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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Igen jó hírek elõzték meg az idei hegy-
községi történelmi borvidéki verseny
ünnepélyes eredményhirdetését. Újabb
három szekszárdi pincészet (Módos-
Ferger Borászat, Virághegyi Borászat,
Tûzkõ Birtok) tudott Bordeaux-ban a
Challenge elnevezésû, a világ egyik leg-
nagyobb szabású versenyén aranyér-
met nyerni. Mindeközben a brüsszeli
megméretésen az 5 magyar aranyból is
hármat szekszárdi termelõ ért el! Ha
ehhez még azt is hozzávesszük, hogy a
köztársasági elnöki rezidencián, a Sán-
dor-palotában lezajlott nagy kiválasztá-
son (melyik vörös-, fehér-, illetve rozé-
bort szolgálják majd fel egy éven át a
magas rangú diplomáciai eseményeken
– ez volt a nagy tét) Bodriéké lett a leg-

jobb vörösbor, bizony remekül indul
ebbõl a szempontból az év. (A bekül-
dött nagy minõségû, prémium kategó-
riájú, Magyarországról származó vörös-
borok közül a zsûri e szekszárdi pincé-
szet 2009-es kadarkáját választotta  a Ma-
gyar Köztársaság elnöke, Schmitt Pál hi-
vatala hivatalos vörösborának.)

Ez egyúttal a borvidék sikere is, a
nemzetközi megismertetésre váró,
nálunk magát jól érzõ, kis túlzással
hungarikumnak is nevezhetõ tájfajta,
a kadarka aligha kerülhetett volna
jobb helyre, mint az államfõ otthoná-
ba. Ahol a borínyenc diplomaták, ma-
gas rangú vendégek ráérezhetnek: ez
valami olyan bor volt, amit eddig
egyetlen jelentõs bortermelõ ország-

ban sem kóstolhattak. A tavaly Bor-
deaux-ban, az idén Brüsszelben ara-
nyig jutó pincészet vezetõje, Bodri
István örömmel avatott be ezen ka-
darka megszületésének részleteibe.

– Három dûlõbõl származik: köz-
ponti helyünkrõl, az Arany-völgybõl,
aztán Csötönyibõl, és egy kisebb rész
Iván-völgybõl. Az erjesztés acéltartály-
ban történt hidegen, ez 26 Celsius-fo-
kot jelent, majd a kíméletes préselés
után a bor mintegy 25 százaléka fa-
hordóba került. A többi az acéltartály-
ban érett tovább, természetesen meg-
õrizve a gyümölcsösségét. Hat hónap
elteltével házasítottuk õket, majd pa-
lackba került a bor.

Folytatás a 7. oldalon.

Nagy évjáratok nagy borainak újabb hódítása
Szekszárdi történelmi borvidéki borverseny és kóstoló 2011

Május 2–5. között a szekszárdi

önkormányzat meghívására egy

10 fős, üzletemberekből álló de-

legáció érkezett városunkba a

finnországi Tornióból.

A két település között 1986 óta létezik
testvérvárosi kapcsolat, amely idén a
25. évfordulóhoz érkezett. A jubileum

kapcsán több találkozóra is sor kerül,
melynek elsõ állomásaként a Szekszárd
és térsége gazdasági élete iránt érdek-
lõdõ üzletemberek látogattak váro-
sunkba.

A delegáció vezetõje, Kaarina Aho
asszony, Tornio város képviselõ-testü-
letének alelnöke és a helyi kereskedel-
mi kamara elnöke tavalyi szekszárdi

látogatása során tett ígéretet egy cég-
vezetõkbõl álló delegáció érkezésére.
A gazdasági élet szereplõi elsõsorban
a magyarországi piaci környezet és a
cégalapítással, munkavállalási lehetõ-
ségekkel kapcsolatos jogi és gyakorla-
ti lépéseirõl kívántak bõvebb infor-
mációhoz jutni.

Folytatás a 3. oldalon.

Finn delegáció járt városunkban
25 éves a testvérvárosi kapcsolat Szekszárd és Tornio között

Az üzletembereket Ács Rezsõ alpolgármester és Köpenczei István, a Tolna Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetõje tájékoztatta a városházán
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PÁLYÁZAT 2011. május 8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet a 2011. évi

ifjúsági keretre
I. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPELVEI
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Humán Bizottságának az Ifjú-
sági Keretbõl adott támogatása pályázat
kiírása útján történik.

2. Az Ifjúsági Keretbõl csak az a pályázó ré-
szesülhet, aki a pályázati kiírásnak mara-
déktalanul megfelelõ pályázatot nyújt be
és valamennyi szükséges mellékletet
csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a dön-
téshozó Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének Humán
Bizottsága

4. A szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesü-
letek és civil szervezetek sporttevékeny-
ségének pénzügyi támogatása 

• Az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény

• A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesületek,
civil szervezetek számára vissza nem térí-
tendõ támogatás biztosítása. 
III. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást
kaphatnak olyan szekszárdi székhellyel
rendelkezõ ifjúsági egyesületek, civil szer-
vezetek, nevelési-oktatási intézmények me-
lyek vállalják a jelen pályázati feltételekben
foglalt elvárások teljesítését.
IV. TÁMOGATANDÓ CÉLOK
A pályázat keretében kizárólag az alábbiak-
ban megjelölt tevékenységekre lehet támo-
gatást igényelni. A felsorolt tevékenysége-
ken kívül semmilyen egyéb tevékenység
nem támogatható.
A pályázat kiírója az alábbiakban meghatá-
rozott célokra nyújt pénzügyi támogatást:
1. A fiatalok egészséges életmódra nevelé-

se, a kiemelt kockázati tényezõk felis-
merése, illetve hatásuk elleni küzdelem-
ben (alkohol, drog, mentálhigiénés
megelõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és beil-
leszkedés nehézségeivel küzdõknek.(ál-
láskeresõ, átképzõ, klubok, illetve infor-
mációs szolgáltatások).

3. A különbözõ szintû önkormányzati mun-
kába történõ eredményes bekapcsoló-
dás készségének kibontakoztatása. (pl.:
diák, ifjúsági, nemzetiségi önkormány-
zatok).

4. A városban élõ fiatalok és szervezeteik
nemzetközi kapcsolatainak építése és
bõvítése.

5. A város számára fontos ismeretek elsa-
játítása, illetve ezeknek az ismereteknek
a város érdekében való mozgósítása. 

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK
A keret önmagában nem lehet a felsorolt te-
vékenységekhez szükséges pénzeszkö-
zök kizárólagos forrása. A Humán Bizott-
ság 5/2011. (II. 1.) HB határozata alapján a
Bizottság által kiírt ifjúsági keretre beérkezõ
pályázatok költségvetésében a pályázó
szervezetnek a pályázandó összeg 50%-
ával rendelkeznie kell, amelyet az elszámo-
lásban fel kell tüntetni.
A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az
elszámolható költségek típusait az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Szolgáltatások igénybevételének költsé-

ge (a pályázati program megvalósításá-
hoz szükséges szakmai szolgáltatások
igénybevételének költségei).

2. Eszközbeszerzések költségei (a pályáza-
ti program megvalósításához szükséges
eszközök beszerzésének költségei).

3. Elõkészítési költségek:
a. Megvalósíthatósági tanulmány/üzleti

terv, költség-haszonelemzés, egyéb
szükséges háttértanulmányok, szakvéle-
mények elkészítésének költsége.

b. Elõzetes PR-tevékenységhez, és kötele-
zõ nyilvánosságbiztosításhoz kapcsoló-
dó költségek (a helyi tömegkommuniká-
ciós eszközök igénybevételének díja /fi-
zetett hirdetések, riportok, tájékoztató
dokumentumok készítése, terjesztése,
fórumok szervezése/).

c. Elõkészítéshez kapcsolódó szakértõi ta-
nácsadás díja.

4. Megvalósítási költségek:
a. Szolgáltatások igénybevételének költsé-

gei (megvalósításhoz szükséges szak-
mai szolgáltatások, és egyéb szolgáltatá-
sok költségei).

b. Megvalósításhoz szükséges eszközök
költségei.

c. Mindazon költségek, amelyek nem a
szakmai tevékenységek konkrét megva-
lósításához, hanem ennek adminisztratív
lebonyolításához, a tevékenység koordi-
nációjához kapcsolódnak.

VI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A jelen pályázat keretében az Ifjúsági Kere-
ten 3000 E Ft összeg lett meghatározva az
ifjúsági szervezetek támogatására, amely
együttesen lesz odaítélve az alábbi feltéte-
lek alapján.
A meghatározott támogatási célok megva-
lósításához ifjúsági szervezetenként, civil
szervezetenként, oktatási-nevelési intéz-
ményenként minimum 20 E Ft, maximum
200 E Ft igényelhetõ. A támogatás formája
vissza nem térítendõ támogatás.
VII. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Önkormányzati támogatásban csak az ré-
szesülhet, akinek nincs köztartozása, illet-
ve az önkormányzattól korábban kapott tá-
mogatás felhasználásáról elszámolt, az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása nincs, va-
lamint azok a szekszárdi székhelyû civil
szervezetek, önszervezõdõ közösségek,
amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ nyilvántartásba vett. 
1. Pályázati adatlap:
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás
1. sz. mellékletét képezõ Pályázati adatlap-
ban meghatározott adatokat, az alábbiak
szerint:
a. a pályázó szervezet nevét
b. a pályázat pontos címét
c. a pályázó szervezet alapításának idõ-

pontját
d. a pályázó szervezet adószámát, adóazo-

nosítóját
e. a nyilvántartásba vételi okirat számát
f. Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ

nyilvántartási számát (CISZOK-szám)
g. a pályázó szervezet számlavezetõ pénz-

intézetének nevét
h. a pályázó szervezet számlaszámát
i. a pályázó szervezet székhelyét és postai

címét (megye,irányítószám, helység, ut-
ca, házszám, telefon)

j. a pályázó szervezet vezetõjének és kap-
csolattartójának nevét, beosztását, tele-
fonszámát, e-mail címét

k. a pályázat tartalmának rövid ismertetése
l.  a pályázat várható eredményét és a cél-

csoport ismertetése
m. a pályázó eddigi tevékenységét a város

ifjúságpolitikai életében

n. a tevékenység, rendezvény helyszínét
o. a pályázati munka idõpontját (kezdetét

és végét)
p. a pályázati tevékenység részletes leírását
q. a tevékenység, rendezvény várható

eredményét
r. az ajánlók adatait és egyéb kiegészítése-

ket
s. a pályázó nyilatkozatait
t. pályázat pénzügyi elemeinek kimutatását

(bevétel és kiadási oldal)
2. Nem indulhat pályázóként:
A közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 6§ (1) bekezdés alapján nem indulhat
pályázóként és nem részesülhet támoga-
tásban:
a. aki a pályázati eljárásban döntés-elõké-

szítõként közremûködõ vagy döntésho-
zó,

b. a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c. az a.-b. pont alá tartozó személy közeli

hozzátartozója,
d. az a.-c. pontban megjelölt személy tulaj-

donában álló gazdasági társaság
e. olyan gazdasági társaság, alapítvány, tár-

sadalmi szervezet, egyház vagy szakszer-
vezet, illetve ezek önálló jogi személyiség-
gel rendelkezõ olyan szervezeti egysége,
amelyben az a.-c. pont alá tartozó sze-
mély, vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány
kezelõ szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselõje, 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 szerve-
zeti egysége
• amely a pályázat kiírását megelõzõ öt

évben együttmûködési megállapodást
kötött vagy tartott fenn Magyarorszá-
gon bejegyzett párttal

• amely a pályázat kiírását megelõzõ öt
évben párttal közös jelöltet állított or-
szággyûlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson

g. akinek a részvételébõl való kizártságá-
nak tényét a honlapon közzétették.

3. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenõrzési lista formájá-
ban fel van sorolva a pályázathoz benyúj-
tandó mellékletek köre. Valamely melléklet-
nek a Támogatási szerzõdéshez való ismé-
telt csatolása akkor szükséges, ha a be-
nyújtását követõen annak tartalmát érintõ
változás következik be.
a. Az alapító okiratnak/cégbírósági bejegy-

zésnek az aláírásra jogosult személy által
hitelesített másolat

b. a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szó-
ló nyilatkozat(jelen kiírás 2. sz. melléklete),

c. közzétételi kérelmet a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségérõl (jelen
kiírás 3. sz. melléklete).

VIII. HIÁNYPÓTLÁS
Amennyiben a támogatásra való jogosultsá-
got alátámasztó, fent elõírt dokumentumok
nem, hiányosan vagy hibásan kerültek be-
nyújtásra azok pótlására a pályázónak egy
alkalommal hiánypótlás keretében van le-
hetõsége, kivéve a rögzített eseteket.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hi-
ánypótlás során a hiánypótlási felhívásban

elõírt módosításoktól eltérõ módosítás, va-
lamint a pályázat tartalmi elemeinek változ-
tatása nem lehetséges. Az ilyen jellegû mó-
dosítási igények nem vehetõk figyelembe,
és a pályázat elutasításra kerül. 
Ha a hiánypótlást a megadott határidõn be-
lül a pályázó nem teljesíti teljes körûen, az
a támogatás iránti pályázat elutasítását
eredményezi, ez esetben igazolásnak
nincs helye.
IX. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS
EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. A pályázat közzétételének ideje: 
A pályázati kiírás az arról szóló döntést kö-
vetõ (2011. május 3.) 5 munkanapon belül
lesz közzétéve.
2. A pályázat közzétételének helye: 

• Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (7100 Szekszárd Béla
király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata hivatalos honlapján
(www.szekszard.hu), 

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szolgáltató lapjában (Szek-
szárdi Vasárnap), 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. június 3. (péntek) 12:00 óra
4. A pályázat benyújtásának módja: 

• a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, 
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Közgyûlésének Humán Bi-
zottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
• a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni

a Pályázati Felhívás címét, a pályázó ne-
vét és címét,

• a pályázat magyar nyelven, kizárólag a
pályázati adatlapon nyújtható be,

• a pályázati adatlap sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható.

