeszélés. Ezt egy tapasztalt rend-
õr pontosan érzékeli. Meg azt is, ami-
kor a gyanúsított valótlanságot állít.
Megjegyzem, ennek sincs értelme…  
– Mivel egy gyakorlott tiszt könnye-
dén „kiugratja a nyulat a bokorból”...

– Igen, a bûnözõk legtöbbje köny-
nyen belekeveredik a hazugságba –
szögezte le a fegyelmezett fõnyomo-
zó, aki mára már jobban ismeri a szek-
szárdi dombokat, tanyákat, mint a sa-
ját tenyerét.

Reméljük, hogy cikkünk nyomán
õt is kicsit megismerhették a városla-
kók, akik közül jó sokan neki is kö-
szönhetik a nyugalmukat. Mert amió-
ta – a többéves fosztogatást követõen
– rács mögött van a két zsivány, csak
olykor történik egy-egy tanyabetörés.

Szabácsy Szabolcs 
alezredes, a közrendvédelmi

osztály vezetõje
Beszélgetésünk témája miatt fontos le-
írni, hogy Szabácsy alezredes látja el a
városi kapitányság védelmi tiszti fel-
adatkörét, valamint õ a megye csapat-
szolgálati századának parancsnoka. E
két tisztségébõl különösen adódnak az
olyan megbízatások, amelyek egy ci-
vilt aggodalommal és rettegéssel tölte-
nének el. Az alezredes – mint mondja
– soha nem nézett farkasszemet a féle-
lemmel. Vajon miért? Mert rendõr?
Mert egyszerûen ilyennek született?

– Valószínûleg mindkettõ igaz. Néz-
ze, amikor „helyzet van”, az ember a
feladatra koncentrál, megfontoltan, jó-
zanul és hatékonyan teszi a dolgát,
amibe csapata irányítása is beletarto-
zik. Ilyenkor más nincs is a fejemben.
– Megértettem. De most úgy leszek
konkrét, hogy felolvasok néhány sort
kitüntetési javaslatából: „A tiszai ár-
vízhez vezényelt Tolna megyei rend-
õri állomány ár-  és belvíz elleni véde-
lemmel kapcsolatos feladatait ma-
gas fokon koordinálta… az állomány
hõsiesen és fegyelmezetten hajtotta
végre feladatait…” Tényleg nem félt,
gátszakadás bármikor…?

– De nem történt. Nyilván, ha vala-
miféle szélsõséges vagy félelmetes do-
log fordult volna elõ, akkor sem a kap-
kodás meg a félelem a megoldás, ha-
nem a nyugalom és a szakmai tudás.

Egy másik tavaly nyári dráma: 80
gyermeket és pedagógust mentettek
ki irányításával a sötétvölgyi táborból.

– Amikor értesítettek, a tábort kör-
nyezõ domboldalakról csak úgy zúdult
le a víz a kis völgykatlanba, vagyis a tá-
borba. Mivel a rendõrségnek nincs te-
repjárója, négyen bevágtuk magunkat
egy autóba, miközben egy tûzoltóko-
csi is elindult. Az úton telefonon kér-
tünk további segítséget. Jöttek a neut-
ronosok és egy pótkocsis traktor is. A
házakban már térd fölötti volt a víz, a
gyerekek ijedten várakoztak. A tûzol-
tóautó fordult párat, s kimentette a
gyerekeket és a pedagógusokat, a fel-
szerelésre csak késõbb került sor.  
– Önön ekkor sem lett úrrá a féle-
lem?

– Ilyenkor pláne nem. Járt az
agyam, néztem a kicsiket, akik között
Szabolcs és Bence fiam több barátját
és sok ismerõst is láttam. Ilyenkor
csak a faladat és annak a megoldása lé-
tezik együtt a problémamegoldással, a
határozottsággal és a gyorsasággal. 
– De egy rendõrt is érhet bármi!?

– Ez is benne van a pakliban, ám a
gondolkodás, a higgadtság és a terv-
szerûség védelmet jelent. V. H. M.

Kitüntetett rendõreink
Hárman három szakterületen nyújtottak kiváló teljesítményt

Három remek, jó kiállású szekszárdi rendőr vehette át az elmúlt évben,

illetve időszakban végzett kiváló munkájáért az elismerést a rendőr-

ség napi ünnepségen. A különböző szakterületen dolgozó három férfiút

több feladat sikeres elvégzéséért, sőt a folyamatosan színvonalas és

eredményes munkavégzés okán tüntették ki. Őket mutatjuk be olvasó-

inknak, de oly módon, hogy munkásságuk egy-egy szeletkéjét emeltük

ki, illetve azt beszéltük át velük. Következzenek hát a kiváló rendőrök:

a két „Év Rendőre”, Szabácsy Szabolcs és Molnár Zoltán és a város di-

cséretében részesült Farkas István.
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A gyerekek a jövõt jelentik
Máté anyák napi ajándékként érkezett a családba

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szilvia, az immár háromgyermekes
édesanya elmeséli, hogy amikor ösz-
szeházasodtak, egy babát terveztek.
Megszületett Viktória, aztán „véletle-
nül” a középsõ gyermek, s amikor
Ádám négyéves lett, s az édesapának
biztos és jól fizetõ állást sikerült talál-
nia, akkor úgy döntöttek, szeretnének
még egy kisbabát. A két nagyobbik
örült a születendõ kistestvérnek, s a
szülõk úgy érezték, nyugodtan vállal-
hatnak még egy gyermeket, mert biz-
tosítani tudják a jövõjüket. Szilvia ter-
mészetes szüléssel szülte mindhárom
gyermekét dr. Bakó Béla szülész-nõ-
gyógyász „közremûködésével”, akihez
tanácsadásra is járt mindhárommal.
Amikor az ultrahangvizsgálatnál kide-
rült, hogy fiú lesz a harmadik gyerme-
kük, elkezdtek utóneveket keresni.
Elõször mindketten más-más névre
gondoltak, aztán közösen eldöntötték,
hogy Viktória és Ádám kisöccsét Máté-
nak fogják hívni. Szilvia azt mondja, ez
után a szülés után fog a leghamarabb
felépülni, mert gátvédelemmel szült,
ami azt jelenti, hogy a szülésznõk és az
orvos sokat segítettek a szülés alatt,
hogy ne kelljen vágni. Máté édesanyjá-

val baba-mama szobában vannak az el-
sõ pillanattól kezdve, sõt, amikor a kis-
fiú megszületett, azonnal édesanyja
mellére tették. Jó evõ lesz belõle –
mondta Szilvia –, mert a születése után
azonnal elkezdett szopni, s azóta is jó
étvággyal szopja az anyatejet. 

A szülõk számíthatnak Szilvia szüle-
inek segítségére, s a barátokéra is,
akikkel eddig is sokat voltak együtt,

segítették egymást, vigyáztak egymás
gyerekeire, ha dolguk volt.  

A háromgyermekes édesanya opti-
mista és felelõsen gondolkodó szülõ.
„Abban bízunk, hogy tisztességesen
fel tudjuk õket nevelni, hogy legyen
mit továbbadni majd a saját gyerekeik-
nek. Mert a gyerekek a jövõt jelentik”
– mondja mosolyogva, s lágyan megsi-
mogatja Máté arcocskáját. -sasi-

DSIDA JENÕ

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,

Istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

Kedves Szekszárdi Polgárok!
Népmûvészek, kézmûvesek is segíte-
ni akarják a belvárosi templom felújí-
tását. Megértettük, hogy igaz a veszély,
megrepedt és beomlik a kupola, ha
még idõben nem javítják meg. Pótol-
hatatlan lenne a veszteség. Összefo-
gunk és segítjük a helyreállítást!

Ehhez a Tolna megyei népmûvé-
szek, kézmûvesek termékeikkel sze-
retnének hozzájárulni. Az országban
és Európában is ismert termékeinket
fogadják szeretettel. Jó szívvel adjuk.
Az érte kapott pénzt a kupola restau-
rálására fordítják.

Május 7-én szombaton 17 órakor
kezdõdõ kiállításunkon  bemutatjuk
hímzõszakkörünk munkáit.

A bemutató kiállítás mellett megvá-
sárlásra is kínálunk kisebb-nagyobb
népmûvészeti  termékeket.

Május 8-án vasárnap 10 órától 18
óráig várjuk a belvárosi plébánia
közösségi házában a látogatókat, vá-
sárlókat. Ismerjék meg és vigyék hí-
rét szûkebb hazánk kézmûves érté-
keinek. Apátiné Anna néni   

Összefogás a
belvárosi templomért

Liszt élete és mûvei képekben
Kuriózumokat  is láthatunk a Liszt Fe-
renc életútját és mûvészetét születési
helyétõl, az Esterházy-féle doborjáni
majorháztól a saját tervezésû ravatalo-
zóig és a relikviaként õrzött kézfejmá-
solatig képes levelezõlapokon végig
követõ kiállításon az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtárban.

Az ebben az évben 200 éve, 1811.
október 22-én a  Szekszárdhoz is erõ-
sen kötõdõ világhírû zongoravirtuóz,
karmester és pedagógus világra jötté-
nek helyszínét a fotó mellett Makoldy
József grafikája is megörökíti, ahogy a
nagy zenemûvészt is idõrõl idõre je-
les képzõmûvészek az elsõ, 9 éves ko-
rában a soproni kaszinóban tartott
koncertje alkalmából készült litográfi-
ától a halálának
évében, 1886-
ban a weimari
dolgozószobájá-
ban felvett fotog-
ráfiáig. A tisztelet
jeléül készített
festmények mel-
lett karikatúrák
is gazdagítják
Steiner Józsefné
szinte páratlan,
jelenleg ötven-
ezer darabból ál-
ló képeslapgyûj-
t e m é n y é t .
Amelyben külö-

nösen nagy figyelmet szentel a neves
magyar történelmi személyekrõl, mû-
vészekrõl, tudósokról készült lapok-
nak. Így hozhatta el hozzánk a Liszt-
évben a Liszt Ferenchez kötõdõ több
mint száz darabból álló kollekcióját
neves zenetörténészek szöveges is-
mertetõjével kiegészítve. A képeslapo-
kon nemcsak Liszt Ferenc, de mûvei
is megjelennek, mint az 1848-as forra-
dalom tiszteletére írt Forradalmi szim-
fónia. Természetesen a szekszárdi vo-
natkozások sem maradhatnak ki a ki-
állítás anyagából: Liszt Ferenc a Szek-
szárdi mise írásakor és az Újvárosi
templom, valamint Liszt és legfõbb
szekszárdi pártolója, Augusz Antal
egy társaságban. K. E.

Egy 1899-ben, Prágában nyomtatott képeslap

Virágpalánta-vásár

Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a lakosság részére
kedvezményes – 40 Ft/db – virágpa-
lánta-vásárt szervez közterületi, illetve
elõkerti kiültetésre, valamint épü-
lethomlokzat díszítésére május 5-én és
9-én 7.30–12.00 és 14.00–17.00 óráig,
május 6-án 7.30–12.00 óráig a Kisipa-
ros udvarban. Tájékoztatásul közöl-
jük, hogy a virágosítási akcióban
részt vevõk nevét és címét a késõbbi
zsûribejárások megtekintéséhez rög-
zítjük. Kérjük továbbá, hogy gondo-
zott kertjeikrõl, kiültetéseikrõl készí-
tett fotóikat juttassák el a városi ker-
tészhez postai úton vagy a
katzne@szekszard.hu e-mail címre.

Szekszárd MJV Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési és 

-fejlesztési Igazgatóság
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Pályázati felhívás

A TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK:

a) a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központnál regisztrált szekszárdi
székhelyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési in-
tézmények,

c) magánszemélyek.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

2011. évi szekszárdi kulturális ren-
dezvények, rendezvénysorozatok le-
bonyolításához – különös tekintettel
Liszt Ferenc születésének 200. évfor-
dulójára –, valamint a városon kívüli
kulturális, mûvészeti eseményeken
történõ részvételhez, szerepléshez tá-
mogatás nyújtása. 

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:

1. A rendezvény tartalmával, minõ-
ségével a város hírnevét öregbíti,
vagy a város kulturális életét méltón
reprezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy
nemzetközi kulturális mozgalmak új
területeire kapcsolja be a város mûve-
lõdési és alkotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális
tradícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigé-
nyeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet, melyet egy
eredeti, aláírt példányban kell be-
nyújtani. Formanyomtatvány hiá-
nyában a bizottság nem foglalkozik
a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs
köztartozása, illetve az önkormány-
zattól korábban kapott támogatás
felhasználásáról elszámolt, az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása
sincs és az összeférhetetlenség nem
áll fenn. (Errõl szóló nyilatkozatot
kitöltötte.)   

Meghatározott támogatási célok
megvalósításához minimum 20 E Ft,
maximum 150 E Ft igényelhetõ. Az
igényelt támogatás önmagában nem
lehet a felsorolt tevékenységhez szük-
séges pénzeszközök kizárólagos for-
rása (legalább 30%-os önrésszel kell
rendelkezni). 

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell je-

len felhívás mellékletét képezõ pályá-
zati adatlapban meghatározott adato-
kat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét

b) a pályázó nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazono-

sító jel, számlavezetõ pénzintézet ne-
ve, pályázó bank számlaszáma, szék-
helye, postai címe, TM CISZOK re-
gisztrációs száma; a vezetõ neve, be-
osztása, telefonszáma, e-mail címe; a
kapcsolattartó neve, beosztása, tele-
fonszáma, e-mail címe)

d) a pályázat célterületét 
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét,

célcsoportok ismertetését
g) a pályázó eddigi tevékenységé-

nek ismertetését
h) a pályázott tevékenység, rendez-

vény helyszínét, idõpontját
i) a pályázott tevékenység, rendez-

vény részletes leírását
j) a tevékenység, rendezvény várha-

tó eredményét
k) ajánlók adatait
l) a pályázat pénzügyi elemeit (be-

vételek, kiadások)
m) igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a köztehermen-

tességrõl, összeférhetetlenségrõl
o) közzétételi kérelmet. 

