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TÍZEZER (FUTÓ)LÉPÉS:
OHN KINGA AMERIKÁBA
KÉSZÜL

KÖZÖSEN ÁLLÍTOTTAK KI
A MŰVÉSZGENERÁCIÓK 12. OLDAL

KÜZDELEM
A PÉNZMOSÁS
ELLEN 5. OLDAL 7. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Az Ápolók Nemzetközi Napját megelõ-
zõen ünnepséget tartottak a szekszár-
di alsóvárosi temetõben: a tavaly hely-
reállított irgalmas nõvérek síremlékét
koszorúzta meg a Balassa János Kórház
több fõnõvére, orvosa, ápolója.

Dr. Sudár Géza fõorvos beszélt az
irgalmas nõvérek, a „szürke nénék”
életérõl, fáradhatatlanságukról, a
munka, az imádság s a betegek testi-

lelki ápolásának hármasáról. Az egy-
kor a Paulai Szt. Vincérõl elnevezett
grazi anyaházból indult apácák utó-
dai 1950-ben még 91 helyen teljesí-
tettek betegápoló és gyermeknevelõ
szolgálatot az országban, 2006-ban
már csak 180-an voltak. A korábbi
szekszárdi nõvérek közül egyedül
Verboszki Mária él, Györgyi nõvér
októberben lesz 100 éves.

„Mi motiválta az irgalmas nõvére-
ket, hogy a család, a karrier és a világi
javak helyett az elesettek szolgálatá-
nak szenteljék életüket?” Dr. Sudár
Géza a választ Máté evangélista szava-
ival adta meg: boldogok az irgalma-
sok, mert nekik is irgalmaznak.

Miközben a résztvevõk elhelyezték
az emlékezés virágait, az ég is megnyi-
totta (könny)csatornáit.  -sas-

A „szürke nénék” emlékezete

Dr. Sudár Géza fõorvos mondott beszédet az irgalmas nõvérek síremléke mellett
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Léleképítõ-elõadás I. Béla királyról
Pap Gábor mûvészettörténész az elhallgatott történeti tényekrõl

Az immáron 10 éves Léleképítő-
sorozat legutóbbi előadója a nép-
szerű magyarságkutató, Pap Gá-
bor volt.

Gyimóthy Levente

A mûvészettörténész kifejtette: mivel
a szekszárdi terület a források szerint
az Árpádok nemzetségébõl származó
Szár László családi birtoka volt, így a
Szek(szár)d elnevezésben is az õ nevét
tisztelhetjük. A szár (kopasz) jelentés
mellett az ómagyarban a „szár” szóban
szent, szakrális személyt tartottak szá-
mon. A kutató a Szekszárdon elteme-
tett I. Béla király kapcsán – akit szin-
tén emlegették szár-ként – fölhívta a fi-
gyelmet Bakay Kornél professzor fel-
tevésére, mely szerint István megva-
kíttatott unokatestvére, Vászoly (Va-
zul) és Szár László egy és ugyanazon
személy lehet, s kinek egyik fia, Béla
herceg – a késõbbi I. Béla király – vá-
rosunk apátságának alapítója. Ismere-
tes, hogy mivel Vazul nem akarta elis-
merni István örököséül a kijelölt

Orseolo Pétert, az államalapító elfogat-
ta és uralkodásra alkalmatlanná tette.
Vazul fiai, András és Levente ekkor Ki-
jevbe, Béla Krakkóba menekültek, bi-
zonyítja ezt az 1350-es Képes Krónika
iniciáléja. Innen hívta haza 1048-ban
a belviszályok után Andrást. Béla re-
mek hadvezér és stratéga volt, tehetsé-

gét megmutatta, mikor III. Henrik né-
met-római császár betörésekor (1051)
annak katonáit a Vértesben bekerítve
kiéheztette, majd amikor a Vértesben
a császár püspökének futárát elfogták,
más értelmû levelet küldtek tovább a
harci helyzetrõl, megfélemlítve és visz-
szavonulásra késztetve III. Henriket.
Egy év múlva a császár ismét sikerte-
len betöréssel próbálkozott, mikor Po-
zsonynál egy Zottmund (Vörösmarty
után Búvár Kund) nevû harcos felaján-
lotta Bélának, hogy elsüllyeszti a csá-
szár hajóit.