5. A pályázat benyújtásának helye: 
7100 Szekszárd Béla király tér 8.(Közokta-
tási, Mûvelõdési és Sport Osztály)
6. A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyû-
lésének Humán Bizottsága dönt.
A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a
pályázat benyújtásakor kell megfelelnie,
amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás
során is teljesíthet. Amennyiben egy adott
kritérium vizsgálata során megállapítható,
hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem
felel meg, és az alátámasztó dokumentu-
mok a jogszabálynak, a kiírásnak meghatá-
rozottaknak megfelelõen benyújtásra kerül-
tek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül
elutasítható a pályázat.
7. A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. június 21. (kedd)
8. A pályázattal kapcsolatos egyéb infor-
mációk:
a) A pályázati kiírás, valamint annak mellékle-

tei átvehetõk Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati
Irodáján (7100 Szekszárd, Béla király tér
8.) 2011. május 5-tõl, 2011. június 2-ig.

b) A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Támogatási
megállapodást köt, amely rögzíti a támo-
gatás összegének átvételének módját,
valamint az elszámolás szabályait.

A Humán Bizottság fenntartja magának azt
a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a tá-
mogatást, amennyiben azt nem a pályázat-
ban leírt célokra használja fel, illetõleg a tá-
mogatással nem számol el.



2011. május 8. 3
HÉTRŐL HÉTRE

Folytatás az 1. oldalról.
Az érkezést követõ napon Ács Re-

zsõ alpolgármester és Köpenczei Ist-
ván, a Tolna Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány vezetõje tartott
részletes tájékoztatást a város gazda-
sági életérõl, aktuális fejlesztéseirõl,
valamint a cégala-
pítás-munkaválla-
lás terén felmerü-
lõ legfontosabb
tudnivalókról. A
delegáció kedden
látogatást tett az
önkormányzat sa-
ját tulajdonban lé-
võ közmûcégei-
nél, ahol Katona
Ferenctõl, a Vízmû Kft. mûszaki igaz-
gatójától, illetve Kõvári Lászlótól, a vá-
ros gazdasági és pénzügyi bizottságá-
nak elnökétõl hallhattak elõadást a
cégek jelenlegi helyzetérõl és jövõbe-
ni beruházásairól. A finn üzletembe-
rek ezután az Ipari Park inkubátorhá-
zába betelepült vállalkozásokat tekin-
tették meg, és kaptak tájékoztatást a
bekerülési lehetõségekrõl.

Másnap délelõtt Vass Péter, a V &
Perikó Kft ügyvezetõje, valamint Ke-
rekes Csaba, a Metmark Kft. ügyve-

zetõje mutatta be cége mûködését,
majd délután Koller Attila, a Tolnatej
Zrt. vezérigazgatója fogadta a delegá-
ciót. A város legnagyobb cégénél a
vendégek a vezérigazgató bemutató-

ja után a legmodernebb technológiá-
val mûködõ tej- és sajtgyártó részle-
get tekintették meg. A szakmai prog-
ram a CPH Kft.-nél fejezõdött be,
ahol Eszterbauer János ügyvezetõ
cége ipari tevékenységének bemuta-
tása után a magas színvonalú borter-
melés rejtelmeibe is bevezette a ven-
dégeket.

A finn üzletemberek elismeréssel
adóztak a szekszárdi vállalkozások fej-
lesztési elképzeléseirõl, melyek a gaz-
dasági válság okozta problémák elle-
nére stabil alapokat és pozitív jövõké-
pet mutatnak.

A program során Horváth István
polgármester és Kaarina Aho alel-
nök tárgyaltak egy torniói látogatás
elõkészítése ügyében, melyre az év
második felében kerülhet sor. A finn-
országi találkozón a 25 éves testvér-
városi jubileum programját állítják
össze, melyet mindkét város megün-
nepel. A szekszárdi rendezvény való-
színûleg az év utolsó szakaszában zaj-
lik, melyre meghívást kap a Tornio
város küldöttségén kívül a budapesti
finn nagykövetség és gazdasági ka-
mara vezetõsége, valamint a váro-
sunkban és környékén letelepült
finn kolónia is. B. A.

Finn delegáció járt városunkban
25 éves a testvérvárosi kapcsolat Szekszárd és Tornio között

Új impulzusok

A finn küldöttség vezetõje, Kaarina
Aho és vendéglátója, Ács Rezsõ
kedden délben sajtótájékoztatón
beszélt a két város kapcsolatáról.
Szekszárd alpolgármestere el-
mondta: a hosszú idõ után felfrissí-
tett testvérvárosi együttmûködéstõl
azt várják, hogy – hasonlóan a
bietigheimi és a waregemi kapcso-
lathoz – a gazdaság területén új im-
pulzusokat, ötleteket kapjanak a
finn partnertõl, határokon átnyúló
együttmûködés jöhessen létre cé-
gek között.
Kaarina Aho, a 22 és fél ezres ha-
tárváros képviselõ testületének alel-
nöke megerõsítette: nagy várako-
zással tekintenek az elsõ üzleti jelle-
gû találkozó elé, amely reményei
szerint új gazdasági kapcsolatok
kezdete lehet.

Kaarina Aho

Közéleti fórumot szervezett az

önkormányzat április 28-ra a PTE

IGYFK éttermébe. A hagyomány-

teremtő szándékkal életre hívott

eseményre a szekszárdi intézmé-

nyek, civil szervezetek képviselő-

it, neves értelmiségieket, orvoso-

kat, művészeket hívott meg a vá-

ros vezetése.

Mint Horváth István polgármester a
fórum elõtt elmondta: a vállalkozókat
már évek óta tájékoztatják Szekszárd

életének legfontosabb eredményeirõl,
eseményeirõl és terveirõl. A városért
azonban nemcsak a gazdasági társasá-
gok, de a „civilek” is sokat tesznek. A
cél, hogy az érdeklõdõ állampolgárok
információhoz juthassanak az õket is
érintõ ügyekben. A fórum lehetõséget
ad arra is, hogy a városvezetés visszajel-
zést kapjon a saját munkájáról. A részt-
vevõk maguk is elmondhatják ötletei-
ket, javaslataikat, s ha van, megtehetik
kritikai észrevételeiket. A polgármes-
ter szerint a közéleti fórumot a „szolgál-

tató város” koncepciójának jegyében
évente egyszer, az év elsõ felében ter-
vezik megtartani.

A rendezvényen – a vállalkozóknak
tartott prezentációhoz hasonlóan –
Ács Rezsõ alpolgármester Szekszárd
pénzügyi helyzetérõl, Horváth István
pedig a fejlesztésekrõl adott tájékozta-
tást. Ismertette egyebek mellett a vá-
rosban jelenleg folyamatban lévõ be-
ruházásokat (például élményfürdõ,
nyolcsávos atlétikai pálya, Agora-
program, piactér-rekonstrukció, vár-
megyeháza-felújítás, parkolóépítés,
szennyvízcsatorna-építés), amelyek
összértéke 9,4 milliárd forint. A részle-
tes tájékoztató után az est résztvevõi
néhány finom falat és kiváló szekszárdi
bor mellett beszélgettek az elhangzot-
takról. A megkérdezettek mindegyike
egyetértett abban, hogy szükség van az
ilyenfajta kommunikációra az önkor-
mányzat és a civilek, illetve a gazdasági
élet képviselõi között. A fórum remek
lehetõséget biztosított számukra, hogy
elsõ kézbõl kapjanak tájékoztatást az
önkormányzat gazdálkodásáról, az elõ-
zõ év(ek)ben elvégzett, illetve a folya-
matban lévõ beruházásokról, fejleszté-
sekrõl, amelyek komfortosabbá, élhe-
tõbbé, a turisták számára pedig még
vonzóbbá teszik Szekszárdot.

A fórumon részt vett Petrits József
mézeskalács-készítõ mester is.

– Nagyon hasznos és alapos volt ez
a tájékoztató, és fontosnak tartom,
hogy elsõ kézbõl értesülhessünk a vá-
ros dolgairól – válaszolta lapunk kér-
désére. – Vállalkozóként szívesen hal-
lottam volna kicsit többet a piactér át-
alakításáról, de az idõ rövidsége miatt
nyilván nem lehetett mindenre kitér-
ni. Sok dologról tudtam már, de a
sportlétesítmények fejlesztésével kap-
csolatos információk újdonságot je-
lentettek számomra. Mindenképpen
egyetértek azzal, hogy erre költsön az
önkormányzat, hiszen az egészséges
élet alapja a sport. SZV

Közéleti fórum: információ elsõ kézbõl
9,4 milliárd forintnyi beruházás folyik a városban

Horváth István polgármester

Idõsek támogatása
A Tolna Megyei Idõsügyi Tanács 780
ezer forintot osztott ki a pályázó idõs-
ügyi szervezetek 2011. évi elsõ féléves
programjainak támogatására. 

A Tolna Megyei Idõsügyi Tanács ál-
tal kiírt pályázatra a határidõig 41
szervezet pályázata érkezett be, ebbõl
39 volt érvényes. A megye idõsügyi
szervezetei a július 31-ig megvalósuló
programjaik támogatására pályázhat-
tak. A tanács 27 pályázatot támogatott
végül. Kiemelten támogatták azon
szervezeteket, amelyek valamilyen ka-
ritatív tevékenység megvalósítására
pályáztak. Lehet már pályázni a máso-
dik félévben tervezett programok fi-
nanszírozására is: május 31-e a benyúj-
tási határidõ. A pályázati adatlap letölt-
hetõ a www.tolnamegye.hu oldalról. 

Wessely Judit

FO
T

Ó
K

: K
IS

S 
A

LB
E

R
T



4 2011. május 8.ISKOLA

A diákok szerint a történelem nehéz, a magyar könnyû volt
Írásbeli érettségit írtak a héten a középiskolások

Május 2-án megkezdődött a

2011-es tavaszi érettségi idő-

szak. Tolna megyében a 3090

érettségiző közül 2500-an van-

nak, akik legalább egy tárgyból

tesznek emelt szintű vizsgát. 

Szekszárdon 9 középiskola 722 tanulója
várta izgatottan az írásbeli tételeket hét-
fõn reggel, hogy számot adjon megszer-
zett tudásáról. A végzõs diákok a magyar
nyelv és irodalom írásbelivel kezdtek.
Középszinten a – tizenegy feladatból ál-

ló – szövegértési
rész egy Nemes
Nagy Ágnes-esszé-
részlettel foglalko-
zott. A vizsga má-
sodik felét a szö-
vegalkotás tette ki,
amely során a há-
rom feladat közül
egy tetszõlegesen

választottat kellett megoldani. Az érvelé-
si feladat egy Szophoklész-idézet kap-
csán az emberi természet sokszínûség-
re kérdezett rá. A vélemények kifejtését
az irodalomból ismert hõsök magatartá-
sával kellett igazolni.  A mûelemzés idén
Móricz Zsigmond: A világ végén már
szép és jó címû novellájához kapcsoló-
dott. A mû értékelését elõre megadott
szempontok alapján végezték a diákok.
Az összehasonlító feladat Csokonai Vitéz
Mihály: Az álom leírása és Petõfi Sándor:
Az álom... címû versérõl szólt. 

A matematika írásbelivel folytatód-
tak a vizsgák május 3-án, kedden. Kö-
zépszinten 180, emelt szinten pedig
240 perc állt rendelkezésre a két feladat-

sor megoldásához. A történelem írásbe-
lire szerda reggel 8 órakor került sor. A
középszintû témák között szerepelt a
jobbágyfelszabadítás, a rendszerváltás,
az alkotmány, valamint Mátyás király is. 

Az általunk megkérdezett végzõsök
a történelmet nehezebbnek, míg a
magyar nyelv és irodalmat a vártnál
könnyebbnek találták. A garays Auth

Adrienn fogor-
vos szeretne len-
ni, ezért Buda-
pesten tervezi a
továbbtanulást.
Ennek érdeké-
ben két tárgyból
– kémiából és bi-
ológiából – érett-
ségizik emelt

szinten. Ugyan-
így tesz Bauer Bi-
anka is, aki a
Szent István
Egyetem bioló-
gia szakára ké-
szül. Mindkét
lány az érvelést
választotta hét-
fõn, a magyar

írásbelin. Szekeres Dorottya és Pálma
Péter a versek összehasonlítását érez-
ték magukhoz legközelebb. Dorottya
orvosi vagy villamosmérnöki karrier
mellett döntött, így fizikából és bioló-
giából vág neki az emelt szintnek. Pé-
ter a Budapesti Mûszaki Egyetem vil-
lamosmérnök vagy fizika szakos hall-
gatója akar lenni, amihez úgy gondol-

ta, elengedhetetlen, hogy matemati-
kából és fizikából emelt szintû vizsgát
tegyen. Csütörtökön és pénteken an-
gol, valamint német nyelvbõl tartot-

tak írásbeli vizs-
gákat. A többi
idegen nyelvre
és a választott
tantárgyakra má-
jus 23-ig kerül
sor. 

A szóbeli érett-
ségik június 2-án
az emelt szinttel

kezdõdnek, majd 8-án a középszintû
megmérettetésekkel folytatódnak. 

Idén június 28-án tartják az utolsó
vizsganapot. A diákoknak sok sikert és
kitartást kívánunk!  Bencze Péter

Középszintû történelemérettségi a Garay János Gimnáziumban

Auth Adrienn

Bauer Bianka

Szekeres Dorottya

Pálmai Péter
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Hangversenykórus minõsítésû a Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Zsoltárfeldolgozások, rene-

szánsz, barokk, romantikus, vala-

mint kortárs zeneszerzők lelke-

ket megérintő alkotásai is el-

hangzottak azon a koncerten,

amelyet a szekszárdi evangélikus

templomban tartottak április 29-

én este. Az érdeklődő közönség

előtt a Szekszárdi Gárdonyi Zol-

tán Református Együttes vonul-

tatta fel gazdag repertoárját. 