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT

A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés
alapján nem indulhat pályázóként és
nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ
c) az a)-b) pont alá tartozó személy

közeli hozzátartozója
d) az a)-c) pontban megjelölt sze-

mély tulajdonában álló gazdasági tár-
saság

e) olyan gazdasági társaság, ala-
pítvány, társadalmi szervezet, egy-
ház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelke-
zõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben az a)-c) pont alá tartozó sze-
mély vezetõ tisztségviselõ, az alapít-
vány kezelõ szervének, szervezeté-
nek tagja, tisztségviselõje, a társa-
dalmi szervezet, az egyház vagy a
szakszervezet ügyintézõ vagy képvi-
seleti szervének tagja

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben együttmûködési meg-
állapodást kötött vagy tartott fenn

Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt)

fb) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parla-
menti vagy helyi önkormányzati vá-
lasztáson

g) akinek a részvételbõl való ki-
zártságának tényét a honlapon köz-
zétették.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNI KELL

A pályázati adatlapban megtalálha-
tó alábbi nyilatkozatok csatolandók:

a) a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyi-
latkozat

b) közzétételi kérelem a közpén-
zekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése szerinti érin-
tettségrõl.

A finanszírozás módja: egyösszegû,
vissza nem térítendõ támogatás. 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

A pályázatban rögzített cél megva-
lósításához szükséges személyi és do-
logi költségek köre. 

A nyertes pályázó az elnyert támo-
gatási összegrõl a támogatási megálla-
podásban rögzített módon köteles té-
telesen, hitelesített számlamásolatok-
kal elszámolni. 

HIÁNYPÓTLÁS

A pályázónak egy alkalommal (az
erre vonatkozó felszólítást követõ egy
héten belül) van lehetõsége hiánypót-
lásra, amely nem vonatkozhat a pályá-
zat tartalmi elemeinek megváltoztatá-
sára. 

Ha a hiánypótlást a megadott határ-
idõn belül a pályázó nem teljesíti tel-
jes körûen, az a támogatás iránti pá-
lyázat elutasítását eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó
jogorvoslati lehetõséggel nem élhet. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

– egy eredeti aláírt példányban,
kizárólag a pályázati adatlapon
nyújtható be (a pályázati adatlap
sem tartalmában, sem alakjában
nem változtatható)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humán
Bizottsága részére címezve

– személyesen vagy postai úton
– borítékon jól láthatóan fel kell

tüntetni a pályázati felhívás címét, a
pályázó nevét és címét.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE 

Polgármesteri Hivatal Szekszárd,
Béla király tér 8. (Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sport Osztály)

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE: 2011. MÁJUS 31.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének Humán Bizottsá-
ga dönt 2011. június 30-ig.

A pályázatok eredményérõl a pályá-
zó írásbeli értesítést kap 2011. július
15-ig.

A Humán Bizottság döntése Szek-
szárd város honlapján kerül közzété-
telre. 

A Humán Bizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól
visszavonja a támogatást, amennyi-
ben azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támogatás-
sal nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt. 

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

Felvilágosítást a közmûvelõdési és
civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon:
74/504-119, Közoktatási, Mûvelõdési
és Sport Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének

Humán Bizottsága

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet kultúraközvetítő, kultúra- és értékteremtő

feladatokat ellátó, Szekszárdon élő polgárai, Szekszárdon működő civil közösségei és szekszárdi intézmények számára,

kulturális támogatási keret
elnyerésére a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig. 

A kulturális támogatási keret összesen 1250 E Ft.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet művészeti tevékenységet folytató,

Szekszárdon élő, büntetlen előéletű polgárai számára művészeti teljesítményük elismerésére, valamint támogatásukra,

mûvészeti ösztöndíj támogatás 
elnyerésére a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig.  

A Művészeti Ösztöndíj és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás kerete összesen: 400 E Ft.

Pályázati felhívás

A támogatásból a mûvészetek terü-
letén kiemelkedõ szekszárdi alkotók,
elõadómûvészek korhatár nélkül ré-
szesedhetnek. 

TÁMOGATANDÓ CÉLOK

A pályázat keretében kizárólag az
alábbiakban megjelölt tevékenysé-
gekre lehet támogatást igényelni:

a) Elõadói, irodalmi, tánc, zene,
képzõ és alkotómûvészeti tevékeny-
ségek, amelyek megvalósulásával he-
lyi, megyei, regionális, országos, illet-
ve nemzetközi szinten a város hírne-
vét öregbítik.

b) Önálló alkotások megszületésé-
hez szükséges eszközök, felszerelé-
sek, anyagok beszerzése.

c) Alkotói, elõadó-mûvészeti to-
vábbképzéseken, konferenciákon va-
ló részvétel.

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet, melyet egy ere-
deti példányban kell benyújtani. For-
manyomtatvány hiányában a bizott-
ság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormányzattól
korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, valamint az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása
sincs.  

Meghatározott támogatási célok
megvalósításához minimum 20 E Ft,
maximum 100 E Ft igényelhetõ,
amely összeg nem haladhatja meg a
megvalósítandó cél költségeinek 70%-
át (minimum 30% önrész kötelezõ). 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell je-

len felhívás mellékletét képezõ pályá-
zati adatlapban meghatározott adato-
kat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét
b) a pályázó és képviselõje nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazono-

sító jel, számlavezetõ pénzintézet ne-
ve, pályázó bankszámlaszáma, címe,
telefonszáma, levelezési címe)

d) a pályázat célját
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét
g) a pályázó eddigi mûvészeti tevé-

kenységét
h) a pályázott mûvészeti tevékeny-

ség helyét, idejét
i) ajánlók adatait
j) a pályázat pénzügyi elemeit (be-

vételek, kiadások)

k) igényelt támogatási összeget
l) nyilatkozatokat a köztehermen-

tességrõl, összeférhetetlenségrõl
m) közzétételi kérelmet.  

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT

A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés
alapján nem indulhat pályázóként és
nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ
c) az a)-b) pont alá tartozó személy

közeli hozzátartozója
d) az a)-c) pontban megjelölt sze-

mély tulajdonában álló gazdasági tár-
saság

e) olyan gazdasági társaság, alapít-
vány, társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ olyan
szervezeti egysége, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervé-
nek, szervezetének tagja, tisztségvise-
lõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy
képviseleti szervének tagja

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben együttmûködési meg-
állapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt)

fb) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parla-
menti vagy helyi önkormányzati vá-
lasztáson

g) akinek a részvételbõl való kizárt-
ságának tényét a honlapon közzétet-
ték.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNI KELL

A pályázati adatlapban megtalálha-
tó alábbi nyilatkozatok csatolandók:

a) a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyi-
latkozat

b) közzétételi kérelem a közpén-
zekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése szerinti érin-
tettségrõl.

A FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Egyösszegû, vissza nem térítendõ
támogatás. 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

A pályázatban rögzített cél megva-
lósításához szükséges személyi és do-
logi költségek köre. 

A nyertes pályázó az elnyert támo-
gatási összegrõl a támogatási megálla-
podásban rögzített módon köteles té-
telesen, hitelesített számlamásolatok-
kal elszámolni. 

HIÁNYPÓTLÁS

A pályázónak egy alkalommal (az
erre vonatkozó felszólítást követõ egy
héten belül) van lehetõsége hiánypót-
lásra, amely nem vonatkozhat a pályá-
zat tartalmi elemeinek megváltoztatá-
sára. 

Ha a hiánypótlást a megadott határ-
idõn belül a pályázó nem teljesíti tel-
jes körûen, az a támogatás iránti pá-
lyázat elutasítását eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó
jogorvoslati lehetõséggel nem élhet. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

– egy eredeti, aláírt példányban, ki-
zárólag a pályázati adatlapon nyújtha-
tó be (a pályázati adatlap sem tartal-
mában, sem alakjában nem változtat-
ható)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humán
Bizottsága részére címezve

– személyesen vagy postai úton
– borítékon jól láthatóan fel kell

tüntetni a pályázati felhívás címét, a
pályázó nevét és címét.

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szekszárd,

Béla király tér 8. (Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sport Osztály)

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE: 2011. MÁJUS 31.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének Humán Bizottsá-
ga dönt 2011. június 30-ig.

A pályázatok eredményérõl a pályá-
zó írásbeli értesítést kap 2011. július
15-ig.

A Humán Bizottság döntése Szek-
szárd város honlapján kerül közzété-
telre. 

A Humán Bizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól

visszavonja a támogatást, amennyi-
ben azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támogatás-
sal nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt. 

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

Felvilágosítást a közmûvelõdési és
civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon:
74/504-119, Közoktatási, Mûvelõdési
és Sport Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének

Humán Bizottsága

Adózási nyílt
nap

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Tolna Megyei Adóigazgatósága 
MÁJUS 4-ÉN 13.00–15.30 óra kö-
zött nyílt napot szervez a 2010.
évi személyijövedelemadó-beval-
lási kötelezettség teljesítéséhez. 

A nyílt nap témakörei: A 2010.
évi személyijövedelemadó-beval-
lás aktuális tudnivalói; Egyszerû-
sített bevallási ajánlatokkal kap-
csolatos teendõk. 

Helyszín: Szekszárd, Arany Já-
nos utca 5–11. 

Minden érdeklõdõt hívnak és
várnak.
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A kimondott szó hatalma
Kilépés a jelenbõl a német színházban

Több síkon zajlik a dráma

időben és térben, szó szerint

is. A szó, a kimondott szó, az

ígéret felelőssége áll a köz-

pontjában a  Magyarországi

Német Színház (DBU) leg-

újabb, április 18-i bemutató-

jának, Roland Schimmel-

pfennig (Göttingen, 1967–)

Nő a múltból (2004 Burg-

theater, Bécs) című mági-

kus, misztikus, de elsőként

mítikus színdarabjának.

Kitágította a DBU színpadát Ba-
goly Zsuzsanna, díszlet- és jelmez-
tervezõ, ahogy az idõt a kortárs
német drámaírás legmeghatáro-
zóbb, Magyarországon is igen
népszerû alakja. Aki egyben szét
is szabdalja az idõt teljesen újsze-
rû történetvezetésével, amelyben
az igazán fontos momentumok
mindig csak késõbb, új összefüg-
gésben derülnek ki. Így megmu-
tatja, hogy sokszor csak a részle-
teket látjuk, de a lényegre a mé-
lyen elrejtett titkokból derül fény.
A DBU-ban elõször rendezõ Sza-
bó K. István remekül kezeli eze-
ket az  idõugrásokat, amelyek a
színészeket is megterhelik, de
épp ezáltal valami egészen újat fe-
dezhetünk fel színjátékukban.

Bagoly nem csak egy kétszo-
bás, éppen kiürített, padlóján
összehajtott dobozokkal teli la-
kást helyezett a színre, de ha vilá-
gosság gyúl a hatalmas tükör
mögött, akkor azon túlra is lát-
hatunk. Onnan pedig egy pár-
huzamos történetrõl kapunk
hírt. Miközben Frank (Matthias
Patzelt) és Claudia (Lena
Stamm) éppen felszámolják je-
lenlegi életüket. Költözködnek.
Már mindent becsomagoltak,
ami a múlthoz és a jelenhez köti

õket. Mígnem az utolsó pillanat-
ban Pandora szelencéjébõl ki-
szabadul a múlt bajt hozó ígére-
te. A bezárt ajtó mögött várako-
zik a nõ a múltból, Romy
Vogtländer (Frank Ildikó), aki-
nek egyedül a szereplõk közül a
vezetéknevét is ismerjük, ami
egy határvidéki, három német
szövetségi állam alkotta régióra
utal. Valóban õ, Frank 24 évvel
ezelõtti nagy szerelme a szigorú,
végzetes határ múlt, jelen és jö-
võ között. Vár az örök szerelem
esküjének beteljesülésére. Nem
is vár, mintha egy rossz álomból
lépett volna elõ, indulatok nél-
kül, magabiztos természetesség-
gel közli, hogy a közel fél évszá-
zada adott szó kötelez. Tudja,
hogy az aszerint még mindig
élõ, lángoló szerelemhez képest
a házasság 19 éve, egy majdnem
felnõtt gyermekkel (Solymár
Dániel) mit sem ér. Frank, mint
a görög tragédiák hõsei, megold-
hatatlan döntés elé kerül: vala-
melyik fogadalmát érvénytelení-
tenie kell. Nem tudjuk, miféle jö-
võt lát Claudia az évtizedek óta

férjével közös utazásuk emléke-
ként õrzött tyúkisten lyukában,
de Frank a múltat is szívesen lát-
ná. Fiuk, Andreas szerelmének
(Pitz Melinda) monológjai a tük-
rön túl világító dobozban éppen
ezt, az ifjúkori szerelem szenve-
délyét mutatják. Hiszen az apa fi-
ára hagyományozta a sorsát, az-
zal a különbséggel, hogy
Andreas szerelmet esküszik Ti-
nának, de a viszontlátás ígérete
nélkül. Így könnyen válhat a
múltból elõlépett Médeia áldoza-
tává. Hiszen nemcsak szinte tö-
kéletesen hasonlít az ifjúkori
Frankra, de az apával ellentét-
ben még a dalukat is jól ismeri: I
will a Beatlestõl az örök szere-
lemrõl, amit egykor Paul
McCarney írt késõbbi feleségé-
nek, Linda Eastmannek. Ez a dal
körbefonja a darabban a múltat,
jelent és jövõt. Vajon a múlt be-
férkõzhet a jövõbe? Elõfordul-
hat, hogy nem a múltat égetjük
fel magunk mögött a jelenért és
egy szebb jövõért, hanem a múlt
égeti fel a jelent és jövõt? 

Kovács Etelka

Mészáros Andrea két kategóriában is első lett 

Sikeres nõi vállalkozó
2011-ben alapította az ÉVA NÕI MAGAZIN azt a díjat,
amelyben öt kategóriában szavazott a neves zsûri, kö-
zönségdíjra pedig az internethasználók. Az egyik ka-
tegória gyõztese lett Mészáros Andrea, a szekszárdi
KÉK MADÁR Alapítvány ügyvezetõje, aki a „Sikeres
Vállalkozó” kategóriában indult. 