A tudomány által nem prezentált
tárgyakról szólva az elõadó kifejtette:
tömegével sínylõdnek hazai múzeu-
mok raktáraiban olyan honfoglalás
kori mellkeresztek, melyek bizonyít-
ják a magyarság keleti, szkíta keresz-
ténységének valóságát. Bizonyítható,
hogy a kereszténység korai szakaszá-
ban több irányzat (judeo-krisztiánus
és keleti szkíta keresztény) élt egymás
mellett. Pap Gábor elõadásában szá-
mos Kárpát-medencei, honfoglalás
kori szívfonatos kõfaragvány fotóját

mutatta be (így a szekszárdi várkövet
is), melyeket a hivatalos tudomány
„nem besorolható” díszítésnek tart.
Egyértelmû viszont az íjfeszítõ (szkí-
ta) népek díszítõmûvészete köszön
róluk vissza, melyek a magyar tarsoly-
lemezek mintáival azonosak, s török-
országi és más keleti leletekkel mutat-
nak azonosságot.

Az elõadó úgy véli: a hazai történet-
tudományban a legnagyobb károkat
az elmúlt évtizedekben Kristó Gyula
tette, aki régészeti tényeket hallgatott
el az Árpádok és a magyarság kutatá-
sában. A „Mindentudás Egyetemé-
nek” sorozatában ugyanez a tenden-
cia folytatódik – véli. Pap Gábor úgy
látja, a magyarság azért van erkölcsi
válságban, mert az ideák és erkölcsök
szintjén a káini-ábeli (elpusztítani, aki
jobb nálad) elvet követi, s nem nyúl
vissza például a Hunor és Magor tör-
ténet nyújtotta normához, melyben a
harc egymásért folyik, s mely történet
– az elhallgatások ellenére – már a 13.
századi Kun László-féle Kézai Króni-
kában megtalálható.

Pap Gábor mûvészettörténész

Felnõttek a magas nívóhoz
Egy hölgy nyerte a társasköri borversenyt

■Április utolsó hétvégéjén zajlott az új-
városi katolikus társaskör szokásos évi
borversenye. Köszönhetõen annak,
hogy a szervezet borászainak jelentõs
része a Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör
hallgatója (volt), felnõttek a borvidék
támasztotta magas követelményekhez. 

Persze a társaskör is igyekszik elébe
menni a dolgoknak: a növényvédelmi
elõadásokat minden évben megszer-
vezik, no és az egymás közötti tapasz-
talatcsere is szinte mindennapos. En-
nél fogva a zsûri szerepét betöltõ
élborászaink nem „jópofizásból” di-
csérték a minták nagy részét.

– Közel száz minta között megjelent
húsz fehérborból öt aranyminõsítést
kapott, a tizenkét rosé közül pedig ket-

tõt díjaztak arannyal. Roppant nagy
verseny volt ebben a kategóriában a
gyõztes Felk János és Heppék bora kö-
zött – mondta Horváth Jánosné Edit, a
társaskör egyik vezetõje.

A vörös kategória 66 mintájából
majdnem az egyharmad aranyminõsí-
tést kapott. Az idén egy hölgy, Susák
Lászlóné cabernet-je nyert, megelõzve
a társaskör vezetõje, Gyurkovics Já-
nos, illetve Csapó Károly borait. A fe-
héreknél gyõztes Sárvári János arra
biztathatja a termelõket: lehet Szek-
szárdon is a balatonit idézõ szürkeba-
ráttal találkozni. A második helyezett
Nepp Dénes is bátran ajánlhatja nedû-
jét olyan körben, ahol a chardonnay
kedvelõi jönnek össze. B. Gy.

Ízharmónia al-dunai módra
Újvárosban indult a halfõzõ verseny szezonja

Az első komolyabb, virtuskodás-
ra okot adó halfőzési verseny
Szekszárdon az újvárosi katoli-
kus társaskör szokásos május el-
sejei szeánsza.