A kórus 1994-ben alakult, s városunk ki-
emelt mûvészeti együtteseként tartják
számon. Az énekkart Lemle Zoltán Cso-
konai alkotódíjas református lelkipász-
tor alapította. A pénteki esemény apro-
pója volt, hogy az énekkar önálló, CD-
felvétellel egybekötött, zsûri által minõ-
sített hangversenyt adott, Naszladi Ju-
dit karnagy irányításával, Lozsányi Ta-
más orgonamûvész kíséretével. A mû-
sort Németh Judit vezette. A zsûriben
olyan elismert szakértõk foglaltak he-
lyet, mint prof. Tillai Aurél egyetemi ta-
nár, Liszt-, Magyar Örökség-, KÓTA-, va-
lamint Csokonai alkotódíjas karnagy,
egyben a zsûri elnöke; Kertész Attila
Liszt-, KÓTA-, és Magyar Mûvészetért
Bartók-díjas karnagy, fõiskolai docens,
de dr. Lakner Tamás Liszt-, Csokonai al-
kotó- és Artisjus díjas karnagy is értékel-
te – szigorú követelmények alapján –
az elõadást. Dr. Say István , a TMÁMK
igazgatója köszöntõjében kiemelte: egy
kórus életében fontosak a magas fokú

minõsítések. E református kórusnál
ugyanakkor mindennél fontosabb az
elhivatottság közös megélése, mely Is-
ten magasztalásában teljesedik ki. A
Gárdonyi kórus országos és nemzetkö-
zi szinten kiemelkedõ eredményeit
méltatva Platónt idézte: ,,A zene erköl-
csi törvény. Lelket kölcsönöz a minden-
ségnek, szárnyat az élménynek, szállni
tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorú-
nak, derût és életet mindennek. Lénye-
ge a rendnek, és útja minden jóhoz,
igazságoshoz és széphez vezet…” A kon-
cert után prof. Tillai Aurél vázolta a zsû-
ri értékelését. Kiemelte, hogy a kar-
nagy, Naszladi Judit biztonsággal, egy-
ben kiváló memóriával vezényelte a

mûveket, ugyanakkor értékelte, hogy
egyes alkotásoknál – mint Telemann
vegyeskarra, vonósnégyesre, orgonára
írott mûvénél, a 117. zsoltárnál, vagy ép-
pen Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deu-
ma címû mûvénél – különösen meg-
mutatkozott a karnagynõ drámai érzé-
kû, sodró lendületû egyénisége. Sík Sán-
dor versét Németh Judit kiváló elõ-
adásában hallgathatta meg a közönség.
A zsûri elismerõen szólt az együttes mé-
lyen átélt, technikailag magas szintû
elõadásmódjáról, egyben továbbra is
felfelé ívelõ fejlõdést kívánt az együt-
tesnek, s minõsítésében ,,Hangverseny-
kórus” fokozattal díjazta a hallottakat.
Az est folyamán az együttestõl többek

között a Szelíd szemed, Úr Jézus  kezde-
tû Gárdonyi-motettát (több szólamú,
énekes egyházzenei mûfaj) hallhattuk:
Jézus szelíd szeme jól látja minden vét-
künket, elítél bár, vádat is emel, egy-
szersmind békét bûnbocsánatot sugá-
roz. Átélhettük Bárdos Lajos megzené-
sítésében a 23. zsoltár elsõ versének
üzenetét: Az Úr énnékem õrizõ pászto-
rom... Mozart Laudate Dominum címû,
116. zsoltárt feldolgozó mûve éppúgy,
mint Bruckner Christus factus est kez-
detû kompozíciója lebilincselõ hatás-
sal bírt a templom falai között. Utóbbi
mû Pál apostol Filippibeliekhez írott
levele 2. része 8-9. versének feldolgozá-
sa. A svéd Gustav Nordquist A tékozló
fiú címû kórusmûve ugyanúgy meg-
érinthetett mindenkit, mint az emlí-
tett Sík Sándor-vers kodályi megzené-
sítése, vagy Tillai Aurélnak a Gárdonyi
együttes számára készített 25. zsoltár
zenei feldolgozása, vonósnégyessel, or-
gonával és Tillai Tímea szólóénekével
fûszerezve. Félelmetes erõvel szólalt
meg a kortárs zeneszerzõ, Orbán
György alkotása, a Daemon irrepit cal-
lidus is, de Rossini a capellája, vagy Ed-
ward Grieg Ave Maria Stella címû
kompozíciója, mely latin nyelvû him-
nusz a ,,Tenger csillagához” szól, szin-
tén a mûsor része volt. A felemelõ hang-
verseny után mit is mondhatnánk,
mint hogy mihamarabb várjuk a CD-
bemutatót! Soli Deo Gloria!

Gyimóthy Levente

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.
vízdíjhátralékot felhalmozó ügyfelei az
elmúlt hetekben fizetési felszólítást
kaptak az elmaradt vízdíjtartozások
rendezésére. Annak a fogyasztónknak,
aki 2011. május 10-ig ügyfélszolgálatun-
kon a díjhátraléka 50%-át megfizeti, a
fennmaradó 50% díjtartozására 2 havi
fizetési könnyítést biztosítunk.

Abban az esetben, ha az ügyfél víz-
díjtartozását a megjelölt idõpontig
semmilyen formában nem rendezi, a
kft. május 20-át követõen a vízellátá-
sát korlátozza, termelési célú ivóvíz-

felhasználók esetében a szolgáltatást
szünetelteti. 

Ezt követõen a szolgáltatás újraindí-
tására csak és kizárólag akkor van le-
hetõség, ha a teljes díjhátralékot és já-
rulékos költségeit befizették.

Ez szintén személyes ügyintézést
igényel az ügyfélszolgálatunk valame-
lyikén.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK: 

7100 Szekszárd, Epreskert u. 9
7100 Szekszárd, Toldi u. 6
Együttmûködésüket köszönjük!
Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.

Díjhátralékok, fizetési felszólítások,
vízkorlátozások elkerülése…

Együtt a tisztább környezetért

Az Alisca Terra Kft. tájékoztatja ügyfe-
leit, hogy a hulladéktároló edény mel-
lé hulladékot elhelyezni csak a közszol-
gáltatótól vásárolt, piros színû Alisca
Terra emblémával ellátott szabvány-
zsákban lehet. 

Az ingatlanokban alkalmilag kép-
zõdõ többlethulladék elszállítása csak
szabványzsák használatával lehetsé-
ges. A jelzett zsák ára tartalmazza a te-
lepülési hulladék elszállításának, keze-
lésének költségét. 

Abban az esetben, ha az ingatlantu-
lajdonos vagy a gazdálkodó szervezet a
többlethulladékot nem a jelzett „Alisca
Terra Kft.” emblémával ellátott szab-
ványzsákban helyezi el a tárolóedény
mellé, a közszolgáltató jogosult pótdíj-
ról szóló számlát kiállítani.

Az edények mellé kihelyezett szab-
ványzsákokat a gyûjtési napokon szál-
lítjuk el. Az ilyen szabványzsákokban,
csakúgy, mint a hulladéktároló edé-
nyekben tilos olyan anyagot elhelyez-
ni, amely veszélyezteti a hulladékszállí-
tással foglalkozó alkalmazottak egész-
ségét, vagy megrongálhatja a gyûjtõ-
berendezést, illetve ártalmatlanítása
során veszélyeztetheti a környezetét. 

Ha a hulladékgyûjtõ járat dolgozói
megállapítják, hogy a tárolóedény-

ben, vagy a szabványzsákban a fent
említett anyagot, tárgyat helyeztek el,
vagy az edény túltöltött, a kiürítést jo-
gosultak megtagadni. Az emiatt el
nem szállított hulladék elszállításáról
az ingatlantulajdonos köteles gondos-
kodni.

A megtelt szabványzsákokat kérjük
a gyûjtési nap reggelén 6.00 óráig ki-
helyezni a hulladéktároló edény mellé.

A szabványzsák ügyfélszolgálati iro-
dáinkban megvásárolható:

• 7100 Szekszárd, Epreskert u. 
• 7100 Szekszárd, Toldi u. 6

Köszönjük együttmûködésüket.
Alisca Terra Regionális

Hulladékgazdálkodási Kft.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
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Bizonyított, megalapozott ítéletek
A megyei összbírói értekezleten a Legfelsõbb Bíróság elnöke is részt vett

A Tolna Megyei Bíróság megtar-

totta a szokásos éves összbírói

értekezletét, amelyen ismertet-

ték és értékelték az elmúlt évi

működést. Az értekezleten, majd

az azt követő sajtótájékoztatón

részt vett dr. Baka András, a Leg-

felsőbb Bíróság elnöke, az Orszá-

gos Igazságszolgáltatási Tanács

(OIT) elnöke.

Dr. Baka András a sajtótájékoztató kez-
detén leszögezte, hogy a Tolna Megyei
Bíróság (TMB) számos vonatkozásban
egyedülálló. Kiemelte az elõzõ eszten-
dõ figyelemre méltó eredményességét,
s hozzátette, hogy a kiváló állapotban
levõ épület az ott dolgozók munkájára,
a légkörre egyaránt rányomja bélye-
gét, azaz pozitív hatással van minden
munkavállalóra.  

Tavaly a TMB ítélkezési területén
mûködõ bíróságokhoz több mint 24
ezer ügy érkezett. Ez az ügymennyi-
ség 2009-hez képest 7,9 százalékos
mérséklõdést mutat. Mindezt termé-
szetesen befolyásolták a tavaly bekö-

vetkezett jogszabályváltozások is. A
két módosítás: 2010 közepétõl a tör-
vény a fizetési meghagyások kibocsá-
tását a közjegyzõk hatáskörébe he-
lyezte, illetve tavaly augusztus köze-
pétõl a szabálysértések elkövetõi is el-
zárással büntethetõek. Ez utóbbi
azokra is vonatkozik, akik 20 ezer fo-
rint értékhatár alatti, kis értékû lo-
pást, csalást vagy rongálást követtek
el. Ilyen büntetésre Szekszárdon is
voltak már példák.

Tovább nõtt a beérkezett megyei
fellebbezett ügyek (5,6 százalék), vala-
mint a felszámolási és érdemi cég-
ügyek száma, viszont a gazdasági pe-
rek valamivel több mint húsz száza-
lékkal csökkentek. A munkaügyi bíró-
sághoz érkezett peres ügyek 7,2 szá-
zalékkal emelkedtek. Tavaly – szintén
a megelõzõ esztendõhöz képest – az
úgynevezett „nem peres” eljárások
száma 22 százalékkal mérséklõdött,
ebbõl az ügyfajtából közel 9500-at
nyújtottak be.

Dr. Soós Miklós, a Tolna Megyei Bí-
róság elnöke tájékoztatójában kiemel-

te, hogy megyénkben a perek több
mint hatvan százaléka három hónap
alatt befejezõdik, de összességében
egy éven belül 95,5 százalék fejezõdik
be. Az elnök rámutatott arra is, hogy a
helyi bíróságok elsõ fokon jogerõre
emelkedett ügyeinek a száma összes-
ségében megközelíti a 92 százalékot.
A munkaügyi bíróság elõtt a befeje-
zett perek több mint 90 százalékban
lesznek jogerõsek az ítélet kihirdeté-
sét követõen. Tehát az ítéletek bizo-
nyítottak és megalapozottak, ezért a
bírósági döntéseket a felek tudomá-
sul veszik, azaz nem nyújtanak be fel-
lebbezést. Az elsõ fokon elbírált pe-
reknek csak 8,8 százaléka került fel-
lebbezésre. 

Több újságírói kérdés vonatkozott
a bírók nyugdíjba vonulásának elõre-
hozására. Dr. Baka András közölte,
hogy egyelõre nem tudható, mikor és
mit hoznak a hatályba léptetõ rendel-
kezések. Jelenleg úgy tûnik, hogy szá-
mos gyakorlati dolgot képtelenség
lesz végigvinni. Szólt arról is, hogy el-
vészni látszik a fölhalmozott szellemi

tõke és tapasztalat, ráadásul a korábbi
nyugdíjazás (az országban most 228
bírót érint) az ügyek menetében ké-
sedelmet okoz, mivel azokat újra kell
tárgyalni. Erre azért lesz szükség,
mert aki – az elõdje nyugdíjazása mi-
att – átveszi az adott ügyet, az joggal
ragaszkodik az ismételt tárgyaláshoz,
hiszen nem vett részt a bizonyítási el-
járásban. Megjegyezte az OIT elnöke,
hogy Európában mindössze három
olyan ország van, ahol az általános
nyugdíjkorhatár megegyezik a bíró-
kéval. Másutt a bírák esetében ez 68-
70 esztendõ. Szó volt arról is, hogy a
tervezettnél jóval elõbb nyugdíjazan-
dó bírók több tekintetben is hátrá-
nyos helyzetbe kerülnek, például töb-
ben az eddig érvényes nyugdíjkorha-
tárukkal kalkulálva vettek fel hitelt in-
gatlanjuk megvásárlásához. 

Dr. Baka András nehezményezi azt
is, hogy a bírák nyugdíjazási ügyé-
ben a szakmával nem konzultáltak, a
döntés rövid idõ alatt, sõt hirtelen
született meg, így az racionálisan ért-
hetetlen. V. Horváth Mária

Közgyûlés után

A szocialisták sajtótájékoztatón
hangoztatták kifogásaikat

Közgyűlés után címmel tartott

hétfőn sajtótájékoztatót a szek-

szárdi MSZP két képviselője. A

szocialista politikusok az elmúlt

testületi ülésről az SZMSZ-módo-

sítást, a zárszámadási rendeletet

és a hajléktalanszálló késlelte-

tett felújítását kifogásolták.

Ilosfai Gábor nehezményezte, hogy
többségben lévõ társai megszavaz-
ták azt az SZMSZ- (Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat) -módosítást, mi-
szerint a jövõben öt munkanappal
szemben öt napra változatták a köz-
gyûlés elõterjesztésének kiküldését,
azaz kézhezvételét, így az ellenzéki
képviselõk nehezebben tudnak fel-
készülni a közgyûlésre. A politikus
kitért arra is, hogy a 2010-es zárszám-
adási rendeletet azért nem szavazták
meg, mert véleményük szerint eb-
bõl is látható, hogy a megyeszékhely
2011-re tervezett dologi kiadásai mi-
att az idei költségvetés tarthatatlan
lesz. Halmai Gáborné képviselõ a
hajléktalanszálló fejlesztésére vonat-
kozó napirendet sem napolta volna
el, ugyanis szerintük az intézmény
felújítása vagy éppen új helyre köl-
töztetése már idõszerû lenne. 