Pócsik Anita, a magazin fõszerkesztõje a követke-
zõ gondolatokkal indította útjára a szavazást: 

„Magazinunk immár négyéves fennállása során
számtalan olyan nõrõl adott hírt, akik bámulatos tel-
jesítményükkel kiváltották csodálatunkat, akik példá-
jukkal inspirálnak bennünket. Ezek a követésre mél-
tó életutak adták az ötletet elhatározásunkhoz: ezen-
túl „Inspiráló nõk” címen évrõl évre meghirdetjük az
Éva magazin díját. Olvasóközönségünket – de volta-
képpen nem csak az Éva olvasóit, hanem mindenkit
– ösztönözni kívánjuk olyan nõk elismerésével, akik
hisznek magukban, állhatatosan dolgoznak célju-
kért, és a közösség számára is értékes, hasznos ered-
ményeket mutatnak fel.” A címre 5 kategóriában 15
kiválóságot jelöltek: olyan nõket, akiknek példája kö-
vetésre méltó, akik a közösség számára is hasznos
eredményeket mutatnak fel, akiknek kitartása és tel-
jesítménye kivívta csodálatukat. Az 5 kategória,
amelyben a jelöltek közül a zsûri és az olvasók kivá-
lasztották a díjazottakat: környezetvédõ, segítõ, hét-
köznapi hõs, sikeres vállalkozó, fiatal tehetség.

Mészáros Andrea a
zsûri döntése alapján a
„sikeres vállalkozó” kate-
gória nyertese lett. A zsû-
ri szakmai és társadalmi
megbecsülésnek örven-
dõ tagjai voltak: Margaret
Ann Dowling, a Marqu-
ard Media Magyarország
Kiadó ügyvezetõ igazga-
tója, Pócsik Anita, az Éva
Magazin fõszerkesztõje,
Dobó Kata színésznõ, a
Magyar Hospice Alapít-
vány kuratóriumi tagja, önkéntes, Keleti Andrea, a
TV2 Napló szerkesztõ-riportere, Érczfalvi András, az
MR1-Kossuth Rádió Napközben újságírója, Bus Ist-
ván, a Éva Magazin állandó szerzõje.

Egy hatodik, közönségdíjas kitüntetettet is választ-
hattak egy – március 15-ig tartó – internetes szavazás
során az olvasók az összes jelölt közül. Ezt a is Mészá-
ros Andrea nyerte, ugyanis õ kapta a legtöbb szavaza-
tot. A díj átvétele elõtt egy kedves történet esett meg
Andreával. A díjátadásra szeretett volna cipõt venni,
de „elsõ körben” csak félretetetett egyet, ami tetszett.
Amikor a névét mondta, az eladó fellelkesedve vissza-
kérdezett, hogy õ-e az Éva Magazin díjának a jelöltje,
mert szavazott rá az interneten, amikor látta, hogy
szekszárdi. Sok vendégtõl, ismerõstõl, partnertõl ér-
kezett visszajelzés arról, hogy õk is szívesen voksol-
tak, és sokan ismerõseik figyelmét is felhívták. A díj
átadására április 15-én került sor Budapesten, a budai
várban. Itt személyesen is megismerkedhettek egy-
mással a díjazottak és a jelöltek. A gyõzteseknek járó
csillag formájú Swarovski-kristályok azóta az étte-
remben vannak, hogy mindenki láthassa.

Mészáros Andrea a következõket mondta az elisme-
réssel kapcsolatban: Nagy öröm és meglepetés volt szá-
momra, hogy ennyi kiváló nõ között az elsõ lehettem, s
az is, hogy ilyen sokan szavaztak rám, ezúton is köszö-
nöm mindenkinek. Ezzel a díjjal az Ízlelõ Családbarát Ét-
terem is újból reflektorfénybe került, és felhívja a figyel-
met a társadalmi befogadásra, a fogyatékossággal élõk
foglalkoztatásának fontosságára. Sas Erzsébet

Értesítjük a tisztelt lakossá-
got, hogy a polgármesteri hiva-
tal veszélyes- és elektronikai-
hulladék-gyûjtési akciót szer-
vez, melynek során az össze-
gyûlt veszélyes, illetve elektroni-
kai – a kommunális hulladékkal
együtt nem kezelhetõ – hulla-
dékaikat ingyenesen leadhatják
(az átadás ténye nyomtatvá-
nyon rögzítésre kerül, melyet az
átadónak alá kell írnia).

Az akcióban csak a lakosság
vehet részt, gazdálkodó szerve-
zetek veszélyes hulladéka nem
kerül átvételre, ezért az egy sze-

mélytõl átveendõ nagy mennyi-
ségû veszélyes, illetve elektroni-
kai hulladék átvétele megtaga-
dásra kerülhet. 

LEADHATÓ ANYAGOK:

VESZÉLYES HULLADÉKOK:

• savas ólom akkumulátorok, 
• elhasznált szárazelemek, 
• festék-, lakk-, ragasztó-, hígító-
maradékok és ezekkel szennye-
zett göngyölegek,
• lejárt szavatosságú gyógysze-
rek,
• fáradt olaj (ásványi, növényi),
• olajos hulladékok,

• feleslegessé vált vegyszerek, sa-
vak, lúgok
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK:

• háztartási készülékek, 
• barkácsgépek, 
• hûtõgépek, 
• televíziók, stb.

Gyûjtési pontok: Szekszárd, Bé-
la király tér és Szekszárd, Csatári
üzletház parkolója. Idõpont:  má-
jus 14. 8.00–12.00 óra között.
Információ: Páll Laura környe-
zetvédelmi referens 74/504-
104. Polgármesteri Hivatal
Szekszárd 

Lakossági veszélyes- és elektronikaihulladék-gyûjtés

Lena Stamm, Frank Ildikó, Matthias Patzelt
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága nyílt pályázatot hirdet tudományos munkát folytató, Szekszárdon élő,

büntetlen előéletű polgárai számára teljesítményük elismerésére, valamint tudományos kutatásuk, felkészülésük, továbbképzésük támogatására, 

tudományos ösztöndíj támogatás 
elnyerésére a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig. 

A Tudományos Ösztöndíj és a Művészeti Ösztöndíj Támogatás kerete összesen: 400 E Ft.

Pályázati felhívás

A támogatásból a tudományok terüle-
tén kiemelkedõ szekszárdi alkotók, ku-
tatók korhatár nélkül részesedhetnek.

TÁMOGATANDÓ CÉLOK

A pályázat keretében kizárólag az
alábbiakban megjelölt tevékenysé-
gekre lehet támogatást igényelni:

a) Tudományos tevékenységek,
amelyek a város közösségét érintõ he-
lyi ügyek megoldására vállalkoznak,
kutatómunka esetén azok, amelyek
helytörténeti jelentõségûek. 

b) Konferenciákon való részvételre
és tudományos munkaeszközökre
(technikai felszerelésre) is lehet támo-
gatást kérni. 

(A konferencián való részvétel tá-
mogatásának feltétele az elfogadott
elõadás).

c) Ösztöndíj esetében:
– ha a jelentkezõ már kutatóként

foglalkozik valamelyik alaptudomány-
nyal

– az ösztöndíj lejártával visszatér a
városba

– bizonyítani tudja, hogy az ösztön-
díj tudományos fejlõdését szolgálja.

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet, melyet egy ere-
deti aláírt példányban kell benyújtani.
Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormányzattól
korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, valamint az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása
sincs.

Meghatározott támogatási célok
megvalósításához minimum 20 E Ft,
maximum 100 E Ft igényelhetõ,
amely összeg nem haladhatja meg a
megvalósítandó cél költségeinek 70%-
át (minimum 30% önrész kötelezõ). 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell je-

len felhívás mellékletét képezõ pályá-
zati adatlapban meghatározott adato-
kat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét
b) a pályázó és képviselõje nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazono-

sító jel, számlavezetõ pénzintézet ne-
ve, pályázó bankszámlaszáma, címe,
telefonszáma, levelezési címe)

d) a pályázat célját
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét
g) a pályázó eddigi tudományos te-

vékenységét
h) konferencia, tanulmányút, kuta-

tómunka helyét, idejét
i) ajánlók adatait
j) a pályázat pénzügyi elemeit (be-

vételek, kiadások)
k) igényelt támogatási összeget
l) nyilatkozatokat a köztehermen-

tességrõl, összeférhetetlenségrõl
m) közzétételi kérelmet. 

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT

A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés
alapján nem indulhat pályázóként és
nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ
c) az a)-b) pont alá tartozó személy

közeli hozzátartozója
d) az a)-c) pontban megjelölt sze-

mély tulajdonában álló gazdasági tár-
saság

e) olyan gazdasági társaság, alapít-
vány, társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ olyan
szervezeti egysége, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervé-
nek, szervezetének tagja, tisztségvise-
lõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy
képviseleti szervének tagja

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben együttmûködési meg-

állapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt)

fb) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parla-
menti vagy helyi önkormányzati vá-
lasztáson

g) akinek a részvételbõl való kizártsá-
gának tényét a honlapon közzétették.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNI KELL

A pályázati adatlapban megtalálha-
tó alábbi nyilatkozatok csatolandók:

a) a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyi-
latkozat

b) közzétételi kérelem a közpén-
zekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése szerinti érin-
tettségrõl.

A FINANSZÍROZÁS MÓDJA Egyössze-
gû, vissza nem térítendõ támogatás. 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

A pályázatban rögzített cél megva-
lósításához szükséges személyi és do-
logi költségek köre. 

A nyertes pályázó az elnyert támo-
gatási összegrõl a támogatási megálla-
podásban rögzített módon köteles té-
telesen, hitelesített számlamásolatok-
kal elszámolni. 

HIÁNYPÓTLÁS

A pályázónak egy alkalommal (az er-
re vonatkozó felszólítást követõ egy hé-
ten belül) van lehetõsége hiánypótlás-
ra, amely nem vonatkozhat a pályázat
tartalmi elemeinek megváltoztatására. 

Ha a hiánypótlást a megadott határ-
idõn belül a pályázó nem teljesíti tel-
jes körûen, az a támogatás iránti pá-
lyázat elutasítását eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó
jogorvoslati lehetõséggel nem élhet. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

– egy eredeti aláírt példányban, kizá-
rólag a pályázati adatlapon nyújtható
be (a pályázati adatlap sem tartalmá-
ban, sem alakjában nem változtatható)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humán
Bizottsága részére címezve

– személyesen vagy postai úton,
– borítékon jól láthatóan fel kell

tüntetni a pályázati felhívás címét, a
pályázó nevét és címét.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE 

Polgármesteri Hivatal Szekszárd,
Béla király tér 8. (Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sport Osztály)

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2011. május 31.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének Humán Bizottsá-
ga dönt 2011. június 30-ig.

A pályázatok eredményérõl a pályázó
írásbeli értesítést kap 2011. július 15-ig.

A Humán Bizottság döntése Szek-
szárd város honlapján kerül közzété-
telre. 

A Humán Bizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól
visszavonja a támogatást, amennyi-
ben azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támogatás-
sal nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt. 

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

Felvilágosítást a közmûvelõdési és
civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon:
74/504-119, Közoktatási, Mûvelõdési
és Sport Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének

Humán Bizottsága

A 2011-es európai fogyasztóvédelmi kon-
ferencia alkalmával közzétett Eurobaro-
méter-felmérés szerint a megkérdezett fo-
gyasztóknak kevesebb mint 50 százaléka
érzi magát magabiztos, tájékozott és védett
fogyasztónak az EU-ban. A tudatos fo-
gyasztók könnyen felismerik a legelõnyö-
sebb ajánlatokat, ismerik jogaikat, és prob-
lémák esetén jogorvoslatért fordulnak. A ki-

szolgáltatott fogyasztók ellenben nehezen
hozzák meg döntéseiket, jogaikat nem is-
merik, több kellemetlenség éri õket, és
nem lépnek fel jogaikért a problémás hely-
zetekben. Becslések szerint az EU GDP-
jének 0,4 százalékát teszik ki a fogyasztók

által bejelentett károk, és az uniós fogyasz-
tók több mint egyötöde szembesült már va-
lamilyen problémával az elmúlt 12 hónap-
ban. Noha számos vásárló él a panasztétel
lehetõségével a kiskereskedelemben,
nem kielégítõ válasz esetén nagy részük

nem tesz további lépéseket. Sok fogyasz-
tónak gondot okoznak a hétköznapi számí-
tások, és nehezen szûrik ki a fontos infor-
mációkat. Nem ismerik fel, ha illegális érté-
kesítési módszerekkel találkoznak, és joga-
ikkal sincsenek tisztában. A megkérdezet-
tek többsége nem tudott arról a jogáról,
hogy visszaadhat, megjavíttathat vagy ki-
cseréltethet egy meghibásodott terméket.

Kiszolgáltatott fogyasztók vagyunk…
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Luxuskörülmények között élt az egykori ÁVH-vezetõ
Elképesztő méreteket öltő dőzsö-

lés, pazarlás és a nép pénzének

elherdálása jellemezte az ötve-

nes évek kegyetlen terrorszerve-

zete, az Államvédelmi Hatóság

vezetője, Péter Gábor anyagi kö-

rülményeit. 

Az ÁNTSZ-székházban, április 14-én
este, a Tolna Megyei Tudományos Is-
meretterjesztõ Egyesület szervezésé-
ben dr. Pisztora Ferenc nyugalmazott
pszichiáter fõorvos az érdeklõdõknek
kifejtette: az ’56-os Intézet 1991-tõl
gyûjt úgynevezett „élet-interjúkat”,
többek között az egykori Államvédel-
mi Hatóság „figuráival” kapcsolatban.
A beszélgetések között 190 olyan talál-
ható, mely Péter Gáborról (eredeti ne-
vén Eisenberger Benjámin) szól, igen
jó információkat tartalmazva – muta-
tott rá dr. Pisztora. A véres kezû, koráb-
ban szabósegédként dolgozó ÁVH-s
vezetõrõl megtudhattuk, testileg ala-
csony termetû volt, szociálisan ala-
csony sorból, a Szabolcs-Szatmár me-
gyei Újfehértóról származott, s három
és fél évnyi elemi iskolai végzettséget
tudhatott magáénak. Igen nagy kont-
raszt volt korábbi és késõbbi élete
közt, mivel a két világháború között –
ahogy a kommunisták többsége – õ is
bujkált. Ezt váltotta fel számára az elké-

pesztõ anyagi jólét, lu-
xus az ötvenes évek-
ben. Péter Gábor négy-
szobás villát kapott Rá-
kosi Mátyástól Pasaré-
ten, ahová a kertbe
uszodát terveztetett. Fe-
lesége, a Rákosi titkár-
ságát vezetõ, kereske-
delmi érettségivel ren-
delkezõ Simon Jolán is
nagyigényû volt, kül-
földrõl hozatta a tex-
tíliákat magának. Az
Andrássy út 60.-ban,
mely épület pincéjében
kínzásokat hajtottak
végre, külön kazánház
mûködött, mely kifeje-
zetten Péter Gábor iro-
dáját fûtötte. Szentend-
rén akkori áron száz-
ezer forintért magyaros
halásztanyát építtetett,
melyet – horgásztudo-
mány híján – csakha-
mar elajándékozott. A kegyetlen ter-
mészetû vezetõ a visszaemlékezések
alapján mindig elegánsan járt, s na-
ponta érkezett szabó hozzá ruhapró-
bára akkor, amikor a magyar nép rosz-
szabbul élt, mint az 1930-as években!
Csak negyven (!) öltöny ugyanabból

az anyagból, mellette több mint száz
különbözõ öltönytípus, mely ruhatá-
rát „erõsítette” – tudhattuk meg. Volt
idõ, hogy kilenc raktárat tartottak
fenn a házaspár ruhái számára, Svájc-
ból pedig gyakorta órákat, bõröket ho-
zattak maguknak. Az is megtörtént,

hogy egy üveggyárat leállítottak, mert
azonnali hatállyal speciális íróasztal-
lámpát kellett ötven darabban legyár-
tatni az államvédelmis vezetõ részére!
Péter Gábor fizetése 6200 forint volt,
míg feleségéé, Joláné 3200 forintra rú-
gott akkor, amikor egy átlagfizetés 300
és 800 forint között stagnált. Ezekben
az idõkben – így például 1952-ben – az
ország 58,9%-a keresett 1000 forint
alatt, s csupán 8,2% a felett! A nagytõ-
kések részére 1949-ben kiadott útle-
velekbõl származó 18 millió forintból
3 millió csak az õ és személyes körei,
alkalmazottai szükségleteire ment el.
Az útleveleket egyébként 30 és 500 
ezer forintért adták ki! Péter Gábort
1953 januárjában aztán vagyonnal va-
ló visszaélésre hivatkozva letartóztat-
ták, majd decemberben a budapesti
hadbíróság életfogytiglanra ítélte. 18
vádlott, köztük 9-10 ÁVH-s fõtiszt ellen
indítottak pert, mely teljes vagyonel-
kobzással is járt. 1959-ben – Kádár Já-
nos, a korábbi barát közbenjárásával –
egyéni kegyelemmel szabadult, s
könyvtárosként „bújt el” a nyilvános-
ság elõl. Haláláig – mely ágyban, pár-
nák között történt, felelõsségrevonás
nélkül – egy kelenföldi lakásban élt fe-
leségével, s kevés kivételtõl eltekintve,
senkinek nem nyilatkozott.

Gyimóthy Levente

Péter Gábor szabósegédbõl lett teljhatalmú úr
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Meg lehet tanulni dönteni
Dr. Andriska István: „Ma már a sarokcsonttörésesek nagy része nem lesz nyomorék”

Legutóbbi beszélgetésünkkor

Wéber Panni tanárnő, a közismert

idegenvezető azt ajánlotta, hogy a

baleseti sebész, dr. Andriska Ist-

ván osztályvezető főorvossal be-

szélgessünk az azonnali döntés-

hozatalról, az állóképességről, a

folyamatos szakmai fejlődésről és

természetesen gyermekeiről. 

– Amikor idõpontot egyeztettünk,
említette, hogy éppen szabadnapos
lesz, s Decsrõl jön, ahol egy jó isme-
rõsével pelenkázót készítenek Esz-
ter lánya júliusban érkezõ kisba-
bájának.

– Így van, de mielõtt válaszolnék,
gratulálok Mártához, a két hete szüle-
tett kisunokájához. Az unoka nagyon
nagy büszkeség!
– Nagyon kedves és õszintén köszö-
nöm. Tehát következzék a „fából
pelenkázó”.

– Szeretek fúrni-faragni, mindig bar-
kácsoló ember voltam, ami biztosan
közrejátszott abban is, hogy baleseti
sebész lettem. Tinikoromban Buda-
pesten, az akkor sem gazdag Vasasban
vitorláztam. Legalapvetõbb volt, hogy
magunknak kellett a hajókat javítgatni,
faragni, festeni, csiszolni… a kötélverés-
tõl a faesztergálásig mindent megta-
nultunk. Akkoriban Budapest és Sió-
fok között negyven forint volt a retúr-
jegy. Szombaton suli után felültünk a
félkettes vonatra, délután már lent
edzettünk, vasárnap pedig irány haza.
A nyarakat jórészt a Balaton mellett töl-
töttük, természetesen megfelelõ fel-
ügyelettel és edzõvel.
– Szóval kitanulta az asztalossá-
got, meg minden mást. Most éppen
a pelenkázó készül.

– Édesanyám, amikor mi születtünk,
csináltatott egy kádra tehetõ, roppant
praktikus pelenkázót, ami végigment a
generációkon és az éveken, mígnem köl-
csönadtuk egy ismerõsnek, akinél tönk-
rement. Ezért most csinálom az újat.
– Kérem, mutassa be feleségét, lá-
nyait és az unokáit!

– Boldogan. Feleségem, Gyöngyi a
szájsebészeten mûtõs szakasszisztens.
Az öt lány közül Ildi a legidõsebb, õ or-
vos és két gyermeke van: Misi négy, Ro-
zi két esztendõs. A tanárnõ, Timi kö-
vetkezik, majd Eszter, a végzett közgaz-
dász, aki jelenleg jogra jár, dolgozik és
várja a babát. Õt Zsófi követi, aki har-
madéves joghallgató, az ötödik – legfia-
talabb, de legmagasabb – lányom Eme-
se pedig közgázra jár, elsõéves. Na-
gyon büszke vagyok rájuk. Hogy mi
mindenért, azt nem sorolom föl, mert
az „elvinné” a teljes terjedelmet.
– A fúrás-faragást viccesen össze-
hozta a baleseti sebészettel. Igazi-
ból miért ezt választotta?

– Mert itt volt állás. Csóró egyetemis-
taként az ajánlatokat áttanulmányozva
a szekszárdi kórházzal kötöttem társa-
dalmi ösztöndíj-szerzõdést. Igaz, hogy
Budapesten éltünk, én mégis Pécsen
végeztem, mert édesanyám szülei ott
éltek. A téli hónapokban segítenem
kellett nekik, mert a tüzelõt már nem
tudták fölhordani, amit több más mel-
lett természetesen vállaltam, ráadásul
nem voltak egyedül… Válaszolva kérdé-
sére, a szerzõdés megkötésekor négy
állásajánlat volt. De mivel tényleg sze-
rettem barkácsolni, szerettem, ha vala-
mi elkészül, jól összepasszol… tehát a
szimpátiától és a szubjektív okoktól ve-
zérelve ezt választottam. Úgy gondo-
lom ma is, hogy jól.
– A baleseti sebészek munkájában
milyen szerep jut a kreativitásnak?

– Komoly, ahogyan a manualitásnak
is. Nagyon szeretem a szakmámat, de
tagadhatatlan, hogy ennek is vannak
rossz oldalai, hogy csak a gyakran érke-
zõ agresszív részegekkel való „küsz-
ködést” említsem. Azt mondom, ha az
ember a munkájának mondjuk, negy-
ven százalékát örömmel, szépen és al-
kotóan végezheti, az már jó, ha rabszol-
gamunkája hatvan százalék, az még el-
fogadható. Szerencsénkre, nálunk
ezek az arányok megvannak.
– Az azonnali döntéshozatal meny-
nyire nyomasztó?

– Ez nagyon fontos kérdés, ami
számtalanszor fölmerül a különbözõ
megbeszéléseken. Nálunk kitérõ, vagy
halogatható döntés nincs. Mi így szoci-
alizálódtunk. Sokakkal együtt a kór-

bonctanon a nagyhatású tanító em-
bert, Romhányi professzort hallgat-
tam, aki számtalanszor hangsúlyozta,
hogy meg lehet és meg is kell tanulni
dönteni. Ennyi gyakorlattal és tapaszta-
lattal magam is ezt állítom. A lényeg,
hogy legyen az ember birtokában
megfelelõ ismeretanyag és ismeret-
mennyiség, akkor biztonságosan tud
döntést hozni. Pályám elején bizony
én is rohantam a röntgenfilmmel az
idõsekhez… ma már hozzám jönnek a
fiatalok. Ahhoz – elõdeimtõl, Sólyom-
vári és Hulin fõorvosoktól megtanul-
tam – ragaszkodom, hogy minden reg-
gel az elõzõ napi felvételek megtekin-
tésével és a mûtétek átbeszélésével, ala-
pos megvitatásával, kemény kérdések-
kel kezdõdjön. Ez akár komoly szak-
mai fórumként is felfogható.
– Mûthet az is, aki még nem szak-
vizsgázott?

– Hogyne, felügyelettel. Ebben is li-
berális vagyok.
– A baleseti sebészeknél is megosz-
lanak a kedvelt, illetve kevésbé kul-
tivált mûtét-típusok? 

– Hát persze, vannak testhezállób-
bak, bár jó színvonalon valamennyit el
kell tudni végezni, s nem lehet válogat-
ni. De arra figyelek, hogy az osztályon
kire milyen mûtétet bízok. Itt jegyzem
meg, hogy például a baleseti sebésze-
ten folyó munka, az új módszerek be-
vezetése tekintetében Szekszárdnak
nem kell, és soha nem kellett szégyen-
keznie.
– Röviden az állóképesség fontos-
ságáról.

– A négy-öt órás mûtétek sokat ki-
vesznek az emberbõl. Még operáció
nélkül is elég lenne ennyi idõt végigáll-
ni hét-kilenc kilós ólomköpenyben…
Tehát fontos fenntartani a jó kondíciót.
– Alig hihetõ, hogy szinte nincs su-
gár- és traumapótlék. Az ügyben a
Magyar Orvosi Kamara nem tud
valamit tenni? Beleértve önt is, hi-
szen a MOK Tolna Megyei Területi
Szervezetének az elnöke. 

– Az említett pótlékokat a bruttósí-
táskor beolvasztották, most mindössze
húszezer forint traumapótlékot ka-
punk a négy évvel ezelõtti fellépésünk
eredményeként. Az összeg egyszerûen
sértõ. Hozzáteszem, hogy nekünk se
munkaidõ-, se nyugdíjkedvezmény
nem jár, noha közvetlenül a sugárban
dolgozunk, hogy helyre tegyük a törött
csontot. A szekszárdi kórház becsületé-
re legyen mondva, az önként vállalt túl-
órákat az országosnál jobban honorál-
ja! Igaz, sok pénze nincs, de a gesztus
és az igyekezet figyelemre méltó.
– Egy kicsit még „kamarázzunk”!

– Most ismét kötelezõ a tagság, ami
fontos és hasznos. A hivatásrendi ka-
maráknak van értelmük a szakmai és
továbbképzési véleményezés tekinteté-
ben, de a szakmai érdekvédelemben is.
Sajnos, Magyarország olyan területe-
ken is túlpolitizált, amelyeknek közük
sincs a politikához. Sajnos, a rendszer-
váltás óta minden kormány ellenzék-
nek, ellenségnek tartotta az orvosi ka-
marát, faragták a jogosítványokat, a vé-
leményezési jogot. Ha fellépek az or-
vos, vagy a beteg érdekében, akkor
konfliktusba kerülök az önkormányzat-
tal, a finanszírozóval… Gyakran evidens
dolgok miatt is konfrontálódnunk kell.
– Korábban egyszer úgy fogalma-
zott, kinyitották az osztályt.

– Törekvésünk, hogy minél több ha-
zai és külföldi kongresszusra, tapaszta-
latcserére és mûhelygyakorlatra eljus-
sunk. Kollegáimmal együtt számos
szakmai elõadást tartottunk. Itt Szek-
szárdon pedig sikeresen indítottuk be
a tudományos szakmai életet. Mûködik
a Tolna Megyei Baleseti Alapítvány. A
kevéske bevételbõl – most is nagyon
várjuk az adók egy százalékát! – elsõ-
sorban a beteg érdekében növeltük az
osztály komfortját, sõt, vásároltunk
egy olyan – még ritkaságszámba menõ
– mûszert, ami hathatósan segíti a sa-
rokcsonttörés helyreállítását. Így már a
sarokcsonttörésesek nagy része nem
lesz nyomorék.  
– Ki legyen a következõ riporta-
lany?

– Szívesen olvasnék Bolvári János al-
ezredesrõl és a Szekszárdi Rendõrkapi-
tányságon általa vezetett közlekedés-
rendészeti osztály munkájáról, külö-
nös tekintettel arról, hogy élték meg a
generációváltást. V. H. M.
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A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

Liszt második látoga-
tása Szekszárdon

Vasárnap, szeptember 3.