A tájékoztató után lapunk kérdé-
sére Horváth István polgármester

(Fidesz) elmondta: az SZMSZ-t
azért kellett módosítani, mert
gyakrabban, akár kéthetente is ösz-
sze kell ülnie a közgyûlésnek a jö-
võben, mivel az idei év folyamat-
ban lévõ nagy beruházásaival kap-
csolatban (például fürdõépítés,
Agora-program, vármegyeháza-fel-
újítás) több döntés gyors megho-
zatalára is szükség lehet. Amint
köztudott, több mint 9 milliárd fo-
rintot költ az említett fejlesztések-
re az önkormányzat.

A mostani döntéssel a hivatal
munkáját akarták megkönnyíteni,
és azt sem szabad elfelejteni, hogy
bizottsági üléseken is lehetõsége
van az ellenzéki képviselõknek ál-
láspontjuk kifejtésére. A polgármes-
ter szerint – mivel még a költségve-
tési év elején vagyunk –, a nagybe-
ruházások miatt még valószínûleg
többször kell változtatni a számo-
kon, ezekrõl május elején még korai
véleményt mondani. Horváth Ist-
ván hangsúlyozta: Szekszárd költ-
ségvetése stabil volt tavaly is, és
idén is az lesz. A hajléktalanszálló
ügyét még vizsgálják – tette hozzá a
polgármester – , mivel a 30 millió
forintos pályázat eredeti 3 milliós
önrésze megemelkedett 11 millióra,
és tisztázni kell, mihez, mekkora
összegre van szükség.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET A SZEKSZÁRDI VAGYONKEZELÕ KFT.

ügyvezetõ igazgatói
állásának betöltésére.

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

• felsőfokú végzettség,

• legalább ötéves vezetői gyakorlat,

• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi

CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tétel.

Az ügyvezetői állás betöltésére 2011. július 1. napjától ötéves időtartamú munka-

jogviszony keretében kerül sor, 3 hónapos próbaidővel. Az ügyvezető a feladatokat

munkaszerződés keretében látja el.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. május 31. 12.00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.szekszard.hu honlapon.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör értesíti tagjait és minden ér-
deklõdõt, hogy május 13-án, pénteken
reggel 8 órától 15 óráig megrendezi
hagyományos egészségügyi napját a
Szent István Házban (Szekszárd, Rákó-
czi u. 69.), melynek keretében: 
INGYENESEN

• TESTSÚLYKONTROLLT, 
• MAGASSÁGMÉRÉST, 
• VÉRNYOMÁS-, ILLETVE 
• VÉRCUKOR- ÉS KOLESZTERIN-

SZINT-MÉRÉST, 
• MASSZÍROZÁST, 
• SZEMVIZSGÁLATOT tart.
• MEGISMERKEDHETNEK A TENS

KÉSZÜLÉK ÉS A BIOPTRON LÁM-
PA ALKALMAZÁSÁVAL.

• Elõadást HALLGATHATNAK
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRÓL.

• Bemutatjuk A TUPPERWARE ÉS
BIONET TERMÉKCSALÁDOT. 

Az egészségnap keretében DR.

SCHRANZ RÓBERT BELGYÓGYÁSZ

szakorvos áll az érdeklõdõk rendelke-
zésére!

Kérjük, a taj-kártyájukat hozzák
magukkal!

Hozzák magukkal lejárt vagy már
nem szedett gyógyszereiket ellenõr-
zés vagy megsemmisítés céljából.

Az egészségügyi napot a MESZK
Pszichiátriai Tagozatának dolgozói tá-
mogatják munkájukkal, illetve a
KRKA Zrt.

Egészségnap Újvárosban
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Folytatás az 1. oldalról.

MÁRKVÁRT-KADARKA 

LETT A VÁROS BORA

A szekszárdi borvidék zászlóshajójá-
nak számító, világosabb színû, a gyü-
mölcsösségbõl a fûszerességével kitö-
rõ kadarka fõszerepet játszott a borvi-
dék legmagasabb rangú seregszemlé-
jén is. Az Év Fiatal Borásza címet is el-
nyerõ Ifjabb Márkvárt János.kadarkája
lesz jövõ május elsejéig Szekszárd Vá-
ros Bora. „Jani” egy könnyen szerethe-
tõ, népszerû figura a szakmában, aki
egyszer csak úgy döntött, még az ez-
redforduló tájékán, hogy nem hagyja
kiveszni a szõlõtermesztés- és borké-
szítés családi tradícióit. 

A nagypapa nem kis örömére bele-
vágott, s hamar bizonyított. Az õsi ha-
gyományok tiszteletével, a korszerû
technológia általa pénzügyileg elérhe-
tõ módon történõ  fokozatos megho-
nosításával a „gyerek” a 2003-as kitû-
nõ évjáratból olyan bikavért csinált,
amit a bordeaux-i zsûri sem tudott
másban, mint aranyban mérni a né-
hány évvel ezelõtti versenyen. A Márk-
várt pincészet ezzel már közelített a
feltörekvõk közül az élcsapathoz. Az if-
jú fõborász járja a maga útját: bikavér,
kékfrankos, kadarka, ezekre megátal-
kodottan esküszik. Volt szerencsém
látni és hallgatni õt, amikor a fõvárosi
borfesztiválon vagy éppen a szekszár-
din az ország másik végérõl érkezõ
borínyenceknek ezekrõl a Kárpát-
medencei fajtákról mély átéléssel be-
szélt. Okkal tehette! Náluk a 10 hek-
tár 85 százalékát ez a két vörös fajta,
no meg a fehér olaszrizling teszi ki. A
cabernet két fajtája csak mutatóban
van, a merlot egyáltalán nincs, akad
még pinot-noir, egy kis blauburger, és
a saját termesztésû kadarka is, de ez
még nem annyi, mint azt szeretné.. De
ezt a kérdést most területbérléssel old-
ja meg a fiatal borász.

– Az a helyzet, hogy a szõlészetben
maximálisan igyekszem követni a ré-

gi hagyományokat, a borászatban
már a saját utamat járom. Próbálom a
korszerû dolgokat átvenni, az érze-
lem, a hagyományok nem tudnak be-
folyásolni ezen a téren A kadarka ké-
nyes fajta, például egyáltalán nem
mindegy, hova telepítjük. Eleinkre eb-
bõl a szempontból abszolút hallgatok.
Csakis ott szeretnék majd saját telepí-
tést, ahol száz, vagy ötven évvel ez-
elõtt is kadarka volt. Most úgy hida-
lom át a problémát, hogy bérlem az ül-
tetvényeket – mondta Márkvárt János
boldogan, mert nem gondolta volna,
hogy ennyi nagyhírû borász között a
saját hazájában is lehet próféta. 

– Próbáljuk meg jellemezni a fo-
gyasztó közönség számára is ezt a ka-
darkát – javaslom.

– Ez a 2009-es évjáratból való. Én is
kiemelkedõen jónak érzem – mondja
a készítõ, miután töltött is borából. –
Hatvan százaléka egy hatvanéves ül-
tetvényrõl származik, negyven száza-
léka egy tízéves kordonos területrõl, s
a kettõt házasítottam. Nagyon korán,
fél év után palackoztam, ebben érlelõ-
dik, egyáltalán nem volt fahordóban.
Véleményem szerint a kadarkánál ez
egy nagyon járható út. A gyümölcsös-

séget, a szõlõaromákat, úgy általában
a szekszárdi ízvilágot ez a technológia
jobban kihozza és megtartja, mintha
fahordóban érlelnénk. Azért a szeren-
cse is kellett, hogy ezt a bort
elkészíthettem. Az utóbbi há-
rom nagy évjárat közül a ka-
darkának leginkább a 2009-
es év kedvezett. Ekkor tud-
tuk a leginkább késleltetni
ennek a valóban szinte min-
denre érzékeny fajtának a
szüretelését, s ez a nagy mi-
nõség szempontjából rendkí-
vül fontos volt.

A TAKLER PINCÉSZETÉ 

A CSÚCSOK CSÚCSA: 

4 NAGYARANY!

A legtöbb díjat, a vele járó mí-
ves, népmûvészeti ajándéko-
kat a borvidék egyik legismer-
tebb pincészete, a „Takler Bor-
mûves Czéh” kasszírozta be.
A nemzetközi szintnek meg-
felelõ, igen nagy nevekbõl ál-
ló zsûri ugyanis a harmónia, a
szín, a beltartalmi értékek
alapján, a legjobbnak tartott
borok visszakóstolása során
nagy aranyat csak a Taklerék
boraira adott. A 2007-es évjá-
ratú Primarius Cuvée-re, a Bikavér Re-
servre, a Kékfrankos Reservre, no és a
hordós kategóriában a zsûri szerint a
Takler-féle 2009-es Syrahnak (ez egy
francia fajta) szintén nem volt párja.
Még mielõtt valami azt írnánk a látszat
alapján, hogy eme családi pincészet le-
iskolázta a mezõnyt, idõsebb Takler Fe-
renc, aki 2004-ben az Év Borásza cí-
met is kiérdemelte, óva int ettõl.

– Ha valaki bepillant a részletekbe a
pontszámokba, láthatja: olykor szinte
csak nüanszok döntöttek – ezúttal a
javunkra. Hogy melyik bor áll hozzám
legközelebb, melyhez fûzök nagy re-
ményeket az elkövetkezendõ borver-
senyeken, vagy éppen a piacon? Nem
tudok egyet sem kiemelni, vagyis

mind a négy bor egyformán fontos.
Ha csak érzelmileg nézzük, akkor ta-
lán a kékfrankos áll hozzám a legköze-
lebb. Már csak azért is, mert ezzel kell
nekünk - s itt most valamennyi minõ-
ségben gondolkozó szekszárdi borá-
szatot kell érteni -, meglepni a világot.
Megmutatni, hogy a bordeaux-i és a
mediterrán stílus mellett létezik egy
más, nagyon is szerethetõ ízvilág,
amit mi képviselünk – mondta a két
fiával a magyar borászatban párját rit-
kító triót alkotó, a családi vállalkozás
egészét összefogó menedzser-típusú
szakember.

HÖLGYBOR-ÍNYENCEK 

A mély bíborban pompázó,hosszan a
„szájban maradó”, sok gyümölcsízt
egyesítõ, majdnem likõrös vastagságú
nedûket – a legeredményesebb terme-
lõkét –  a szakmabeliek az ünnepség
helyszínén, a katolikus közösségi ház-
ban, a nagyközönség pedig délután, a

fõiskola aulájában tartott aranyérmes
bemutatón kóstolhatta. Itt több száz
borkedvelõ is megjelent a városból és
30 km-es vonzáskörzetébõl. De volt az
élményért belépõjegyet is váltó vendé-
gek között – elfogadva a szekszárdi fõ-
iskolai kar meghívását – több Szom-
bathelyrõl érkezõ is. Behatóan ismer-
kedett a szekszárdi vörös fajtákkal Hor-
váth István szekszárdi polgármester
társaságában Szekó József, Mohács el-
sõ embere is. Örvendetes módon a
borínyencek közel egyharmada már
hölgy volt, akik remek, a hangulatot föl-
dobó szimbólumai voltak a szombat
estébe hajló, hõn óhajtott, kulturált
borfogyasztásnak. 

B. Gy.

Nagy évjáratok nagy borainak újabb hódítása
Szekszárdi történelmi borvidéki borverseny és kóstoló 2011

Takler Ferencnek (balról) Eszterbauer János adja át 
a díjjal járó népmûvészeti tálat

Módos Ernõ, Horváth István, Heimann Zoltán 
és Ferencz Vilmos a díjátadó ünnepségen

Ifj. Márkvárt János kadarkája lesz jövõ
május elsejéig Szekszárd Város Bora
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Halfõzõverseny az újvárosi társaskörben
Csötönyi: „Étteremben is fölszolgálhatták volna a legjobb ételeket”

Úgy tíz évvel ezelőtt itt az Al-Duna

közelében – nem csak Pakson,

Baján és Mohácson – hanem

Szekszárdon és a környékén sem

volt olyan szabadidős nagyren-

dezvény, amelybe a szervezők ne

iktattak volna be legalább egy

halfőzőversenyt. 

Az ebbéli lendület, mintha alább ha-
gyott volna, talán ezért is jelentkeztek
be olyan családok, kisebb társaságok is
az Újvárosi Római Katolikus Társaskör
hagyományos május elsejei halfõzõver-
senyére, akik elmondták: másutt erre
nincs mostanság lehetõség. Dom-
boriban és Sióagárdon ugyan rendez-
nek efféle attrakciót, de vannak, akik az
ezzel járó költségeket és a profik közöt-
ti megmérettetést már nem vállalják
föl, ide a Szent István Házba azonban
örömmel jönnek.

CSALÁDIAS 

HANGULATBAN

Ha hét ágra süt a nap vagy esik, tel-
jesen mindegy – az Újvárosban ga-
rantált ezen a napon a halfõzõver-
seny, és az egész délutánt betöltõ csa-
ládias kvaterka is, miközben a társas-
kör amatõr borászainak nagyon is
iható portékái is elfogynak. Ha újvá-
rosi halfõzõ, akkor szinte biztosra ve-
hetjük, hogy összefuthatunk a város,
elszármazott, neves sportvezetõjé-
vel, a társaskör egyik külsõs támoga-
tójával, Csötönyi  Sándorral. A ma-
gyar sportdiplomata, az Európai Box
Szövetség alelnöke, a világszövetség,
az AIBA végrehajtó bizottságának

tagja, ha nincs külföldön május else-
jén, akkor garantáltan hazajön, és
örömmel vállalja a zsûri elnöki pozí-
ciót. Emlékezete szerint már leg-
alább tízszer itt volt.

– De jó, hogy megépült már évek-
kel ezelõtt ez a kinti fedett rész, enél-
kül egy ilyen idõjárás tönkretenné
ezt a hagyományos rendezvényt – je-
gyezték meg többen is a bográccsal,
hallal és minden más kellékkel érke-
zõk közül a készülõdés közepette,
amikor éppen zuhogott az esõ. A tár-
saskör nyitottságát ezúttal is kifejez-
te: jöhettek, fõzhettek a nem tagok
is, sõt. A 12 halfõzõ versenyzõ két ka-

tegóriában mérte össze tudását
pontyhalászlé és vegyes hal fõzésé-
ben. A zsûri tagjai szinte egybehang-
zóan ki tudták választani a legjobb
hármat, megkülönböztetve a túl pa-
radicsomozott, a hal ízt elnyomóan
túlpaprikázott,  túlfûszerezett étkek-
tõl. Csötönyi Sándor: – Ezen a vidé-
ken átlagon felülien értik az embe-
rek a halételek készítését, errõl már
többször is meggyõzõdhettem. Ma-
gam is gyakorta készítek halászlét, s
ínyencnek számítok nemcsak fo-
gyasztóként, hanem zsûrizõként is.
Az itt elkészített ételeket – néhánytól
eltekintve – alighanem bármelyik ét-

teremben felszolgálhatnák, mert
minden megvan bennük, ami egy jó
halhoz kell.