(Folytatás az elõzõ számból.)
Egyik igen barátságos parasztasz-

szony (Pörge Sára), akinek a lánya a
táncolók között volt – különösen ér-
deklõdött vendégeink iránt, és min-
denhová elkísért minket. A jegyzõ fe-
lesége uzsonnával szolgált, utána még
a parasztok táncát néztük, melyet a
ház elõtt cigányok zenéjére jártak.5

Majd ugyanaz a barátságos paraszt-

asszony arra kérte Cosimát, hogy
menjen, nézze meg otthonát. A bûbá-
jos Cosimával és az Abbéval együtt
mind meglátogattuk a jó asszony sze-
rény lakását, aki ezt bizonyára nagy
megtiszteltetésnek érezte. Megmutat-
ta nekünk konyháját, szobáját, ba-
romfiudvarát stb. Hazafelé Õcsényen
mentünk keresztül. Itt az Abbé, – aki
mamával, Cosimával, Tonival,
Bülowval, Plotényivel és velem a nagy
batárban utazott – megállíttatta a ko-
csit egy zenekísérettel táncoló pa-
rasztcsoport elõtt. Plotényi és Rosty is
táncra perdültek a parasztnõkkel,
nagy mulatságára a társaságnak. Haza-
felé az Abbé Cosimának és Toninak
diót hámozott, majd simogatva vette
kezébe a jó Cosima kezét. Cosi elraga-
dó volt, verseket szavalt apjának, dú-
dolgatott, csevegett. Apa és lánya a ko-
csiban – ilyen kedves és élénk beszél-
getésbe merülve – valóban érdekes
látványt nyújtottak.

Este a házunk elõtt a nagy tér meg-
telt emberekkel. Kiváló Abbénk na-
gyon szívesen vállalkozott arra, hogy
a szekszárdiaknak hangversenyt ad-
jon.6 Papa sok embert meghívott,
hogy szalonunkban élvezhessék a
hangversenyt. Kilenc óra felé elraga-
dó jelenet tárult szemünk elé. Házunk
elõtt, a nagy téren, fej-fej mellett hatal-
mas tömeg sorakozott fel. Majd égõ
fáklyák kígyózva közeledtek a tér fái
között. A küldöttség ablakaink elé vo-
nult. A Dalárda élén álló Halász úr be-
szédet mondott a szekszárdiak nevé-
ben. Üdvözölte a nagy Lisztet, közölte
vele, hogy Szekszárd városa a ragasz-
kodás és tisztelet szerény virágait
óhajtja belefonni az egész világon tisz-
telt nagy mester dicsõségének koro-
nájába. Mikor az Abbé megjelent a
szalon ablakában, a tömeg általános
tetszésnyilvánításokkal fogadta. Az
egész jelenetet gyönyörû holdfény és
a téren gyújtott bengáli tûz világítot-
ták meg. Kiváló Abbénkat a tömeg
nagy „Éljen”-nel üdvözölte, és bizo-
nyos, hogy ez az üdvözlés a szívek mé-
lyérõl fakadt. Éljen sokáig, igen soká-
ig a mi kiváló Abbénk, a mi nagy Liszt
Ferencünk!

Ezután a Dalárda három dalt éne-
kelt annak tiszteletére, aki maga olyan
sok gyönyörû melódiát alkotott. Re-
ményi arról az örömrõl beszélt a tö-
megnek, melyet mindenkinek át kell
éreznie, hogy Szekszárd városában
üdvözölheti a nagy mestert, a zene fe-
jedelmét. Hangoztatta mindenki
elõtt, hogy a nagy Liszt mindenkor ki-
mutatta hazája, Magyarország iránt
való õszinte ragaszkodását és azért
jött, hogy a nemzet oltárára helyezze
nagyszerû áldozatát, „Szent Erzsébet
oratóriumát”.

Ekkor papa, mint Liszt tolmácsa,
közölte a tömeggel, hogy Liszt viszon-
zásul a jóakaratú fogadtatásért, a szív
bensõséges nyelvén akar hozzájuk

szólni és nekik melódiákkal válaszol-
ni. Liszt tehát a zongorához ült, és Re-
ményivel magyar rapszódiákat adott
elõ, majd grandiózus módon játszot-
ták el Bülowval négykézre a Rákóczi-
indulót; nemes vonásai nagy jóságot
és idõnként élénk örömet tükröztek.

Mikor a hangverseny véget ért, a tö-
meg megújuló éljenzéssel vonult visz-
sza. A Dalárda két zászlóval tisztelgett:
az egyiken Éljen Liszt Ferenc!, a mási-
kon: Éljen a haza felírással!

Cosima ezen az estén is elragadó
volt. Jóízlésû, igen csinos öltözéke egy
szép lila uszályos ruha volt, amely
megjelenésének különös elõkelõsé-
get kölcsönzött, fejdíszét nagyon ma-
gasan, fej tetején viselte. Ebben a ru-
hában láttam elõször Cosimát Pesten,
Schwendtner plébános ebédjén,
1865. augusztus 15-én, „Szt. Erzsébet”-
nek, Liszt csodálatos oratóriumának
elõadása napján.

Mikor a hangverseny után a vendé-
gek visszavonultak, mi jó Abbénkkal,
Cosimával és a többiekkel, Reményi-
vel, Rostyval és Plotényivel még egy
igen kellemes utóestélyt töltöttünk.
Liszt igen jó hangulatú, és nagyon
kedves volt, mint mindig.

Többek között elmesélte nekünk,
hogy csak 10 éves koráig élt a szülõi
házban, Raidingban, Sopron mellett,
azután Párizsba ment, s hazájába csak
rövid idõre és különbözõ idõközök-
ben jött vissza. Mivel szerette volna el-
sajátítani hazája nyelvét, egy magya-
rul beszélõ urat ajánlottak neki, hogy
utazásaiban elkísérje.

Szerencsétlenségére ez az úr na-
gyon szerette a „Nessmüller” bort.7 El
volt ragadtatva, hogy Bécsben találko-
zott e kitûnõ itallal, de fájdalom! – Prá-
gában már nagyon rossznak találta.
Lipcsében a „Nessmüller” már undo-
rító volt, és Liszt mesterét e kellemet-
lenség miatt olyan szomorúnak látta,
hogy azt tanácsolta neki, térjen vissza
hazájába, ahol biztosan nem fog neki
a „Nessmüller” hiányozni.

Lábjegyzetek:
5. Ez a decsi és õcsényi kirándulás eddig
az egyetlen hiteles forrás annak a fontos
ténynek a bizonyítására, hogy Liszt eb-
bõl az alkalomból valóban közvetlen
érintkezésbe jutott a magyar parasztze-
nével: látta a nép táncait és hallotta éne-
keit. A naplóírónõ sajnos egy szóval
sem említi, hogy mindez Lisztben külö-
nösebb érdeklõdést keltett volna. Ugyan
megállíttatta a kocsit Õcsényben, hogy
itt is megnézze a parasztok táncát, akik
bizonyára itt is, mint Decsen, cigányze-
ne mellett mulattak, s valószínûleg csár-
dást jártak. Liszt a zenére nem tesz sem-
mi megjegyzést, tehát ez meggyõzõdé-
sén, hogy cigányok nélkül nincsen ma-
gyar népi muzsika, mitsem változtatott.
De ki is akadt volna a környezetében,
aki a nép zenéjének eredetiségére Liszt
figyelmét felhívta volna? Ezt akkor még
a szakzenészek sem vették észre. – Érde-
kes, hogy Anna baronessz igen részlete-
sen írja le a szép, színes népviseletet, de
arról már semmit nem olvashatunk,
hogy Pörge Sára bizonyára azért invi-
tálta a vendégeket „szerény” otthonába,
hogy a sárközi népmûvészet lakást
díszítõ kincseivel dicsekedhessék. A ven-
dégek, úgy látszik, ezt nem vették észre.

6. Liszt a Wittgenstein hercegnének írt
szekszárdi beszámolójában a decsi és
õcsényi kirándulást meg sem említi, s
csak az esti hangversenyrõl szól részle-
tesebben: 
„Vasárnap este vokális és instrumentá-
lis szerenádot kaptam, ami állítólag 7-
8000 fõnyi csoportosulást okozott a té-
ren. Ahelyett, hogy szónokoltam volna
a lakossághoz, a zongorát a nyitott ab-
lakok közelébe tétettem, egy magyar
rapszódiát adtunk elõ Reményivel, s a
Rákóczit négy kézre Hanss-sal. Sokan,
akik a tömegben voltak, s akiket más-
nap láttam, biztosítottak róla, hogy tö-
kéletesen lehetett hallani. Az volt a
szándékom, hogy ma elutazom, de
nem tudtam ellenállni Augusz, felesége
és gyermekei baráti unszolásának: leg-
alább szombatig itt szeretnének tarta-
ni bennünket. Mivel pénteken
Kisasszonyoknapja, Mária születés-
napjának ünnepe, nem szeretném ezt
a napot vonaton tölteni. Így itt mara-
dunk, ahol pompás kastély-életet élünk.
Szerdán (1865) szeptember 6-án Szek-
szárdon Auguszéknál.” (Br. VI. No. 90)

7. „Nessmüller” bor bizonyára elírás,
vagy Liszt nevezte hibásan annak a
magyar neszmélyi bort. A jóízû kis el-
beszélés újabb adat arra, hogy Liszt
többször is megkísérelte a magyar
nyelv megtanulását. Az állandó nagy
elfoglaltság, a tanulásra alkalmatlan
körülmények, a megfelelõ mester hiá-
nya, mind hozzájárultak ahhoz, hogy
amit a gyermek Lisztnek nem volt
módjában megtanulni, azt késõbb sem
tudta pótolni.

Folytatjuk.

12 2011. május 1.

Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 8.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 le-
vél és más dokumentum Lisztre vo-
natkozó anyaga került feldolgozás-
ra. Az anyag felkutatása, reprezen-
tatív összeállítása a Szekszárdi Álla-
mi Levéltár nagyérdemû, elhunyt
igazgatójának hézagpótló, nagy
szaktudást, hivatásszeretetet igény-
lõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendel-
kezésére álló gazdag anyagból
Liszt és Szekszárd, azaz Liszt és bá-
ró Augusz Antal kapcsolatát min-
den vonatkozásában feldolgozza.
Hátrahagyott dolgozata elõkészítõ
munkaként íródott, s mint ilyen,
kiegészítésekre, átdolgozásra szo-
rult. Ez a feladat a dolgozat lektorá-
ra hárult. Dr. Prahács Margit a le-
véltári anyag kiválasztásának nagy
és fáradtságos munkáját megilletõ
kollegiális kegyelettel vállalkozott
arra, hogy dr. Hadnagy Albertnek a
címben meghatározott témakörét,
s ezzel a témakörrel összefüggõ,
másutt õrzött iratanyag, már meg-
jelent Liszt-levelek, a Liszt-irodalom
és korabeli sajtótudósítások adatai-
val kiegészítse és az egész dolgoza-
tot a szükséges módosításokkal és
jegyzetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.”

A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc



Széchenyi István (Bécs, 1791.

szeptember 21.–Döbling, 1860.

április 8.) halálának 151. évfor-

dulója alkalmából munkássága

egy kevésbé ismert szeletének

bemutatásával, mint művelődés-

politikusról emlékezett meg a

legnagyobb magyarról dr.

Gesztesi Tamás, a Széchenyi Kö-

rök Tolna megyei elnöke a TIT

előadásán, április 7-én.

Széchenyi látva a magyar mûveltség el-
keserítõ állapotát, célul tûzte ki, hogy
az országot a nyugat-európai civilizá-
ció útjára vezesse. Felismerte, hogy er-
re az útra a civilizált emberfõk sokasá-
ga fogja Magyarországot elvinni. Bár
ennek megvalósítása szinte lehetetlen
feladatnak tûnt. Koncepciója szerint
elõször is le kell számolni a magyarság-
ba ivódott nézetekkel, amelyek szerint
nálunk minden tökéletes, minden
rendben van, itt minden van, csak meg
kell találni. Ezeket a hiteket lerombol-
ta. Bebizonyította, hogy az ország nagy
része puszta, mocsár elárasztott ártér,
„a mezõgazdaságra jellemzõ okszerû
mûvelés” hiányzik, az állattenyésztés
alacsony fokú, ipar nincs, az emberek-
bõl hiányzik az élelmesség és az életre-

valóság, a szakértelem szintje rendkí-
vül alacsony, a mesteremberek telje-
sen hiányoznak, az irodalom zsenge,
képzett orvost alig találni. Festõt sem
leltek itthon, aki a magyar nemesség és
polgárság kívánságára megfesthette
volna Széchenyi nagyszerû portréját,
Bécsbe kellett menni ezért. Magyaror-
szágon nem volt festõ, sem szobrász.

Széchenyi szükségét érezte Ma-
gyarország újraszervezésének, mivel
mindent az uralkodói parancs határo-
zott meg, még a nevelésügyet is. Min-
denbõl dõlt a germanizálási szándék.
A nemesség sem a magyar nyelvet
szerette volna az oktatásban bevezet-
ni a német helyett, hanem a latint.
1824-re már nyilvánvaló, hogy meg-
kerülhetetlen alapkérdés a civilizáció
fejlõdése. Szükség van ehhez infrast-
ruktúrára (vasutak, hajózás, utak),
másrészt civilizált polgárokra (nem-
zettudat és önismeret, szabadság és
bátor önmûvelés).

A civilizátornak az alávetettség el-
len is küzdenie kell, és a helyes mûve-
lõdéspolitikát is meg kell valósítania.
Jó példa erre, hogy Széchenyi lovakat
vásárol Angliában, és lóidomárokat
szerzõdtet. A felsõ hatalom a lóver-
senyt nem engedélyezi. Erre rókava-

dászatot szervez, ahova
meghívja fõrendi barátait,
kaszinót alapít biliárddal,
társalgóval, újságszobával.
Teljesen mindegy, fõ a kon-
centráció, hogy legyen hol
összeülni beszélgetni. Bécs-
nek nem tetszik ez a hazafi-
as megmozdulás. Metter-
nich intézkedik, hogy a
rendõrség vegye gondos
megfigyelés alá a fiatal fõ-
rendek gyülekezõhelyét.
Széchenyi erre meghívja
Metternichet is, hogy le-
gyen tag. Õ viszont elindítja
a Széchenyi–Kossuth-vitát.
Már nincs megállás, jön az
Akadémia, a Nemzeti Szín-
ház, az egyéb vívmányok,
hidak, utak, közlekedési esz-
közök. Mindez lázadás a por
és sár ellen, ahogy Széche-
nyi címül adta egy mûvé-
nek. Ezzel egy megakadá-
lyozható, de nem visszafor-
dítható folyamat kezdõdött,
amellyel a magyar polgári valóságot
hozzáidomítja a nyugati polgári civili-
zációhoz. Emellett nem kevésbé fon-
tos feladat, hogy a magyar polgárokat
egy civilizált közösséggé kell tenni.
Felgyorsul a polgári életmódra jellem-
zõ szabadidõs tevékenységek terjedé-
se. Ezt a gróf maga kezdi el, õ hozza
létre az elsõ lövészklubot, az evezés,
vitorlázás, korcsolyázás társasági be-
vezetését. Mindez a színházzal együtt
nem „ostoba” idõtöltést ad a nemes-
ségnek, hanem, mint a koncentráció
minden formája, a polgári egyesülést
segíti.

Széchenyi világképében szerves
egységet jelentett a civilizációs fejlõ-
dés, a polgárosodás és a nemzetté vá-
lás. E három egység kialakítását és
gyakorlati megvalósítását, a nemzeti
kultúra elõbbre vitelét célozza meg
három nagy mûvében. Nála a nemze-
ti megerõsödés és a kultúra kölcsönö-
sen összefüggnek. Széchenyi azt
mondja, hogy fokról fokra kell halad-
ni: elõször reformeszmékre és intéz-
ményekre van szükség, amelyek után
a szabadságjogok kiterjesztése kerül
elõtérbe, és a gazdasági továbblépés.

Gazdasági rendszerváltás szükséges,
amely meghozza a politikai szabad-
ságjogok kiterjesztését. Egy vértelen
forradalom fog lezajlani. A Hitel egy
hatalmas politika, amely összefoglalja
mindazt, ami rossz Magyarországon.
A Világ már a hatás-ellenhatás jelent-
kezését példázza. Széchenyi volt a ha-
tás, és ezzel szemben jelentkezett az
ellenhatás. Miért él mindenki rosszab-
bul? Ez a központi kérdése a mûnek.
A közintelligencia a legnagyobb erõ –
ez a mû alapgondolata. Harmadik mû-
ve a Stádium, amelynek végén 12
pontban foglalja össze mindazt, amit
meg kell változtatni, ami által csatla-
kozhat az ország Nyugat-Európához.

A reformkor elérte a célját Széche-
nyi vezetésével. Miután a klérus és
Metternichék ellenálltak, bekövetke-
zett az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc. Ennek végkimenetele
egy idõre visszavetette a felzárkózást,
de nem kissé Széchenyi további tevé-
kenységének köszönhetõen bebizo-
nyosodott, hogy a folyamat visszafor-
díthatatlan. Megtörtént Magyarország
felzárkózása a nyugat-európai kultúr-
nemzetek sorába. Kovács Etelka
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Lázadás a por és sár ellen
Dr. Gesztesi Tamás elõadása Széchenyi István mûvelõdéspolitikájáról

Gróf Széchenyi István
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Az iskolai hitélet drasztikus visszaszorítása a Kádár-korszakban
A Kádár-éra 1956-ot követõen az isko-
lai hitoktatás teljes megszüntetésével
mérte a  legnagyobb csapást az egyház-
ra és a hitéletre. 

Április 7-én errõl a kevésbé kibe-
szélt témáról is szó volt azon a konfe-
rencián, mely a „nevelés és mûvelõ-
déstörténeti kutatások eredményeit”
taglalta a PTE IGYFK vadonatúj elõa-
dótermében. 

A kétségtelenül izgalmas témafelve-
tést Somodi Imre, a PTE Bölcsészettu-
dományi Kar PhD-hallgatója „tálalta”
Bertalan Péter „Az állam és az egyhá-
zak küzdelme a Kádár-korszakban
1956–68-ig” címû,  nemrég megjelent
kötetének elemzése kapcsán. 

A tanulmány egyébként nem min-
dennapi részletességgel fejti ki So-
mogy, Tolna, Baranya megye egyhá-
zainak az említett korszakban átélt
viszontagságait. Mint az elõadó kifej-
tette, 1968 korszakhatár volt a kom-
munista rendszer egyházpolitikájá-
ban, hiszen az ekkor életbe lépõ új
gazdasági mechanizmussal egy idõ-
ben az MSZMP Politikai Bizottsága
visszatekintõ értékelést készített a
régió hitéletérõl. A szocialista állam
egyházpolitikájának lényege azon

elv alapján mûködött – mondta
Somodi Imre –, mely szerint ha ad-
minisztratív eszközökkel gyorsítják
a szocialista fejlõdést, az a vallás el-
halásához fog vezetni. 1956 novem-
berében, Kádárék módszerváltása
következtében az új hatalom elsõ
dolga Badalik Bertalan veszprémi
érsek internálása volt (kényszerlak-
helyéül Hejcét jelölték meg): in-
nentõl kezdve nem lehetett kérdés,
milyen hozzáállás várható a továb-
biakban egyházügyekben az új re-
zsim részérõl. 

Újabb példa, Baranyából Rogács
Ferenc pécsi püspök, aki legtovább
állt ellen az államnak, de elszigetelõ-
dött. A viszony az egyházügyi hiva-
tallal feszültté vált, s Rogács halála
után (1961) utódjául Cserháti Józse-
fet nevezte ki a diktatúra, aki „kezel-
hetõbbnek” bizonyult az állam részé-
rõl. Az egyházi kérdések legfonto-
sabbja Kádárék számára a püspöki
kar megfélemlítése mellett mégis a
vallásgyakorlás volt. Mint azt meg-
tudhattuk –  az ’56-os forradalom
után a hitoktatás hirtelen fellendült,
amit 1958-tól fokozatosan próbáltak
visszaszorítani. 

Az iskolai hitoktatásra csapott le
leglátványosabban a rendszer, ame-
lyet fokozott propagandatevékeny-
séggel – a szülõk, pedagógusok, isko-
laigazgatók befolyásolásával – értek
el, valamint, hogy az ipari képzõk-
ben, technikumokban elsõ körben
tiltották be a hitoktatást! 

A kommunista hatalom „sikere” ab-
ban rejlett, hogy a hitoktatás az isko-
lai neveléshez tartozott, nem csupán
a magánszféra részét képezte. Az ál-
lam 1958 után a magánélet szférájába
szorította a vallásosságot, így az egy-
ház az iskolai hitoktatás helyett fokoza-
tosan templomi oktatásokat végzett –
mutatott rá Somodi Imre PhD-hallga-
tó. Az elnyomás ellenére magas ma-
radt az elsõáldozók, bérmálkozók,
konfirmálók aránya, olyannyira, hogy
még a párttagokat, párttitkárokat is fi-
gyelmeztetni kellett, ne vigyék gyere-
keiket elsõáldoztatni! Mint azt el-
mondta, Tolna megye példaértékû, hi-
szen az említett megyék közül itt volt
a legintenzívebb a vallásgyakorlás a
’60-as években! Indokolható ez azzal a
ténnyel, hogy nem létezett számotte-
võ ipar, s a vallásos hagyományokhoz
jobban ragaszkodtak. Mindhárom

vizsgált megyére igaz ugyanakkor –
mondta az elõadó –, hogy a protestán-
sok együttmûködése az állammal na-
gyobb arányú volt.  Ez a jelenség a pro-
testáns lelkészek anyagi és egzisztenci-
ális kiszolgáltatottsága miatt is történt
– tette hozzá, majd leszögezte: a hitok-
tatásra beíratottak számának ’56 utáni
hirtelen megugrása az államhatalom-
mal szembeni fellépés egyetlen eszkö-
zeként magyarázható. Az idõ ugyanak-
kor a politikai hatalomnak dolgozott –
zárta elõadását a PhD-hallgató.  

Gyimóthy Levente

A Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule diákjai közül tizennyol-
can vettek részt idén a már hagyomá-
nyosan a tavaszi szünetben a
TanÖsvény Természetjárásért Egye-
sület és az Ifjúsági Unió Szekszárd ál-
tal szervezett tavaszi tájfutó és termé-
szetjáró táborban Patcán, a Katica-ta-
nyán április 20–23-ig. A napfényes
idõjárás és a csodálatos tavaszi erdõ
nagyszerû lehetõséget nyújtott a sza-
badidõ hasznos és élménydús eltölté-
séhez.  A gyerekek aktívak, érdeklõdõ-
ek voltak, így nagyon sok programon
tudtak részt venni. A tájfutás rejtel-
mei, elméleti és gyakorlati oktatása
mellett volt fajismeret, Szennán a nép-
rajzi múzeum meglátogatása, „Legyél
te is ananásztulajdonos!”
mûveltségi játék, közössé-
gi programok, éjszakai
számháború, sok játék és
nevetés. A már tapasztalt
6–8. osztályos lányok és fi-
úk – Losonczy Richárd 6. b,
Hammer Angéla, Bálint
Petra, Konrád Flóra 7. b,
Támer Dorina 7. c, Potyondi
Anna, Losonczy Imre 8. b
osztályos tanulók – már
pályát is tûztek ki a gya-
korló versenyekhez és a
házi bajnoksághoz, így al-
kalmazva az eddig meg-
szerzett tudásukat a gya-
korlatban, és segítve a
táborvezetõ felnõttek
munkáját. A gyerekeket 

Losonczyné Csuprik Erika tanárnõ
készítette fel a versenyekre és kísérte
el a táborba. Szinte észrevétlenül szállt
el a négy nap. Talán az alvás hiány-
zott… de ezt csak itthon vették észre.
A táborzáró bajnokságon nagyon szép
eredmények is születtek: I. helyezett
lett: Brassnyó Judit 4. b és Losonczy
Imre László 8. b, II. helyezett Soós An-
na 6. b és Kiss Enikõ (Aparhant), III.
Ohn Krisztián 7. b és Pék Bálint (gya-
korlóiskola, Szekszárd). A gyerekek él-
ményekkel és tapasztalatokkal, új is-
meretekkel megrakodva érkeztek ha-
za a húsvéti ünnepekre.

Tavaszi tájfutó és természetjáró tábor a Katica-tanyán Családi zarándoklat 
a skóciai Szent Margit

úton május 1-jén
A Magyarországon született, anyai
ágon az Árpád házból származó SKÓ-
CIAI SZT. MARGIT (1045?–1093), a
skótok máig köztiszteletnek örvendõ
királynéja itthon alig ismert. Az õ tisz-
teletére létesült a születési helyét (Ré-
ka-vár) is érintõ emlékút, mely Bara-
nya északi részén, a Keleti Mecsekben,
Mecseknádasd és Pécsvárad között
húzódik. A családi zarándoklat a Ma-
gyar Zarándokút Mecseknádasd–
Pécsvárad közötti szakaszának ünne-
pélyes avatása.

A zarándoklat
kezdõpontja: Me-
cseknádasd, r. k.
plébániatemp-
lom. Találkozó: 10
óra 30 perckor.
Útvonal: Mecseknádasd–Szt. Margit
kereszt–Réka-vár–Hosszú-tetõ–Réka-
völgy–Szép Ilonka-kilátó–Antalkép–
Pécsvárad. Az útvonal hossza: 13 km,
szintemelkedés 380 m. Menetidõ: kb.
3-3 és fél óra. A zarándoklatot vezeti:
Dr. Novotny Iván (Tel.: 20/336 2237).
Pécsvárad a város napját ünnepli e
napon.

A zarándokokat szeretettel várjuk
az ezeréves várkápolnában és a Vár-
kertben. A kezdõpont megközelít-
hetõ: Budapestrõl (Népliget) a 7.05-
kor Pécsre induló autóbusszal
(Mecseknádasdra érkezés: 9.52).
Hazatérés: Pécsváradról autóbusz
indul: Budapest felé: 16.26, 16.51,
17.51-kor.
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A rejtvény megfejtését május 15-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az április 17-ei rejtvény helyes megfejtése: Áprilisnak szárazsága jó
gazdának bosszúsága. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Sebestyén Márk, Szekszárd,
Csatári u. 80. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

„Legyetek derûsek, mert én az vagyok, 
ne szomorkodjatok!”

Ez volt II. János Pál pápa utolsó üzenete, halála
elõtt. Már a temetésén milliók kérték, hogy lehes-
sen mielõbb a boldogok között. Ehhez legalább
egy csoda kell, és ez megtörtént, majd ezek után
megkezdõdött a procedúra, és az Irgalmasság ün-
nepén (május 1-jén), amelyet õ alapított, s amely-
nek elõestéjén távozott a földi életébõl 6 évvel ez-
elõtt, Rómában boldoggá avatja az Egyház. Íme a
csoda leírása: Igazolt csoda a boldoggá avatáshoz
„Úgy éreztem, új erõ tölt el; szervezetem vissza-
nyerte vitalitását, felélénkült a nedvkeringés” -
mondta a francia nõvér, aki szemmel láthatóan jó
egészségnek örvend.

Igazolt csoda a boldoggá avatáshoz
A Parkinson-kórból gyógyult 49 éves Marie nõvér,
aki egy párizsi szülészeti klinikán dolgozik, megje-
gyezte, hogy azóta is szokott beszélni II. János Pál-
hoz. „Azt is megbeszéltem vele, hogy most, a saj-
tókonferencián álljon itt mellettem!”  
Noha tavaly kétségek merültek fel az eredeti di-
agnózis helyessége felõl, az egyházi bizottság
alapos kivizsgálás után tudományosan megma-
gyarázhatatlannak minõsítette és a szintén
Parkinson-kórban szenvedett II. János Pál köz-
benjárásának tulajdonította Marie Simon-Pierre
nõvér gyógyulását. 