AZ EGYKORI GYÕZTES 

BESEGÍTETT... 

A pontyhalászlé kategórában az öt éve
társas köri tag, Pék József által jegyzett
étel nyert az idén. A kakaspörköltjével
egyszer már innét a pálmát elvivõ bor-
barát sportszerûen elismerte: ezúttal a
„mitfarer” szerepét töltötte be, mindent
úgy csinált, ahogy a hozzá képest ebben
a mûfajban profi Asenbrenner Mihály
kérte tõle. „Misi” már többször nyert itt,
vagy lett második, illetve harmadik. Most
is a legtisztább másfél kilós pontyok
megvételét , és a saját készítésû paprika
használatát kérte tõlem. Én meg szót fo-
gadtam neki, a paprikát is csak a felfor-
rás után tettem a bográcsba – mondta
nagy õszinteségrõl tanúbizonyságot té-
ve az idei egyik gyõztes.

A vegyes kategóriában az elsõ he-
lyet megszerzõ Péter Béla, a megany-
nyi második-harmadik hely után na-
gyon várt már erre a gyõzelemre!
Most is a szálkai egyes számú tóból
származó, szigorúan csak az általuk ki-
fogott ponty kerülhetett a bográcsba.
Melléje pedig kihagyhatatlanul a tör-
peharcsa, és halételnek sûrûséget biz-
tosító kárász. A többi a már rutinsze-
rûen elvégezett munka volt, nemcsak
a saját, hanem a népes baráti társaság
örömére is. A fõszakács amondó: ha a
számára legfontosabb haveri kör úgy
gondolja, talán Domboriban vagy
Sióagárdon is megméretteti halfõzõ
tudományát. B. Gy.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dohóczki

György vőlegény és Kertész Laura menyasszony. Az autójavító és a ke-

reskedelmi asszisztens foglalkozású jegyespár, 2011. május 20-án és

21-én köt házasságot, mondja ki a boldogító igent. Két nap, két he-

lyen, két meggondolásból. Az már csak hab a tortán, hogy ezt május-

ban, a szerelem hónapjában teszik.

Egy férfi: 
Dohóczki György

Egy nõ:
Kertész Laura

– Meglátni és megszeretni, vagy las-
san kialakuló szerelem volt az
Önöké, amely alig két hét múlva a
legszebb pillanatához érkezik, az
igen kimondásához?

– Kalandos megismerkedés volt a
miénk. Számomra több kapcsolat
után elõször jött egy szabadabb élet, s
az alatt az idõ alatt már tudatosan „vá-
logattam”. Tudtam, milyen társat sze-
retnék, s tudtam, milyet nem. A
jóbarátok javasolták, nem kell elsiet-
ni, s megfogadtam a tanácsukat. Egy
cég rendezvényén éppen szemben
ültem Laurával, (akit a võlegény kö-
vetkezetesen Lalának becéz – szerzõ)
egy olyan romantikus vacsora alkal-
mából, amit mintha nekünk rendez-
tek volna meg. Elkezdtünk beszélget-
ni, s rögtön szimpátia alakult ki kö-
zöttünk, mert rájöttünk, hogy min-
den fontos dologban egyetértünk. In-
nen már csak „pillanatok” választot-
tak el bennünket attól, hogy észreve-
gyük, szerelmesek lettünk egymásba.
Ez három éve történt, a szerelem egy-
re erõsödik, s másfél évvel ezelõtt,
amikor a nagymamám meghívott
bennünket ebédre, megkértem Lau-
ra kezét. Elõtte már voltunk tenger-
parti nyaraláson, de az már olyan el-
csépelt, meg akkor éreztem azt, hogy
itt a pillanat. Laura számára igazi
meglepetés volt, hát még a nagyma-
mám hogy örült, mert a három lány-
unokája után a kedvenc fiúunokája is
végre megházasodik. 
– Május 20-án lesz a polgári és má-
jus 21-én az egyházi esküvõ. Ezt ter-
vezték, vagy a véletlen hozta így?

– Terveztük. Egy asztrológus meg-
jósolta, hogy számunkra a legideáli-
sabb idõpont a házasságkötésünkre a
május 20-a (péntek) 10,30. Ebben az
idõpontban mondjuk ki az igent a
polgári esküvõn Szilágyi Krisztina
anyakönyvvezetõ elõtt. Ami szá-
munkra rendkívül fontos, s amihez az
elsõ pillanattól kezdve ragaszkodtunk
az, hogy Isten elõtt kössünk házassá-
got ezért 21-én, szombaton Bacsmai
László (Laci atya) plébános úr áldja
meg házasságunkat a belvárosi temp-
lomban. Jártunk jegyesoktatásra, ahol

rengeteg olyan dolgot hallattunk,
amit alapjában véve tudtunk, de olyan
hiteles, jó házasságban lévõ emberek
szájából hallottuk, hogy egész biztos:
a házasságunk alatt, a gyakorlatban is
hasznosítani tudjuk. 
– Mennyien fognak Önökkel
együtt örülni és ünnepelni ezen a
két napon?

– A polgári esküvõn – kicsit vissza-
hozzuk a régi szokást –, csak a szüle-
ink és a tanúk lesznek jelen, a templo-
mi esküvõn és a lakodalomba 100
vendéget várunk, akik nagy része ba-
rát, de jönnek rokonok az ország min-
den részérõl és külföldrõl is. 
– Hoztak otthonról mindketten
egy mintát, sokat tanultak a jegyes-
oktatáson, szeretik egymást. Mit
gondol, mi kell ahhoz, hogy jó és
hosszú házasságuk legyen? 

– Sok mindent mondhatnék, szere-
tet, alkalmazkodás, egymás megérté-
se, minden öröm és gond, megbeszé-
lése, a másik maximális segítése. Hoz-
zám elsõsorban türelem kell, s ez Lau-
rának van. Egyébként azt hiszem, ke-
nyérre lehet engem kenni, jól fõzök, s
van még pár jó tulajdonságom. Mégis
elsõsorban a szerelem, amit úgy ér-
zek, hogy az idõ múlásával egyre erõ-
sebb lesz bennünk. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

Türelem és humor a jó házasság titka?!

– A menyasszonyok ma már választ-
hatnak, hogy asszonyként mi legyen
a nevük. Melyiket a sok közül?

– Semmiképpen nem szerettem
volna -né lenni, de szerettem volna fel-
venni a férjem nevét, ugyanakkor na-
gyon szeretem a saját családi és utóne-
vemet is, ezért a Dohóczki-Kertész La-
ura névviselés mellett döntöttem. 
– Közeledik a nagy nap, milyen ér-
zésekkel várja?

– Alig akarom elhinni, hogy már alig
két hét van vissza. Már mindent elintéz-
tünk, igyekeztünk a földön maradni az
esküvõk és a lakodalom megszervezé-
sével is, mégis érzem, napról napra iz-
gatottabb vagyok. A võlegényem sok-
kal nyugodtabb, én elalvás elõtt és fel-
ébredés után azonnal az esküvõre gon-
dolok. Persze, napközben nem tehe-
tem, mert dolgozom, de be-bevillan,
hogy milyen gyorsan telnek a napok.  
– Egy menyasszonynak, a võlegény
után rögtön az elsõ, ami a legfon-
tosabb, a ruha….Milyen lesz?

– Fehér! Ennél többet nem árulha-
tok el, hiszen itt ül a võlegényem, szeret-
ném, ha ez titok maradna. Az a vélemé-
nyem a menyasszonyi ruhákról, hogy
minden nõ egyszer veheti fel az életben
a fehér menyasszonyi ruhát. Tudom, a
divat ezt a szokást is átírta, de én így ér-

zem. Sõt, a templomban más színt el
sem tudok képzelni. A võlegényem
frakkban lesz, tehát ahhoz a stílushoz
kell illenie az én ruhámnak is. 
– Melyek azok a tulajdonságok,
amelyeket a võlegényében a legjob-
ban szeret?

– Fontosnak tartom, hogy egy nõ,
egy feleség fel tudjon nézni a párjára.
S itt nem arra gondolok, hogy valami
nagyon fontos, magas beosztású em-
ber legyen, vagy rendkívül gazdag, és
azért nézzen fel rá. Inkább az egyéni-
sége, a jó tulajdonságai, az emberi ér-
tékei miatt. Az én võlegényem rendkí-
vül jó ember. Szereti a gyerekeket,
ami számomra már most rendkívül
fontos, mert tudom, ha gyerekeink
lesznek, maximálisan számíthatok rá.
Õ három gyereket szeretne, én kettõt,
de ahogy ismerem Õ fog „gyõzni”.  
– Mi szerint döntötték el, hogy ho-
vá mennek nászútra? 

– Mindkettõnk hobbija az utazás és
a fõzés. Ezért választottuk Toscanát,
ahol a pihenés mellett nagyokat fõ-
zünk, s kirándulunk, mert pár kilomé-
terre leszünk Velencétõl. 
– A võlegényétõl is megkérdeztem,
hogy mire gondol, mi lesz a boldog,
hosszú házaséletüknek az alapja?

– Olyan harmonikus a kapcsolatunk
immár három éve, hogy ezt nagy bizto-
sítéknak érzem. Szeretünk együtt len-
ni, a fontos dolgokról ugyanaz a véle-
ményünk, s ha Õ azt mondta, hogy az
én erényem a türelem, akkor én azt
mondom, hogy az övé a humor, amivel
könnyen túljutunk bármilyen nehézsé-
gen. Sokat nevetünk, s azt hiszem ez
nagyon fontos, legalább annyira, mint
az, hogy mindent meg tudunk beszél-
ni. Nem hagyunk kétségeket, nincse-
nek elhallgatott és lenyelt mondatok,
érzések. Megbeszéljük. S ha eddig sike-
rült, ezután még csak jobb lehet. 
– Mi lesz a legfontosabb azon a na-
pon, amikor kimondja az igent?

– Minden háttérbe szorul amellett
a tény mellett, hogy mi házasságot kö-
tünk, hogy kimondjuk az igent, Isten
és ember elõtt, egymásnak. Igent a
szerelmünkre, a házasságunkra, a kö-
zös jövõkre. A többi csak köret.FO
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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
Hétfõ, szeptember 4.

(Folytatás az elõzõ számból)
Reggel hallottam, hogy jó Abbénk a szo-
bájában zongorázik, azután lejött az
ebédlõbe, hogy mamával a következõ
étrendet állítsák össze: (Leves) elõéte-
lek, Szardínia, kaviár, dinnye, hal (süllõ),
Marhahús káposztakörettel, Nyúlpecse-
nye salátával, Édestészták, Desszert.

Reményi hozzáadja:8 Hegedûhúrok
parmezánnal, Virágcsokrok, Vihar-
Offertórium, Breyeneyertõl.

Ebéd elõtt a szalonban találtam a
mi kedves Cosimánkat és a mamát.
Cosima fényképeinket és albumain-
kat nézegette és Dõry Karolina9 ver-
seit olvasgatta, majd az õ sajátos kel-
lemével sok nagyon érdekes dolgot
mesélt nekünk. Ebéd után, mialatt az
Abbé a többi úrral a verandán kávé-
zott – óvodás gyermekek jelentek
meg kertünkben. Felvonulásukat
Cosimával és az Abbéval a verandá-
ról néztük végig. Egy a gyermekek
közül kis alkalmi beszédet mondott,
a többiek zenéltek, doboltak stb.
Nemzetiszínû szalagos díszükben
büszkén meneteltek. A kedves
Cosima ezen nagyon jól mulatott.
Ebéd után papa, Rosty, Bülow, Remé-
nyi és Plotényi a szõlõbe mentek.
Cosima mamával és Helénnel a me-
gyeház kertjében sétáltak, ahol meg-
látogatták Dõrynét és lányát, Karoli-

nát. Ezalatt az idõ alatt Liszt a szobá-
jában zongorázott és oly kedves volt,
hogy engem és Midet behívott magá-
hoz, hogy hallgassuk õt: Chopin-da-
rabokat és másokat adott elõ. Este a
szalonban õ és Bülow két zongorán
játszották el a „Todtentanz” „Danse
macabre” c. remek Liszt-mûvet. Va-
csora után Bülow Liszt valóban nagy-
szerû spanyol rapszódiáját szólaltat-
ta meg. Játéka a lehetõ legjobban kö-
zelíti meg nagy mesterének, Liszt-
nek elõadó tökélyét.

Szeptember 5. kedd.
Reggel Cosima, aki semmi hírt nem ka-
pott gyermekeirõl, a Münchenben ma-
radt három kis lányáról (Danielláról,
Blandinerõl, Isoldáról) sürgönyözött
Wagnernek.10 Ebéd elõtt az Abbé rész-
leteket játszott Missa Solemnis-ébõl.
Ebédnél több felköszöntõ hangzott el,
ami nagyon tetszett Cosimának. Ebéd
után Cosima és mama velünk a kert-

ben sétáltak. Az óvodás gyerekek is ide
jöttek. Cosima nagyon kedves volt hoz-
zájuk, a kicsinyek minden mozdulatát
érdeklõdéssel kísérte. Egy fehérruhás
lányka szõlõvel telt kosarat nyújtott át
az Abbénak e szavakkal: Szekszárd kis
lánya szõlõt hoz a zene királyának! Az
Abbé jószívvel fogadta kis ajándékát, és
homlokon csókolta a kislányt, akit Má-
riának hívtak. Ezután én és Helén fel-
mentünk Cosima szobájába, ahol
együtt olvastuk Karolina egy balladáját.
Cosi készséggel írta be nevét albuma-
inkba. Este az Abbé Reményivel a „La
Notte”11 c. gyönyörû szerzeményét ját-
szotta, majd két szép legendát: „Assisi
Szt. Ferenc prédikációja a kis madarak-
hoz” és „Paolai Szt. Ferenc a hullámo-
kon járva” címûeket adta elõ.12 Csodá-
latos e két szerzemény. A kis madarak
éneke gyönyörûen jut kifejezésre. Az
Abbé e két mûvét Cosimának ajánlotta.
Különösen hatásos és nagyszerû a vi-
har tombolása, mialatt Szt. Ferenc átkel

a hullámokon. Ezután az
Abbé Schubert „Die
Waldesnacht” c. dalát ját-
szotta, papa énekelt, s ez-
zel nagy örömet szerzett
Lisztnek, aki különösen
dicsérte a „Du liebst
mich nicht” zenéjét, s
nagyon kedves és igen
vidám volt.13

Az estét Lisztnek egy
plébános unokatestvé-
rével14 és Emmert úrral
töltöttük együtt; utóbbi
eljátszotta az Abbé
elõtt „Vihar” c. szerze-
ményét. Reményi még
ezen az estén egy ma-
gyar mûvet játszott,
amit a nagy mesternek
már a Monte Marion
bemutatott, s ami na-
gyon tetszett Lisztnek.