A Parkinson-kór remegéssel, izommerevséggel,
egyensúlyzavarokkal járó idegrendszeri megbe-
tegedés. Marie Simon-Pierre csodás gyógyulá-
sa két hónappal II. János Pál halála után történt.
Marie Simon-Pierre nõvér igen ritkán szerepel a
médiában. A CNA korábbi tudósítása szerint
2007. március 30-án nyilatkozott elõször a saj-
tónak: „Annyit tudok mondani, hogy beteg vol-
tam és meggyógyultam. Hogy csoda volt-e, azt
az egyház fogja kimondani.” Hozzátette: egy-
szerre újra olvashatóan tudott írni, pedig elõtte
már hónapok óta alig tudta megfogni a tollat,
mert a betegség elõrehaladtával elvesztette a
kézmozgás irányításának képességét. „Gyógyu-
lásom Isten mûve, II. János Pál közbenjárása által.

Átütõ erejû dolog ez, nagyon nehéz szavakba fog-
lalni. Jött az egyik nõvér, aki rengeteget segített.
Mutatom neki a balkezemet: ’Nézd, már nem re-
meg! II. János Pál meggyógyított!’ Azóta nem sze-
dek gyógyszert, semmilyen kezelésre nincs szük-
ség. Az életem teljesen megváltozott; mintha újjá-
születtem volna.”           
Marie Simon-Pierre nõvér tünetei gyors romlásáról
számolt be, attól kezdve, hogy 2001-ben megálla-
pították nála a Parkinson-kórt. Gyakorlatilag képte-
lenné vált az autóvezetésre, nehezen járt, bal karja
ernyedten lógott. A televízióban nem bírta látni a
betegségnek már súlyosabb stádiumában szenve-
dõ II. János Pált. „Megvallom, saját magamat lát-
tam benne, évek múlva, tolószékben.”  
2005. június 2-án, pontosan két hónappal II. Já-
nos Pál halála után Marie nõvér az esti ima után
szobájába vonult. Egy belsõ hang arra biztatta,
hogy fogjon tollat és kezdjen írni. Döbbenten látta,
hogy a kézírása, amely a betegség miatt olvasha-
tatlanná vált, tisztán olvasható. Ezután lefeküdt, és
másnap reggel, mint mondta, „teljesen megváltoz-
va” ébredt. „Megváltoztam belülrõl. Nehéz szavak-
ba öntenem... Túl nagy dolog... misztérium. Azt
éreztem, hogy a testem megváltozott. Biztosan
tudtam, hogy meggyógyultam.” 

Boldog II. János Pál pápa. Könyörögj érettünk!   
Bacsmai László plébános

Evangélium

Kis munka – kis pénz 
A kalapács

A derék vízvezeték-szerelõ a fürdõszobai
mosdókagyló lefolyójával bajlódott. Legalább
öt percen át. Nem tudta kicsavarozni a lefo-
lyórácsot, ami szerinte „berozsdásodott”.
Egyre dühösebben zúdította a szerencsét-
len csavarra az obszcén szavakat ahelyett,
hogy elõvette volna a rozsdaoldó sprayt. Egy-
szer csak kikiáltott a ház asszonyának:

– Csinálhatom kalapáccsal?
– Felõlem – válaszolta õ, majd az iszonya-

tos csörömpölésre a fürdõszobába szaladt.
Az új mosdókagyló – amit szerelõnk alig
egy éve szerelt föl – darabokra törve a föl-
dön feküdt. A nõ nem értette az egészet,
mire a szerelõ: „maga adott engedélyt a
szétverésre”, dohogott sértetten.

– Hát föl sem merült, hogy a „csinálha-
tom kalapáccsal” kérdését így értelmezzem
– mutatott a földre.

– Hát így… Na, vegyenek egy új mosdó-
kagylót. Majd csütörtökön felszerelem.

– Három napig hiányos lesz a fürdõszo-
ba, nem szólva a költségekrõl… – próbált
ágálni az asszony.

– Ne izguljon, a két munkát egyszerre fi-
zetik. Tízezerbe belefér… V. H. M.
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Indul az EDF-DÉMÁSZ Ötpróba 
2012 London program

Május elsején a hagyományos
gyalogtúrával beindulnak a pont-
szerzõ versenyek Szekszárdon
is. Az elsõ túránkra Szekszárdon
a Remete kápolnánál várunk
minden próbázót, reggel 7–9-ig
lehet nevezni. Az elõzõ évekhez
képest annyi változás van, hogy
most nem pecsételõs próba-
könyvet adunk,
hanem egy mág-
neskártyán lehet a
pontokat gyûjteni,

amit egyszer kell 500 forintért
megvenni. A próbákon minden
esetben egységesen 500 forint
a nevezési díj. A pontokat aján-
dékokra lehet váltani, amelyek az
otproba.hu-n megtekinthetõk, a
versenynaptárral és a fontos tud-
nivalókkal együtt. Várunk minden
próbázót!

A Szekszárd Városi Sport- és Szabadidõközpont
jövõ heti programja

MÁJUS 1. 08.00–13.00 Sportmajális
MÁJUS 4. 18.00 UKSE Szekszárd–Siófok NB I/A nõi kézilabda-mérkõzés  
MÁJUS 5–8. Országos Kosárlabda Kadett Bajnokság

Kézilabdaszõttes az U8-tól 
az NB I-es felnõttcsapatig

Nincs országos női kézilabda

utánpótlás-nagydöntő UKSE

Szekszárd nélkül. Az 1996-os és a

’94-es születésűek után a legfia-

talabb korosztály csapatai is ott

lesznek a nyolcas fináléban. Igy

például az U9-es korcsoportban a

Dienes Valéria Általános Iskola

csapata, az eggyel fiatalabbaknál

pedig a Baka István Általános Is-

kola harcolta ki a döntőbe jutást. 

Az U11-esek pedig hazai környezetben
harcolhatják a szûkebb hazai elitbe ju-
tást – éppen e hétvégén. Amikor is
szombaton tíz órától a Szombathely, a
Siklós és a Dorog lesz a házigazda
UKSE ellenfele az országos elõdöntõ-
ben. Ketten jutnak tovább, s erre az
erõviszonyok alapján a Szekszárd és a
Szombathely a legesélyesebb.

HÉT UTÁNPÓTLÁS-VÁLOGATOTT 

SZEKSZÁRDRÓL

Az UKSE  hét játékosa kapott megbí-
zást a serdülõkorosztálytól egészen a
juniorokig a magyar válogatottkeretek-
be. A junioroknál Kurucz Annamária,
Szekerczés Luca és Kopecz Barbara
egyaránt fontos szerephez juthat a nyá-
ri Európa-bajnokságon. Szekerczésre,
az NB I-es felnõttmezõnyben is bizo-
nyító szélsõre, illetve átlövõre, megha-
tározó kulcsemberként az ifjúsági
nemzeti csapatnál is számítanak. Itt re-
ménykedhet egyre növekvõ játéklehe-
tõségben és a velejáró tapasztalatszer-
zésben Samu Rózsa Virág. Három szek-
szárdi játékos érdekelt a most kialakí-
tandó serdülõválogatott-keretben.
Mint azt Rácz József, a klub utánpótlá-

sának egészéért felelõs szakmai igazga-
tó elmondta: Tancz Kinga, Szabó Do-
rina és Szabó Judit vesz részt az össze-
tartókeret-edzéseken.

A szekszárdi kézilabdás regionális
edzésközpont kialakításában nem
történt új fejlemény az itteni márciu-
si tanácskozás óta. A koncepció sze-
rint Tolna megye mellett Bács-Kiskun
és Csongrád megyékbõl érkeznének
átlagon felüli tehetségek, de egyelõre
nincs konkrét válasz arra, hogy a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség és Nemzeti
Utánpótlás Intézet mekkora összeget
tud adni erre a célra a képzést és a
versenyeztetést fölvállaló UKSE Szek-
szárdnak – tudtuk meg Rácz József-
tõl, aki elmondta: nem éppen kedve-
zõ elõjel a remélt támogatás szem-
pontjából, hogy az országos szövet-
ség az egyik ismert telekommunikáci-
ós cég kivonulásával cirka éves 100
milliós támogatástól esik el... 

A felnõttcsapat a bent maradásért
zajló osztályozón vesz részt, ami már
most zajlik. Az Újbuda hazai környe-
zetben, majd idegenben történõ le-
gyõzése szükséges, de nem elégséges
feltétele a bent maradásnak, a 10. hely
megszerzésének. Abban az esetben
persze lehetne egyszer botlani még,
ha az együttes nyerni tudna Érden és
a Siófokot is több mint hat góllal le-
gyõzné Kovács Jenõ együttese... De
erre – a realitásokból kiindulva – saj-
nos nincs több esélye Kovács Jenõ, a
bajnokság záró szakaszára kulcsem-
bereiben is elnyûtt, megfáradtnak tû-
nõ együttesének, mint annak a bizo-
nyos trójai falónak az epsoni derbin...

B. Gy. 

Ezüstösen csengõ hangon énekeltek

Április 19-én Budapesten, a Mûvészetek Palotájában rendezték meg a XIII. bu-
dapesti nemzetközi kórusfesztivált, amelyen részt vett a Mondschein Szekszárdi
Német Nemzetiségi Kórus Egyesület Molnár Márta karnagy vezetésével. A kó-
rus folklór kategóriában indult, hat német népdalt és egy egyveleget adtak elõ
Keller Antal harmonikakíséretével. A zsûriben kiváló magyar és külföldi karnagyok
és zeneszerzõk értékelték a fesztivál fellépõit, akik elõtt a Mondschein kórus
nem csak az énekével aratott nagy sikert, de a mûsorukban elõadott életképek-
kel – rokkával, népviselettel – és a tõlük megszokott, kotta nélküli igazi öröm-
énekléssel. Mindezekért minõsítette a zsûri a folklór kategóriában ezüst III. foko-
zatú diplomával a kórust, amely egy újabb nagy siker a több mint három évtize-
des együttes életében.   -sasi-



MÁJUS 25.–JÚNIUS 17.
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS Pályamunkák
beküldési határideje: 2011. április 29. 
Pályázati kiírás és nevezési feltételek a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon. Kiál-
lításmegnyitó: 2011. május 25. (szer-
da) 15.00 óra Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza.

MÁJUS 1. (VASÁRNAP)
VÁROSI SPORTMAJÁLIS MÁJUS 1.
SZEKSZÁRD, PROMÉTHEUSZ PARK.
SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 A Swing Mazsorett- és Tánc-

egyesület bemutatója
10.20 Bábszínház: a Ziránó Színház „A

három kismalac” címû elõadása
11.00 A Bartina Néptáncegyesület

bemutatója
13.00 Ügyességi és kvízjátékok gye-

rekeknek
13.20 A Grove Gang Tánccsoport be-

mutatója
13.40 A „Hot Iron” csoport súlyzóru-

das bemutatója
14.00 Ügyességi és kvízjátékok gye-

rekeknek
14.20 A Leung Ting Wing Tsun Kung

Fu Szekszárdi Klubjának önvé-
delmi bemutatója

14.40 Az Iberican Táncegyesület mû-
sora

15.00 A PTE IGY Gyakorló Általános
Iskola és AMI balett tagozatá-
nak elõadása

15.30 Ügyességi és kvízjátékok gye-
rekeknek

15.50 A Gemenc Tánc Sport Egyesü-
let bemutatója

16.10 A Szekszárdi Mozgásmûvészeti
Stúdió bemutatója

16.40 Ügyességi és kvízjátékok gye-
rekeknek

17.00 A Tücsök Zenés Színpad elõ-
adása

18.15 A Junior Stars Big Band kon-
certje

Kapcsolódó programok a parkban
és környékén:

• Kézmûves-programok
• Logikai és készségfejlesztõ játékok
• Babajátszó
• Játékos nyelvtanulás
• Egészségsátor a Vöröskereszttel
• Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszó-

kamion
Kajakozás a Szekszárdi Kajak-kenu
SE közremûködésével a park taván
A Szekszárdi „Bad Bones” amerikai-
futball-bemutatója. 
Kézmûves- és kirakodóvásár, étkes-
sátrak a rendezvény körül. 
A rendezvényt a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza szerve-
zi. Információ: www.babitsmuvhaz.hu.

VÁROSI SPORT- ÉS SZABADIDÕ-
KÖZPONT 

SPORTVERSENYEK AZ ALÁBBI
SPORTÁGAKBAN:

Labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz,
streetball, tájfutás.
Részletes versenykiírás és információ
a sportcsarnok honlapján:
www.sportcsarnokszekszard.hu.

MÁJUS 2. (HÉTFÕ) 14 ÓRA
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjastagozatának elõ-
adása a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza dísztermében.
Elõadó: Dr. Schneider Ildikó ideg-
gyógyász adjunktus

Elõadás címe: Idõskori feledékenység
vagy demencia.
Az elõadás elõtt anyák napi mûsorral
köszönti az édesanyákat és a nagyma-
mákat, a Liszt Ferenc Pedagóguskó-
rus, a Dienes Valéria Általános Iskola
Gyermekkórusa és Orbán György
versmondó. Szeretettel várnak min-
den kedves érdeklõdõ nyugdíjast!

MÁJUS 7. (SZOMBAT) 8.00–12.00
ÓRÁIG GA-ZSI ZSIBVÁSÁR A GARAY
TÉREN. A Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza rendezésé-
ben. Használt holmik kéz alatti zsib-
vására. Használt, de még jó állapotú,
ruházat, nem elektromos háztartási
eszközök, könyvek, sportszerek,
egyéb tárgyak „filléres” adásvétele.
Helyfoglalás kizárólag elõzetes szerzõ-
déskötéssel 2011. május 5-ig folyama-
tosan a Babits Mihály mûvelõdési ház
információszolgálatán. Egy db (max. 3
m x 1,5 m-es) árusítóhely díja 1000 Ft.
Információ: 74/529-610.

MÁJUS 14. (SZOMBAT) 9.00 ÓRA
SAKKTALÁLKOZÓ – SZIMULTÁN
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza. 
A program a TÁMOP 3.2.3 pályázat-
ból valósul meg.