Folytatjuk.

10 2011. május 8.

Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 9.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként
íródott, s mint ilyen, kiegészítések-
re, átdolgozásra szorult. Ez a feladat
a dolgozat lektorára hárult. Dr.

Prahács Margit a levéltári anyag ki-
választásának nagy és fáradtságos
munkáját megilletõ kollegiális ke-
gyelettel vállalkozott arra, hogy dr.
Hadnagy Albertnek a címben meg-
határozott témakörét, s ezzel a té-
makörrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-leve-
lek, a Liszt-irodalom és korabeli saj-
tótudósítások adataival kiegészítse
és az egész dolgozatot a szükséges
módosításokkal és jegyzetekkel el-
lássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tettünk:
felhívtuk a figyelmet a báró Augusz
család levéltárában rejtõzõ nagy ér-
tékekre.” A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc

Lábjegyzetek

8. Reményi ekkor sem tagadta meg
mindig tréfára kész, hamisítatlan bo-
hém természetét, ami Lisztnek néha –
minden elismerése és barátsága ellené-
re – bosszúságokat is okozott.
9. Dõry Karolináról nem tud az iroda-
lomtörténet. Azok közé a mûvelt asszo-
nyok közé tartozhatott, akik a század
német romantikája hatására szenve-
déllyel verselgettek, írogattak, hárfáz-
tak, zongoráztak.
10.Ebben az idõben Cosima és Bülow há-
zassága már felbomlóban volt, ami azu-
tán 1867-ben, amikor Cosima nyíltan át-
pártolt Wagnerhez – teljes szakításhoz ve-
zetett. A házaspár szekszárdi együttléte eb-
bõl még mit sem sejtetett: Cosima még
gondosan õrizte a külsõ látszatot.
11. „La Notte”, a zenekarra írt „Trois
Odes Funebres” második tétele, eredeti-

leg az „Il Pensiero” c. zongoradarab ki-
szélesítésébõl született. Anna naplója
szerint Liszt mind ezt az utóbbit, mind
egy hegedû-zongora átiratát (Reményi-
vel) ott náluk elõadta. A zongorára írt
„La Notte” kézirata a weimari Liszt
Múzeum tulajdona, de a hegedû-zon-
gora átirat sorsáról semmit sem tu-
dunk. Annyi bizonyos, hogy ez a Liszt-
mû megszületett. Ezt a tényt – amit An-
na naplója elsõnek igazol –, Lisztnek
egy Mihalovich Ödönhöz intézett levele
is megerõsíti. Eszerint Liszt a hegedû-
zongora átirat kéziratát Reményinél
hagyta, s kéri Mihalovichot, hogy vegye
magához ezt a kéziratot és küldje el ne-
ki Weimarba, mert ígéretéhez híven
Wilhelmynek akarja továbbítani. Kü-
lön kiemeli, hogy a kézirat elküldését
ne bízza Reményire, mert komissziók
teljesítésében utóbbi nem éppen meg-
bízható. Weimar 1872. április 18. (Br.

ung. S. No. 233) Valószínûnek látszik,
hogy mikor Lisztnek évek múlva eszé-
be jut a kézirat holléte, Reményi ezt
már nem tudta elõteremteni.
12.A két Szt. Ferenc legendát Liszt Szek-
szárdra jövetele elõtt, augusztus 29-én,
a Redoutban tartott hangversenyen
játszotta elõször nyilvánosan, 1866-
ban jelentek meg Rózsavölgyinél Pes-
ten és Heugelnél Párizsban.
13. Augusz a kis házi hangversenyen,
kedvenc zeneköltõjének, Schubertnek
„Du liebst mich nicht” c. dalával vett
részt. Jól választott, mert Liszt külön ki-
emeli a dal szépségét.
14. Liszt unokatestvére, Vetzko Antal,
a Tolna megyei Bedeg község plébá-
nosa, egy általa szerkesztett magyar
egyházi énekgyûjtemény kéziratát
hozta el Szekszárdra Lisztnek, azzal a
kéréssel, hogy nézze át a kéziratot és
mondja meg róla a véleményét.

„Vetzko egy Sexard környéki (!) falu
plébánosa” – írja Liszt Wittgenstein
hercegének – „Tanult ember és jó hír-
nek örvend. Már elõbb Pestre jött en-
gem meglátogatni és tegnap reggel ér-
kezett ide. Ma gyóntam nála és a 7
órai miséjén meg is áldoztam. Szer-
dán, szeptember 6. (1865) Sexardon
Augusznál.” (Br. VI. No. 90.) – Liszt
Vetzko kéziratát magával vitte Rómá-
ba és igen kedvezõ ajánlással küldte
vissza Augusz címére azzal a kérés-
sel, hogy õ juttassa el Vetzkonak, mert
„a postai közlekedés Róma és Bedegh
között nem ihleti õt túlzott bizalom-
ra.” (L-A N. 53.) Vetzko nem érte meg
munkája megjelenését. 1869-ben, 49
éves korában meghalt és Liszt ajánló
sorai már csak a naki kántor Kaposy
György „Egyetemes Szerkönyv”-ének
elõszavaként láttak napvilágot
(1870). (Br. ung. S. No. 140a)
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A rejtvény megfejtését május 22-igvárjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100
Szekszárd, Béla király tér 8. Az április 17-ei rejtvény helyes megfejtése: „Ma jöttem egy tojásért, holnap jövök
leányért”. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Fodor Eszter Tícia, Szekszárd, Munkácsy u. 13/B.
Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

„...a te anyádnak oktatását el ne hagyd.”
/Példabeszédek 1:8/

Az Evangélium kapcsán essen szó az anyák napjáról.
Úgy gondolom, hogy egy hét elmúltával sem veszített
semmit aktualitásából, annál is inkább, mert az anyai
szeretet nem korlátozódik ünnepnapokra, vagy kivéte-
les alkalmakra, mivel a reggeltõl estig tartó, vagy az éj-
szakai virrasztások során a gyermek betegágyánál per-
manens gondoskodásban jelenik meg. 
Verset tanult a kis óvodás ez alkalomból, amit szégyenlõ-
sen, vagy bátran, alkatától függõen sikerült is elõadnia.
Bizonyos, hogy az édesanya számára a csillogó szem-
pár és a pár szál virág jelentette a boldogságot, az õ
szeretetének gyermeke részérõl való visszajelzését.
Odaállt a kamasz, a sokszor lázadozó, a mindent job-
ban tudó, vagy éppen a csendes, engedelmes fiatal is
az édesanyja elé, köszöntõ szavakkal, jókívánságokkal.
Elvitte szeretetének jelét, emlékeinek csokrát a közép-
korú is édesanyja sírjára. Mondott egy imát, talán azt,
amit tõle tanult, s gondolatban felidézte gyermekkorá-
nak eseményeit, édesanyja intõ, bátorító szavait, taná-
csait, amiket jól-rosszul sikerült eddig megélnie. Köz-
ben gondolt gyermekeire, unokáira, akik e napon sem
tudtak haza látogatni. Így maradt az emlék, amit ma-

gunkban hordozunk, ami lehet kellemes, de lehet köny-
nyeket elõcsaló is.
Hány idõs, járni alig tudó édesanya várja haza, vagy a
kórházi ágyhoz, vagy az idõsek otthonába gyermekét e
napon, hiába. Idõ kell az érzések átértékelõdéséhez, s
lelki csendesség a gondolatok helyreigazításához. An-
nak a békességnek az eléréséhez is idõre van szûk-
ség, ami sokunkból hiányzik, ami után mindannyian vá-
gyakozunk, aminek megléte az egymással való harmó-
niát nyújtaná, és szolgálna az igazi kapcsolatok és
õszinte barátságok alapjául.
Mindannyian tudjuk, hogy kevés a piros betûs ünnep,
életünk nagy része szürke hétköznapokból áll, legalább
anyák napján mutassuk ki szeretetünket, megbecsülé-
sünket és tiszteletünket Édesanyánk iránt. Ha már nem
él, a drága márvány síremlék ne rossz lelkiismeretünk
szimbóluma legyen. Az a néhány évtized, amit életként
kaptunk az Istentõl, kössön össze bennünket, éljük
meg tartalmasan, értékekben gazdagon, kölcsönös
szeretetben. Ide is illik az emlékeztetés: „Boldog, kinek
nem kell szánni elveszett idejét, s bánni megbecsülhe-
tetlen óráit.”
Gondoljunk mindig úgy az édesanyánkra, hogy
„Csodás lélek Õ, csodás szív, egy önzetlen, õszinte
ajándék Istentõl, aki lemond mindenrõl, mit másnak
szabad, csak szolgál hûen. Ki porba hajol, a felhõ-
kig magasodik.”

Balázsi Zoltán ref. lelkész

Evangélium

Léleképítõ 
Május 9-én, hétfõn 18 órakor 
Válság és nemzetstraté-
gia címmel dr. Bogár Lász-
ló közgazdász tart elõadást.
Helyszín: Szekszárd, Garay
János Gimnázium díszter-
me. A belépés díjtalan.

BENEDEK ELEK: PRÜCSÖK

Bábelõadás a koraszülött 
mentõszolgálat születésnapján

Tízéves a Szívbeteg Gyermekekért Alapít-
vány által üzemeltettet dél-dunántúli kora-
szülött mentõszolgálat. Ebbõl az alkalomból
születésnapi rendezvényeket tartanak, ame-
lyeken a legkisebbeket a Galgóca Bábtársu-
lás elõadása és lufik várják. A program ideje
alatt folyamatosan lehetõség nyílik a mentõ-
autó megtekintésére, az érdeklõdõknek pe-
dig szakápolók adnak felvilágosítást a gyer-
mekmentõ felszerelésekrõl.

Szekszárdon május 7-én, szombaton
9-11 óra között várják az érdeklõdõket a Liszt
Ferenc téren. A bábelõadás kezdete: 10 óra.

Elõadják: Illés Ilona, a Bóbita Bábszínház
bábszínésze és Bánky Gábor, a Pécsi Nem-
zeti Színház színmûvésze.

Zenés istentisztelet
Tisztelettel meghívjuk Önt, hozzátartozóit,
barátait, ismerõseit május 8-án (vasárnap)
10 órakor kezdõdõ evangelizációs hét záró
istentiszteletére a szekszárdi református
templomba. Igét hirdet: Nt. Lemle Zoltán,
Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas lelkipász-
tor. Közremûködnek: Tillai Tímea énekmû-
vész, Lozsányi Tamás orgonamûvész, a Szek-
szárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
(karnagy: Naszladi Judit), Pécsi Bence
(trombita). Verset mond: Decsi Kiss János.
Minden érdeklõdõt testvéri szeretettel hí-
vunk és várunk.

Segítse Ön is vak
embertársainkat! 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete továbbra is várja jó szándékú em-
bertársak felajánlásait Szekszárdon a Hunya-
di u. 4. szám alatti irodájukba. A hét bármely
napján megtalálnak bennünket, szívesen el-
fogadunk: ruhanemût, tartós élelmiszereket
(liszt, tészta, konzerv, tea, édesség, cukor, ét-
olaj stb.) ill. egyéb felajánlásokat. Felajánlása-
ikkal hozzájárulnak a Tolna megyében élõ
rászoruló vak, aliglátó és gyengénlátó sors-
társaink támogatásához. Pénzbeli adomá-
nyaikat a 71900058-10004074 számú szám-
lára fizethetik be, kérésre adóigazolást is ki-
állítunk. Megköszönjük, ha személyi jöve-
delemadójuk 1%-ával segítik Egyesületünk
munkáját! Adószám: 18864858-1-17

Önkéntesek és pártoló tagok jelentkezé-
sét is várjuk sok szeretettel!  Címünk: Szek-
szárd, Hunyadi u. 4., tel./fax: 74/512-356,
Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu, e-
mail:szdvakok@gmail.com.
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„Cigány vagyok, nem bánom
Jézus elébe vágyom

Cigány vagyok, nem szégyellem
Szeret az én Istenem.”

A Mentálhigiénés Mûhely szeretettel
meghívja Önt a „TÁMOP – 3.2.3 Megtar-
tó képességet segítõ közösségi progra-
mok” pályázat keretében megvalósuló

MA IS ÉLÕ CIGÁNY MESTERSÉGEK

címû fotókiállítás-megnyitóra.

KÖZREMÛKÖDNEK: 

• Dr. Haag Éva alpolgármester – Szek-
szárd Megyei Jogú Város

• Lakatos Lajos roma referens – Bara-
nya Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központ Szekszárdi Kirendelt-

ség és Szolgáltató Központ 
• Pócs Margit elnök – Mentálhigiénés

Mûhely
• 2. sz. Óvoda és Bölcsõde Szekszárd

gyermekcsoportja
• Orsós György
• Bogdán János
• Németh Judit – Illyés Gyula Megyei

Könyvtár
• Csurgó zenekar
• Burai Ferenc és népi zenekara

HELYSZÍN: MÁV-Civil Közösségi Tér -
MÁV Állomás, Szekszárd, Pollack Mi-
hály utca 49.
IDÕPONT: 2011. május 11, 16.00

A kiállítás ingyenesen látogatható,
minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

Fotókiállítás: Ma is élõ cigány mesterségek

Vissza a jövõbe! Bringatúra
Május 14-én, szombaton Szekszárdon,
a Liszt Ferenc térrõl (Korzó áruház
elõtt) rajtol a Vissza a jövõbe! bringa-
túra. Nevezés 8.00–10.00 között. Tö-
megrajtos demonstrációval egybekö-
tött indulás: 10.30 órakor.