HA KEDD, AKKOR ORIGAMI A BABITSBAN!
A SZEKSZÁRDI ORIGAMI BARÁTI KÖR
MÁJUSI FOGLALKOZÁSAI:
• május 3-án 16.30-tól Még tart a tan-

év! Játékos matematika – geometri-
kus hajtogatások

• május 17-én: Még tart a tanév! Já-
tékos biológia – papírállatok átala-
kulása

• május 31-én : Évzáró – nyári játékok
napos és esõs idõkre

A foglalkozások felnõtteknek és gyere-
keknek is ingyenesen látogathatók.
Pedagógusokat, fõiskolai hallgatókat
is szeretettel vár a foglalkozásvezetõ:
Tuzy Ibolya.

MÁJUS 21. (SZOMBAT) 9.00 ÓRA
Képzõmûvészeti alkotónap. Mûterem-
látogatás, szabadtéri rajzolás, festés.
Felkészülés a megyei képzõmûvésze-
ti kiállításra. A program a TÁMOP
3.2.3 pályázatból valósul meg.

SZEKSZÁRD JAZZ QUARTET KON-
CERTJE (idõpont-változás!!!)
JÚNIUS 6-ÁN (HÉTFÕN) 19.00 ÓRA
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza díszterem
Mûsor: Jazz örökzöldek és saját szer-
zemények. Belépõdíj: 700 Ft.  (Jegy-
árusítás a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza információ-
szolgálatán)
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FELHÍVÁS:
JELENTKEZÉS KIRAKODÓVÁSÁROKRA
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza 2011. május 1-jén VÁROSI
SPORTMAJÁLIST és 2011. május
29-én VÁROSI GYERMEKNAPOT
rendez Szekszárdon, a Prométhe-
usz parkban és környékén.
Mindkét programot KIRAKODÓVÁ-
SÁR színesíti,amelyre árusok jelent-
kezését várjuk.
A vásáron való részvétel feltételeirõl,
a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb
tudnivalókról az érdeklõdõknek vá-
sári rendtartást és jelentkezési lapot
küldünk. Információkérés: 529-610
vagy info@babitsmuvhaz.hu. 

Aktuális kérdések a borászfórumon
Tiffán Zsolt országgyűlési képvi-

selő, a parlament szőlészeti és

borászati albizottságának elnöke

volt a vendég az elmúlt pénteken

a szekszárdi hegyközség választ-

mányának rendkívüli ülésén. A vil-

lányi borász őszintén válaszolt

szekszárdi kollégái kérdéseire.

Terítékre kerültek többek között a ha-
tályos rendeletek – különös tekintet-
tel a készülõ új pincekönyvre –, a jöve-
déki törvény, a borászok munkáját
megkeserítõ adminisztrációs terhek, a
pályázati anomáliák és a bormarketing
kérdése. Az ágazat problémáit „kivesé-
zõ” fórumon Tiffán Zsolt õszinte vála-
szokat adott a sokszor kényes kérdé-
sekre. Elismerte: sok esetben hiányzik
az összhang a kormányzat és a szakma
között, ezért is lenne szükség a borá-

szokat tömörítõ szervezetek összefo-
gására, hogy hatékonyabban érvénye-
síthessék érdekeiket. Az albizottság el-
nöke felvázolta egy az ágazat ügyeit
összefogó Nemzeti Borászati Intézet
létrehozásának vízióját is.

A fórum házi-
gazdája, Horváth
István polgár-
mester eredmé-
nyesnek nevezte
az egyeztetést.
Az országgyûlés
mezõgazdasági
bizottságának al-
elnöke egyben
jelezte: május
második felében
S z e k s z á r do n
tartják a szõlé-
szeti és borászati
albizottság kihe-

lyezett ülését, amelyre a minisztérium
képviselõit is meghívják, és kész ja-
vaslatokat tesznek le az asztalukra,
hogy ezzel is elõmozdítsák a szakma
érdekeit szem elõtt tartó szabályozá-
sok életre hívását.  F. L.

Tiffán Zsolt (balról) tájékoztatja a fórum résztvevõit

Cadillactalálkozó
Az Expressz Gyorsszerviz szervezésé-
ben a Cadillac Club of Hungary tagjai-
nak részvételével a Cadillac-bortúra ke-
retein belül Szekszárd város szívében,
a Garay téren május 21-én 15.00–17.00
óráig közelebbrõl is megtekinthetõk
lesznek az amerikai autóipar remek-
mûvei! A 2 napos túra keretében 45 fõ
15 autóval érkezik városunkba. Az au-
tók 1945-tõl 1987-es évjáratúak). A tú-
ra résztvevõi körbejárják a Sárköz falva-
it és a Bonyhád–Szálka útvonalat, felke-
resik Szekszárd és a környék nevezetes-
ségeit, borkóstolón vesznek részt.



Az ifi országos bajnokság három

bronza után (Mátics András, Lo-

vász Bálint és Hunyadi Bence áll-

hatott föl a dobogó harmadik fo-

kára) szinte kéthetente léptek

tatamira a Gemenc Judo SE ver-

senyzői. 

A serdülõkorú Mátics András a olaszor-
szági Tornezzóban vett részt egy népes
létszámú, 29 ország képviseletében le-
zajlott nemzetközi versenyen, amelyet
e korosztály egyik hazai legjobbjaként
4 gyõzelemmel meg is nyert a szekszár-
di judoka. Aztán e hónap elején meg-
hívást kaptak Szepesi Józsefék Szara-
jevóba a tanulás, a felkészülés szem-
pontjából fontos nemzetközi verseny-
re, aminek az is a hozadéka, hogy az
egyesület délszláv kapcsolata bõvült.
De talán ennél is lényegesebb, hogy a
magyar bajnoki címvédõ serdülõcsa-
pat itt sem talált legyõzõre. Mindenki
a súlycsoportjának döntõjét meg-
nyerte, az egyikben szekszárdi házi
döntõre is sor került. Mivel Ács Balázs
és Mátics András az ifik között is nyer-
ni tudott, így a bosnyák viadalon nem-
zetközi szinten is fölfigyeltek a szek-
szárdi klubra – várhatóan több meg-
hívás érkezhet a késõbbiek során.

Aztán következett az ifjúsági diák-
olimpia. Arra a klub másfél évtize-
des történetében nem volt példa,
hogy a 45 kg-os súlycsoportban
négy szekszárdi is elindulhasson. A
mennyiség átcsapott minõségbe: az
elsõ öt helyen gemences végzett. El-
sõ lett Berlinger Gábor öt gyõzelem-
mel (a döntõben a klubtárs Ács Ba-

lázst gyõzte le), 3. helyen zárt ezúttal
a 40 kg-sok között versenyzõ Mátics
András. Az új reménység Petõ Gergõ
pedig ötödik lett. A mutatott pro-
dukció alapján, az önmagához mért
fejlõdés tükrében mindenképpen õt
emelte ki Szepesi József vezetõ-
edzõ, aki szerint ilyen jól még egy-
szer sem teljesített a szekszárdi
dzsudoka. Lovász Bálint (60 kg)
ezen a viadalon a döntõben a szege-
di nagy riválisával mérkõzött, és
csak a hosszabbításban vesztett egy
színvonalas nagy csata után. Teljesít-
ményével kivívta, hogy továbbra is
versenyben maradhasson a váloga-
tottságért, így a szövetség kíváncsi
arra, mire lesz képes az értékmérõ-

nek számító, közelgõ romániai ver-
senyen, Ploestiben a szekszárdiak
egyik meghatározó embere.

A válogatottság motiválja Hunyadi
Bencét is, aki már az elsõ nagy nem-
zetközi megmérettetésen, a csehor-
szági Teplicében megtapasztalta a
rendkívül magas nemzetközi nívót.
Két vesztes meccsel búcsúra kény-
szerült, amúgy 54-en (!) próbáltak
szerencsét a 73 kg-os súlycsoport-
ban. Némi kárpótlást jelentett számá-
ra, hogy egy szintén csehországi má-
sik versenyen – nyilván itt alacso-
nyabb vol a nívó – egészen a döntõig
küzdötte magát, ahol a nemzetközi
szinten már jegyzett teplicei végsõ
gyõztestõl kapott ki. Õ is ott lesz
Ploestiben a másik Eb-, illetve EJF-vá-
logatón, a kvalifikációhoz dobogón
kellene végezni, ami az elõbb már
említett válogató tükrében roppant
nehéz lesz, bravúros gyõzelmek kelle-
nek hozzá, de edzõjük a várhatóan
most is erõs mezõnyben nem tartja
esélytelennek erre egyik tanítványát
sem a románia versenyen.

Nemzetközi versenyen vett részt a
Gemenc Judo nagy veteránja, Haskó
János, aki a rendõr judo országos baj-
nokságot a 90 kilósok között immá-
ron zsinórban harmadszor nyerte
meg. Ezzel együtt bekerült a magyar
rendõrválogatottba, amely Moszkvá-
ban csapat Európa-bajnokságon vett
részt. Két ország ellen lépett tatamira
a 90 kg-ban szereplõ szekszárdi vete-
rán, akinek egy vereség és egy gyõze-
lem volt a mérlege. A franciák búcsúz-
tatták a magyar együttest. B. Gy.
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Folyamatosan tatamin a Gemenc judokái
A serdülõcsapat nemzetközi szinten is bizonyított

A Szarajevóban járt Gemenc Judo Klub csapata, balról Csihi János,
Hunyadi Bence, Ács Balázs, Szepesi József (vezetõedzõ), Mátics

András, Õri Csanád, Sárecz Márton, Windischmann Bence
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
május 24., kedd 16–18 óra.
Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló.

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal,
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
május 24., kedd 16–18 óra
15–17 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület
május 10., kedd 16–17 óra
Garay Ált. Isk. (Zrínyi u.)
május 17., kedd 16–17 óra
Gyakorló Ált. Isk.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 
17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 
17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület  
A hónap második hétfõjén 
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  
A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 
17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: a 74/510-663 telefon-
számon.
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 
17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 
17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

APRÓHIRDETÉS

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

LÉLEKÉPÍTÕ
Válság és nemzetstratégia címmel
Bogár László
közgazdász tart
elõadást a Lélek-
építõn május 9-én
a Garay-gimnázi-
um. dísztermé-
ben. A belépés díj-
talan.

Áramszünet

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt május 26-án 8 órá-
tól várhatóan 16 óráig Szekszárd, Cso-
pak u. az Ebes u. és Árnyas u. között, va-
lamint az 56 sz. út keleti oldala területén
áramszünet lesz.

SZEKSZÁRDON a városközpont-
ban, téglaépületben, I. emeleti, 
30 m2-es, távfûtéses garzonlakás
eladó. Irányár: 5,7 M Ft. Érd.: 
06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, városközpontban
és fõ útvonalon, téglaépületben, tel-
jes I. emeleti rész, 170 m2-es lakte-
rülettel, 140 m2-es tetõtér-beépítési
lehetõséggel, 350 m2-es zárt udvar-
ral és dupla garázzsal eladó.
20/916-52-34.

MAGÁNÜGYVÉDI praxisomat 2011.
május 1. napjától folytatom Szek-
szárdon, a Szakszervezeti Székház
(Augusz I. u. 9–11.) IV. emeletén
(410. ajtó). Telefon: 30/9168-398.
Dr. Farkas László ügyvéd.

ELEMZÕT, PIACKUTATÓT keresünk
akár pályakezdõt is. Felsõfokú vég-
zettség elõny! Tel.: 20-9784-926
(hétvégén is hívható). 

PADLÁSTERES GARÁZS Szekszár-
don eladó. Tel.: 30-869-2939.

Szekszárd város önkormányzata ápri-
lis 14-én tartotta hagyományos Ered-
ményességi díjátadó ünnepségét, me-
lyen a város kiemelkedõ sportegyesü-
letét köszöntötte, és elismerték az elõ-
zõ évben elért eredményeiket. A 21
klub összesen kétmillió forint jutal-
mat kapott. Az egyesületek képviselõit
dr. Haag Éva köszöntötte. Az alpolgár-
mester köszönetet mondott a verseny-
zõk, edzõk és sportvezetõk erõn felü-
li munkájáért, akik – sok esetben ne-
héz körülmények között készülve –
sportágukban az ország legjobbjai kö-
zé tartoznak. Az ünnepségen dr. Haag
Éva mellett Csillagné Szánthó Polixé-
na, a közgyûlés humán bizottságnak
elnöke és Horváth Ferenc, a bizottság
tagja is adott át jutalmat.

A díjazott sportegyesületek: Kosár-
labda Sport Club Szekszárd, Szekszár-
di Kerékpáros SE, Atlétikai Club Szek-
szárd, Szekszárdi Asztalitenisz Club,
Óceán Könnyûbúvár SE, Alisca Nyilai
Íjász Egyesület, Hikari Aikido Egyesü-
let, UKSE Szekszárd, Gemenc Judo
Klub, Szekszárdi Szabadidõs Kerék-

páros Egyesület, Szekszárdi Atlétikai
SE, Fáklya SE, Embusen Karate SE,
Szekszárdi UFC, Szekszárdi Rádió
Klub, Szekszárdi Fekete Gólyák KC,
Szenior Atlétikai Club, Dynamic
Triatlon Club, Szekszárdi Vízmû SE,
IPPON Karate Egyesület.

Sikeres sportegyesületeket jutalmaztak

Varga Jenõ (UKSE) és Csillagné
Szánthó Polixéna

Török Sándorné (szenior
atléta) és Horváth Ferenc



20 2011. május 1.
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EGÉSZSÉGKUPONOK A 13–14. OLDALON.


	20110504162226.pdf
	20110504162232.pdf
	20110504162238.pdf
	20110504162244.pdf
	20110504162251.pdf
	20110504162255.pdf
	20110504162300.pdf
	20110504162305.pdf
	20110504162310.pdf
	20110504162321.pdf
	20110504162326.pdf
	20110504162330.pdf
	20110504162342.pdf
	20110504162349.pdf
	20110504162353.pdf
	20110504162359.pdf
	20110504162406.pdf
	20110504162414.pdf
	20110504162424.pdf
	20110504162434.pdf