Választható távok: 25 km: Szek-
szárd–Keselyûs–Szekszárd

40 km: Szekszárd–Keselyûs–Víz-
ügyi Múzeum (Gyöngyösoldal)–Decs
–Õcsény–Szekszárd (Figyelem! Az út
egy része földes úton vezet!).73 km:
Szekszárd–Keselyûs–Vízügyi Múze-

um–Baja–Szent László híd–Kese-
lyûs–Szekszárd.

NEVEZÉSI DÍJ: 600 Ft, diákoknak és
nyugdíjasoknak 400 Ft, családoknak
2 szülõ részvétele esetén: 1200 Ft. 

Kísérõ programok: Ügyességi és
KRESZ-pálya a rendõrség közremû-
ködésével, IFU-kalandsátor, egészség-
sátor. A túra EDF-DÉMÁSZ ÖTPRÓBA
LONDON 2012 pontszerzõ hely,
egyúttal része a Tolna Megye Teljesít-
ménytúrázója Mozgalomnak. Minden
célba érkezõ oklevelet és kitûzõt kap.

Szakmai fórum a közúthálózat-fejlesztésrõl
„Az országos gyorsforgalmi- és

főúthálózat nagytávú terve és

hosszú távú fejlesztési program-

ja”, valamint „Az M9 gyorsforgal-

mi út Szekszárd-Nagykanizsa kö-

zötti szakasza tanulmánytervé-

nek bemutatása” tárgyában szer-

vezett Szakmai Fórumot a Tolna

Megyei Mérnöki Kamara és a

Közlekedéstudományi Egyesület

Tolna Megyei Szervezete.

A Garay-gimnázium dísztermében
megtartott rendezvényen – melyen
Baranya és Somogy megye szakembe-

rei is részt vettek – április 19-én közel
százötven fõs hallgatóság ismerhette
meg a szakavatott elõadóktól a legfris-
sebb közlekedésfejlesztési terveket. A
résztvevõket Tóth Ferenc kormány-
megbízott köszöntötte.

Ajtay Szilárd a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium szakmai tanácsadója el-
mondta, hogy a fejlesztési program
2027-ig szól, ezen belül 4 négyéves cik-
lusprogramot tartalmaz és „gördülõ
tervezéssel” valósulna meg. A fejlesztés
dinamikája lassul, hiszen az EU sem
preferálja a közúthálózat-fejlesztést.

Magyarország mint a keleti régió
autópályahálózat szempontjából leg-

fejlettebb része
pozíciótartó fej-
lesztést valósíta-
na meg. Az EU
szempontjából
fontos a V.C. fo-
lyosó (É-D irá-
nyú) fejlesztése
és elõtérbe kerül-
het a Szek-
szárd–Nagykani-
zsa közötti autó-
pálya terv euró-
pai TEN-hálózati
minõsítése.

Az M9-es autó-

pálya megvaló-
sításának elsõ
üteme, a Bony-
hád–Kaposvár
közötti szakasz
a 2016–2020
közötti máso-
dik ciklusprog-
ramban szere-
pel, míg a Szek-
szárd–Bonyhád

közötti és továb-
bi részek a negyedik ciklusprogramra
ütemezettek. Elsõ kiépítésben két for-
galmi sávos autóút valósulna meg.

A kiépült autópálya-hálózat indo-
kolttá teszi a meglévõ elsõ- és másod-
rendû úthálózat minõsítésének átér-
tékelését és ezek fejlesztésének rang-
sorolását is.

Kliment Mihály és Trenka Sándor
ügyvezetõk az M9 gyorsforgalmi út ta-
nulmánytervét készítõ Viamed 2008
Kft. és Roden Mérnöki Iroda Kft. ügy-
vezetõi a Szekszárd–Nagykanizsa sza-
kasz nyomvonal változatait, míg Mo-
gyorós Péter ezek környezetvédelmi
hatásait ismertette.

A Tolna megyét érintõ számos vizs-
gált nyomvonal variációból hármat
vizsgáltak részletesen:

– Az A 2 változat Bonyhádvarasdot

érintve szeli át a Tolna-dombságot és
Dombóvárt É-ról elkerülve csatlakoz-
tat a már megépült Kaposvárt elkerü-
lõ autóúthoz.

– A B 3 változat az elõzõvel részben
megegyezõ, de Dombóvárt D-rõl elke-
rülõ.

– A harmadik C2 változat a legdé-
lebbi, a Baranyai-dombságot is érintve
és Komlót megközelítve, Dombóvárt
is D-rõl elkerülõ.

Az É-i nyomvonal a domborzati vi-
szonyok miatt több mûtárgyat igény-
lõ, költségesebb változat, míg a D-i ol-
dal környezetvédelmi és egyéb konf-
liktuskezelés szempontjából hátrá-
nyosabb. Mindehhez párosul még a
térségfejlesztési szempontok érvé-
nyesülése.

Az M9-es Szekszárd–Kaposvár kö-
zötti szakasza nyomvonaltól függõen
70-75 km hosszú, a beruházási költsé-
gek tanulmánytervi szinten 200-240
milliárd forint közöttiek. Az elõkészí-
tési és engedélyezési folyamat több
évig is eltart.

A konzultáción számos javító
szándékú észrevétel és javaslat
hangzott el úgy az ütemezés, mint a
nyomvonalvezetés és a pálya para-
méterek vonatkozásában. 

Bohli Antal, a TMMK elnöke

Ajtay Szilárd
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A Tolnai Tájak Íjászegyesület szer-

vezésében 2011. április 23-án

rendezték meg az íjász-diákolim-

pia III. fordulóját a Szekszárd vá-

rosi sportcsarnok mellett elhe-

lyezkedő labdarúgópályán. 

A versenyre rekordszámú, 98 diák ad-
ta le nevezését különbözõ íjkategóriák-
ban és korosztályokban. Betegség és
egyéb problémák miatt sajnos 8 cse-
mete nem tudott eljönni, de 90 fõ tény-
legesen részt is tudott venni a megmé-
rettetésen. Ez a létszám országos szin-
ten is rekordnak számít, mivel a diák-
olimpia eddigi fordulóiban még sehol
nem volt ennyi jelentkezõ. A gyerekek
csigás, olimpiai, történelmi és reflex
kategóriákban indultak, fiúk és lányok.
A TTÍE versenyzõin kívül többek kö-
zött a Celõke, Éjsólyom, Vajk Íjász Kör,
Alisca Nyilai, Kapos Íjászegyesület,
Letizia Sportklub Debrecen, Sárbogár-
di Íjászegyesület, Idegfeszítõk Társasá-
ga Polgárdi, Hisze Hetényegyháza
egyesületek tagjai képviseltették ma-
gukat a versenyen. A különbözõ íjkate-
góriákhoz 10, 20, 30, illetve 40 méteres
távolságokra állítottak fel a rendezõk
27 céltáblát a versenyzõk számára. A
nevezéseket követõen Alexandra
Manea, a dél-dunántúli régió vezetõje
köszöntötte a résztevõket, majd Máté
Gyöngyi, a MISZ elnökségi tagja, Ta-
kács László, az utánpótlás szakmai bi-
zottság elnöke és egyben a MÍSZ fõtit-
kára, Varga Zoltán biztonságtechnikai

ellenõr, Fehér János vezetõbíró, vala-
mint Huszár Zoltán, a dél-dunántúli ré-
gió vezetõedzõje ismertették a ver-
senyszabályokat. 

Ezt követõen kezdõdött meg a ver-
seny, ami 2-szer 12 sorozat lövésbõl
állt, egy-egy sorozat során minden
versenyzõ 3 vesszõvel lõhetett a kiállí-
tott 80 centiméteres lõlapokra. Egy
sorozat ellövésére kettõ perc állt ren-
delkezésre, amit fény- és hangtechni-
ka jelzett a lövõknek. Mind a verseny-
zõk, mind a kísérõk komolyan vették
a biztonságtechnikai elõírásokat, be-
tartották a versenyszabályokat. Siker-
rel küzdötték le az idõjárás nehezítõ
tényezõit is, azaz a kissé szeles idõt, il-
letve az idõközben elõbújó, majd erõ-
teljesen tûzõ napot. A délutáni ered-

ményhirdetést mindenki kíváncsian
várta, és folyamatos éljenzés és tapsvi-
har közepette állhattak fel az íjászpa-
lánták a dobogó különbözõ fokaira.
Az 1., 2. és 3. helyezettek érem és ok-
levél jutalmazásban részesültek, de a
4., 5. és 6. helyezettek is kaptak emlék-
lapot munkájukért. Az elsõ helyezett
versenyzõk a Tolle Kft. által felajánlott
ajándékcsomagot is kaptak. A Tolnai
Tájak Íjászegyesületet 17 versenyzõ
képviselte, akik számára a következõ
eredményekkel zárult a diákolimpia:

Irányzék nélküli reflex íj ifjúsági ka-
tegória: Dobolyi Ádám 1. hely, Varga
Dávid 2. hely, Szécskai Tamás 4. hely,
Németh Gergely 5. hely. Csigás íj gye-
rek lány kategória: Kovács Adél 1.
hely. Csigás íj ifi fiú kategória: Gál

Norbert 1. hely, Bóka László 2. hely.
Irányzék nélküli vadászreflex ifi lány
kategória: Illés Bettina 1. hely. Törté-
nelmi serdülõ fiú kategória Vörös Sza-
bolcs 5. hely. Történelmi serdülõ lány
Nagy Nikolett 2. hely. Irányzék nélkü-
li reflex gyermek fiú kategória: Mol-
nár Barnabás 4. hely. Irányzék nélküli
reflex gyermek lány kategória Varga
Eszter 6. hely, történelmi kadet fiú ka-
tegória Tusa Flórián 10. hely, gyer-
mek történelmi fiú kategória
Kornóczi Péter 13 hely. Irányzék nél-
küli csigás gyermek fiú kategória ifj.
Szaka Gyula 4. hely, Szaka Zsombor
ugyenezen kategória 5. hely. Irányzék
nélküli reflex kadet fiú kategóriában
Hidas András az 1. helyen végzett. 

Az Alisca Nyilai Íjászegyesület leg-
jobbjai: ifj. Horváth Tibor történelmi
ifi fiú kategóriában 1., Till János irány-
zék nélküli ifi fiú kategóriában 3., Bor-
da Bálint történelmi gyermek fiú kate-
góriában 10., Bükszegi Norbert törté-
nelmi serdülõ fiú kategóriában 1., tör-
ténelmi kadet fiú kategóriában Piros
Roland 1. míg Almási Richárd 9., törté-
nelmi kadet lány kategóriában pedig
Gaszler Viktória 1. helyezést ért el.

A régió vezetõsége ezúton szeretné
kifejezni köszönetét minden diáknak
és kísérõnek, akik jelenlétükkel meg-
tisztelték a versenyt, gratulálunk min-
den elért eredményhez, és jövõre is-
mét szeretettel várunk mindenkit a
diákolimpián. Mert ne feledjétek,
hogy ÍJÁSZNI JÓ! M. A.

Rekordszámú résztvevõ az íjász-diákolimpián

A Tolnai Tájak Ijászegyesület versenyzõi

Már igazi kajakosok 
lapátolnak a Sión

A horvátországi Murter-
szigeten, Tisno városában
edzõtáborozhatott a Szekszárd
Kajak-kenu Sportegyesület
(SZKKSE), immár 56 kajakosa
közül az arra érdemes 20, 10 és
17 év közötti lány és fiú. Az itt-
honi egyre barátságtalanabb
idõjárás helyett szép, szélmen-
tes idõben ideális körülmé-
nyek között készülhettek a
versenyszezonra április 20. és
25. között.

Az edzõtábor elérte a célját
– összegezte a tábor eredmé-
nyét Jámbor Attila, az SZKKSE
vezetõje –, a gyerekek kellõen
elfáradtak a napi három ke-
mény edzésben. Reggelente 3-
4 kilométer hegyi futással fris-
sültek fel, délelõtt 15-17
kilométert eveztek, délután
12-t. A gyerekek rengeteget
fejlõdtek az egyesület tavaly jú-
liusi indulása óta – ahogy Jám-
bor Attila elmondta, kezd ki-
alakulni egy húszfõs „kemény
mag”, akikre már azt lehet
mondani, hogy kajakosok. Õk

komolyabb versenyeken is in-
dulhatnak, a marathon ma-
gyar bajnokságon, a vidékbaj-
nokságon és a gyermek, kö-
lyök, serdülõ ob-n. A május 8-i
tolnai évadnyitó maraton ver-
senyre 28-an neveztek a szek-
szárdi egyesületbõl. Ezért
ezen a héten kicsit könnyebb
munkát végeztek a kisebbek
heti 4-szer 1,5 órás és a na-
gyobbak 5-ször 1,5 órás edzé-
sein, és elmaradt a nagyok
szombati hosszú evezése.

Mindeközben az SZKKSE
létszáma minden reklám nél-
kül folyamatosan gyarapszik.
A palánki híd lábánál lévõ
sporttelepük a szponzorok
kitartó támogatásának kö-
szönhetõen egyre jobban fej-
lõdik. Különösen fontos,
hogy a szülõk is támogatják
az egyesületet azzal, hogy az
eredményes munka érdeké-
ben sportszereket vásárol-
nak a gyermeküknek, és az
edzõtábor költségeit is a szü-
lõk fedezték. K. E.

Nagy lelkesedéssel készült az
idei városi majálisra a szerve-
zõ Babits Mihály mûvelõdési
ház, illetve a városi sport- és
szabadidõközpont. Olyan vál-
tozatos programot állítottak
össze, amelyben a gyerekek-
tõl az idõsekig mindenki meg-
találhatta volna a számára
vonzó elfoglaltságot. Lettek
volna színpadi produkciók,
utcaszínházi elõadások, kon-
certek, mini vidámpark és ki-
rakodóvásár is, a testmozgás
kedvelõi számára pedig sport-
versenyek.

Ahogy azonban fõként ta-
vasszal és õsszel gyakori, az
idõjárás keresztülhúzta a szá-
mításokat. A város felett már
kora reggel szürke, borult
volt az ég, aztán szemerkélni
kezdett az esõ, és nem is állt
el. A Prométheusz-parkban
felállított sátrak körül így alig
lézengett valaki, a családok
többsége inkább otthon ma-
radt a meleg lakásban. 

A sportcsarnok körül ki-
csit nagyobb volt a nyüzs-

gés, a rossz idõ ellenére 7 vá-
rosi általános és középisko-
lából több mint 200 résztve-
võ jelentkezett a meghirde-
tett versenyekre. Eredetileg
6 sportág (labdarúgás, kézi-
labda, asztalitenisz, street-
ball, tájfutás) közül lehetett
volna választani, ám végül
hármat: a kézilabdát, a focit
és az asztaliteniszt tudták le-
bonyolítani. Lelkes fiatalok
kergették a labdát a csarnok-
ban, és a mûfüves pályákon
is, pedig a mezek hamar át-
áztak.

A rendezvényre 1,3 mil-
lió forintot szánt az önkor-
mányzat, ennek nyolcvan
százalékát ki is kell fizetni
a szerzõdött kereskedõk-
nek, fellépõknek. A sport-
versenyek díjazását a váro-
si önkormányzat és a szek-
szárdi Tesco Áruház bizto-
sította. Az elmaradt sport-
eseményeket a kihívás
napján (május 18.) pótol-
ják, ahol kiosztják a ver-
senyszámokhoz tartozó
ajándékokat – pólókat,
sportszereket – is. Csi

Elmosta az esõ a városi majálist



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

HA KEDD, AKKOR ORIGAMI A BABITS-
BAN! A Szekszárdi Origami Baráti Kör
májusi foglalkozásai:
• május 17-én: Még tart a tanév! Játé-

kos biológia - papírállatok átalakulása
• 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 képzõmû-
vészeti kiállításra. A program a TÁMOP
3.2.3 pályázatból valósul meg.
MÁJUS 25.–JÚNIUS 17.
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS Megnyitó:
2011. május 25. 15.00 óra 
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza díszterme
JÚNIUS 6. (HÉTFÕ) 19 ÓRA
SZEKSZÁRD JAZZ QUARTET-KON-
CERT Helyszín: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza díszte-
rem. Mûsor: Jazz örökzöldek és saját
szerzemények. Belépõdíj: 700 Ft

(Jegyárusítás a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza in-
formációszolgálatán)
JELENTKEZÉS KIRAKODÓVÁSÁROKRA
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza 2011.május 29-én VÁROSI
GYERMEKNAPOT rendez Szekszár-
don, a Prométheusz Parkban és kör-
nyékén. A programot KIRAKODÓVÁ-
SÁR színesíti, amelyre árusok jelent-
kezését várjuk. A vásáron való részvé-
tel feltételeirõl, a rendezvénnyel kap-
csolatos egyéb tudnivalókról az érdek-
lõdõknek vásári rendtartást és jelent-
kezési lapot küldünk. Információkérés:
529-610 vagy info@babitsmuvhaz.hu 
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Fotókiállítás
Május 11-én, szerdán 17 órakor bemu-
tatkozik a Tolnai Objektív Fotóegye-
sület. Kiállítanak: Bojtár Tamás, Hús
Erika, Jaszenovics Tamás, Kern Anikó,
Kovács Balázs, Szabó Antal.
A tárlatot megnyitja Bojtár Tamás fo-

tográfus. Minden érdeklõdõt várnak.

Zenés est 
az orgonáért

Az Esték a Garay-gimnázium orgonájá-
ért programsorozat keretében május
13-án 19 órakor jótékony célú zenés
est lesz az intézmény dísztermében.
Fõvédnök: Horváth István polgármes-
ter. Fellépnek: Barsi Orsolya, Eszter-
bauer Kata (ének), Krómer Réka (gi-
tár), Prischetzky Dániel (dob), Elekes
Boglárka (vers, ének), Tar Virág
(ének), Mondschein Német Nemzeti-
ségi Kórus, Környei Attila, Környei
Miklós (gitár), Bartina zenekar. A belé-
pés díjtalan, de adományokat szívesen
elfogadnak a gimnázium elektromos
orgonájának megvásárlásához. 

Helyitermék-piac
Május 13-án helyitermék-piac lesz
Szekszárdon a Piactéren 11–17 óra
között.

Meghívó zeneiskolai
koncertre

A Rotary Club Szekszárd tisztelettel
meghívja önt, hozzátartozóit és bará-
tait május 10-én, kedden 18.00 órára a
Liszt Ferenc zeneiskola növendékei-
nek koncertjére az intézmény nagy-
termébe (Szekszárd, Széchenyi u. 38.). 
MÛSOR: Charpentier: Te Deum; Is-
meretlen német szerzõ: Glória;
Brahms: Bölcsõdal (Wirth Ágnes –
trombita; Árvay Balázs – trombita,
Oszter Bálint – trombita); Haydn:
Rondo (Dránovits Anna – zongora,
Sándor Dániel – zongora); Kodály:
Kit kéne elvenni (Balogh Máté –
ének). 
A Rotary Club Szekszárd által meghir-
detett mûvészeti díj átadása 
Gurlitt: Virágok és bimbók (Drá-
novits Anna – zongora); Baririos: La
Catedra I., II. tétel (Környei Attila – gi-
tár), Dancla: Air Varié Op. 118, No. 1.
(Takács Noémi – fuvola); Környei
Miklós Pál: Ugrós tánc; Popper –
Környei: Manók tánca (László Gabri-
ella – gitár, Környei Attila – gitár, Ko-
vács Tamás – gitár. Zongorán közre-
mûködik: Lányi Péter). Mûsorközlõ:
Karácsonyiné Müller Beáta. A belé-
pés díjtalan, de adományokat szíve-
sen fogadnak. A bevételt a zeneiskola
tehetséges növendékeinek támoga-
tására fordítják.

Anyák napi ünnepség
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Vezetõsége május 8-án, va-
sárnap 16 órakor ANYÁK NAPI ÜN-
NEPSÉGET TART a Szent István Ház-
ban (Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.).

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.

Kaktusz- és pozsgásnövény-kiállítás
lesz a fõvárosi Füvészkertben május
13–15-én 9–18 óra között. Budapest,
Illés utca 25. (A hajdani Pál utcai fiúk
találkozóhelye). A rendezvény, vásár-
lási lehetõséggel összekötött kaktusz-
kiállítás, amelyen várhatóan 20 kiállí-
tó és árus vesz részt. A bemutatandó
számos növénycsoda a Füvészkert te-
rületén felállított sátorban kap helyet,
míg az eladásra kínált növények a Bo-
tanikus Kert utcácskáin, standokkal
helyet foglaló árusoktól vásárolhatók
meg. A standok együttes hossza kö-
rülbelül 80 méter lesz. Bõvebb in-
formációk: www.kaktuszgyujtok.hu.

Bûnmegelõzési
szabadegyetem 

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
és a PTE IGYFK tisztelettel meghívja
önt és elkötelezett, tenni akaró és ér-
deklõdõ barátait, ismerõseit a  SZEK-
SZÁRDI BÛNMEGELÕZÉSI SZABAD-
EGYETEM elõadására a PTE IGYFK
Kollégiumába (Szekszárd, Mátyás ki-
rály u. 3.) május 12-én (csütörtök)
17.00 órára. Téma: A családon belüli
erõszak bírósági vetülete, a távoltartás
bírósági szabályai. Elõadó: dr. Nagy
László, a Polgári-Gazdasági-Közigaz-
gatási Kollégium vezetõje (Tolna Me-
gyei Bíróság).

Orchideakiállítás a Füvészkertben

Május 21-én, szombaton a Magyar Or-
chideatársaság nyílt napot tart az ELTE
Botanikus Kertben, a Pál utcai fiúk le-
gendás Füvészkertjében (Bp. VIII. Il-
lés u. 25.). A nap során a látogatók be-
pillantást nyerhetnek az orchideatársa-
ság mûködésébe, láthatnak orchidea-
zsûrizést, és természetesen egy szép
kis orchideabemutatót is. 

A kiállítás stúdió jellegû, a legki-
sebb „ausztrál” üvegházban kap he-
lyet. Ezenkívül lesz az orchideatársa-
ságnak információs pultja is, ahol
megvásárolhatók lesznek a kiadvá-
nyaink, újságaink, és be lehet lépni
az orchideatársaságba is. Ugyanitt
megvásárolható lesz Tátrai Zsuzsa:

Az orchideák gondozása címû, most
megjelent kézikönyve, melyet a
helyszínen a szerzõ dedikál. 

Egyetlen orchideakiállítás sem az
igazi, ha nem lehet vásárolni! A nyílt
napon természetesen arra is lehetõ-
ség lesz – ha kedvet kapnak az or-
chideák tartásához –, hogy vásárol-
janak is egy-két gyönyörû növényt
akár a Marczika Kertészet növénye-
ibõl, akár a társaság tagjainak
szaporítványaiból, méltányos áron.
A Magyar Orchideatársaság és az
ELTE Botanikus Kert (Füvészkert)
szeretettel várja az érdeklõdõket
május 21-én 9-tõl 17 óráig. Belépõje-
gyek: 400–800 Ft/fõ.

Kaktuszok
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
május 24., kedden 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-én, kedden 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület
május 10., kedden 16–17 óra
Garay Ált. Isk. (Zrínyi u.)
május 17., kedden 16–17 óra
Gyakorló Ált. Isk.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
Május 23-án, hétfõn 
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

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
5,4 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi u. 45.
szám alatt, téglaépületben, teljes I.
emeleti rész, 170 m2-es lakterülettel,
140 m2-es tetõtér-beépítési lehetõség-
gel, 350 m2-es zárt udvarral és dupla
garázzsal eladó. 20/916-52-34.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetünket ki-
fejezni mindazoknak, akik az Önálló
Életért Alapítvány tevékenységét sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 százalékával
támogatták. A 2009-es évben, közel
150 000 forintos támogatásban ré-
szesítették alapítványunkat. A támoga-
tásból lehetõségünk nyílik közösségi
program, kirándulás szervezésére a
városban élõ halmozottan sérült fiatal
felnõttek számára. Továbbá támogatni
tudjuk a számukra létrehozott mûvé-
szetterápiás csoport mûködését.
Szívesen fogadjuk további felajánlása-
ikat! Cím: 7100 Szekszárd, Vörösmar-
ty u.5. Adószám: 18854763-1-17.
Köszönettel: Önálló Életért Alapítvány
Kuratóriuma.

Nyugdíjasok 
figyelmébe!

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjastagozat szervezé-
sében a Rákóczi u. 8. szám alatti Hús-
bolt (a fõiskolával szemben), valamint
a Béri Balogh Ádám utca 79. szám alat-
ti húsbolt (Penny Market mellett)
2011. május 19-én (csütörtök) reggel
7–11 óra között  kedvezményes áron
füstöltáru-értékesítést tart.

Juhivarzás
A Magyar Agrárkamara állattenyészté-
si osztálya felhívja az anyajuhtartók fi-
gyelmét, hogy az ivarzásszinkronizálás-
nál csak olyan állatgyógyászati termé-
keket használjanak, amelyeket az
MGSZH Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága által közzétett nyilvántar-
tás alapján nemzeti vagy MRP-eljárás
keretében törzskönyveztek, és forgal-
mazásuk tekintetében nem áll fenn
korlátozás, valamint illeszkednek a Köl-
csönös Megfeleltetés követelmény-
rendszerébe. A követelményeknek
meg nem felelõ gazdálkodó szankciók-
ra számíthat, amely súlyos szabályta-
lanság esetén a támogatási rendszer-
bõl történõ kizárást is jelentheti.

Ki mit tehet a hulladékcsökkentésért?
Nulla Hulladék-találkozó Szekszárdon

MIKOR? 2011. május 13. (péntek) 9.30
–15.30 óra között.

HOL? Szekszárd, Béla király tér 8.
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Tár-
gyaló (II. emelet)

KIKET VÁRUNK? A Nulla Hulladék
Hálózat jelenlegi és jövendõbeli tag-
jait, tehát akik elkötelezettek a nul-
lahulladék-szemlélet terjesztésében
saját környezetükben. Szeretettel
látjuk továbbá a témára nyitott ön-
kormányzatok, oktatási intézmé-
nyek és hulladékos szolgáltatók kép-
viselõit is.

A PROGRAMBÓL

• Teljes élet – Nulla Hulladék: Földesi
Dóra, a Humusz Szövetség elnöké-
nek interaktív elõadása. 

• A Nulla Hulladék Hálózat aktuális te-
vékenységei, bekapcsolódási lehetõ-
ségek 

• Elõadás és beszélgetés a helyi hulla-
dékgazdálkodási gyakorlatról és a
hulladékudvarokról, amelyek meg-

nyitása a közeljövõben várható Szek-
szárdon 

• Fórum a jelenlévõk hulladékcsök-
kentõ tevékenységének segítéséért:
Mi az, ami már helyben megvalósult?
Mi szükséges a sikerhez, és mi akadá-
lyozza az ötletek kibontakozását? Ki
milyen szerepet tud vállalni?

RÉSZLETES PROGRAMTERVEZET 

9.30 Gyülekezõ
9.45 Bevezetõ, bemutatkozások (Zöld-

társ Alapítvány, Szekszárdi Klíma-
kör, Humusz)

10.15 NuHu interaktív elõadás 
(Földesi Dóra, a Humusz elnöke)

11.15 Hálózat és Humusz NuHu, be-
kapcsolódási lehetõségek 
(Portik-Bakai Zsuzsanna, NuHu
programkoordinátor)

12.00 Ebédszünet (szendvicsek, pogá-
csák)

13.00 Interaktív játék (Földesi Dóra,
Humusz elnöke)

13.30 Helyi hulladékügyek, hulladék-

udvarok megnyitásával történõ
lehetõségek

14.30 Fórum (moderátor: Portik-
Bakai Zsuzsanna)

15.15 Kiértékelés, zárás
Jelentkezés: A találkozón való részvétel
(támogatóinknak köszönhetõen) in-
gyenes, de elõzetes regisztrációhoz kö-
tött. Az online jelentkezési lap ide kat-
tintva található. Kérjük, minden egyes
résztvevõ maga regisztráljon a meg-
adott ûrlapon! Jelentkezési határidõ:
május 10. Szekszárdi Klímakör

szdklimakor@gmail.com
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