B. Gy.

Szinte garantáltan minden évben dr.
Csötönyi Sándorral a zsûriben, aki a
különdíjakhoz is mindig hozzájárul
amellett, hogy idõnként a zsebébe
nyúlva támogatja a szíve csücskének
számító újvárosi közösséget.

Az ökölvívás hazai apostola halfõ-
zõ és halevõ ínyencként most is ak-
kurátusan vizslatta a 12 versenyzõ
fõztjét. Assenbrenner Mihály, a cím-
védõ, aki már a sióagárdi fõzõcskén
is kapott különdíjat, most is mindkét
kategóriában (vegyes- és pontyha-
lászlé) elkészítette fõztjét, s ott volt a
kiemeltek között, ezúttal a vegyesé-
vel lett a befutó. A másik kategóriá-
ban új gyõztest köszönthetett a Szent
István ház népes közönsége Töttõs
István személyében, aki másodszor
indult e nemes vetélkedésben.

Assenbrenner Mihály a közelmúlt-
ban az egyik országos rádió gasztro-
nómiai mûsorában beszélt a halászlé-
fõzés rá jellemzõ metodikájáról.

– Úgy fõzöm a halat, mint itt az Al-
Dunánál, a minden részletében a jó-
ra törekvõk teszik. Ha a hal és a pap-

rika nem olyan, amit elképzelek, ne-
ki se állok. A ponty nálam a jó ízû,
tiszta, nem zsíros balatoni hal. Csak
attól a kereskedõtõl veszek, aki on-
nan hozza a halat. Általában törpe- és
szürkeharcsát, kárászt, dévért teszek
hozzá, itt pedig a Sióból valókhoz ra-
gaszkodom a szintén jellegzetes jó íz
okán – avat be a titkaiba az újvárosi
halfõzõ verseny egyik gyõztese. A
másik meghatározó hozzávalóról, a
paprikáról elmondta: szükséges, de
nem elégséges, hogy bogyiszlói le-
gyen. – Csak saját készítésû vagy ga-
rantáltan háztól származó paprikát
használok, gondosan válogatva. A hal
után ennek kiválasztása, megfelelõ
idõben adagolása a legfontosabb.

A másik kategória gyõztese,
Töttõs István is egyet értett az el-
hangzottakkal, majd hozzátette: –
Fontos, hogy a forrás folyamatos le-
gyen, és a hagyma mennyiségét is el
kell találni. Meglepett, hogy ilyen jól
sikerült, arra azért nem gondoltam,
hogy nálam rutinosabbakat is meg-
elõzve elsõ leszek.

Kiderült, hogy a két gyõztes meto-
dikája eltér egymástól: Mihály az
ízharmónia miatt mindent egyszerre
tesz a bográcsba, míg István külön-
külön. Utóbbi a tapasztalatcsere
után érez hajlandóságot arra, hogy
legközelebb a másik módszert is ki-
próbálja.Szakértõ zsûri bírálta a borversenyre benevezett mintákat
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Óriási érdeklődés várható a
meglepetésekkel teli és új hely-
színeken megrendezendő XX.
Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál
színes, színvonalas és ingyenes
programjain. 

V. H. M.

A május 20. és 24. közötti rendezvény-
sorozaton minden este sváb bál lesz, il-
letve 24-én a – Royal Express közremû-
ködésével – nosztalgiabállal zárul. Lesz
autókiállítás, vidámpark, az igényese-
ket Augusz Imre utcában kézmûves vá-
sár, a praktikus dolgokra vágyókat a Fa-
sorban kirakodóvásár várja.

Május 20-án 17 órakor nyílik a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház üveg-
termében Cseh Gábor festõmûvész
kiállítása, amit a Pixel tv. jóvoltából az
odahaza maradottak egyenes adásban
követhetnek az interneten, ahogyan a
másnapi ünnepi megnyitót is. Az alko-
tó négy festményt ajánlott fel kisorso-
lásra, amit a fesztivál utolsó napján tar-
tanak a sörsátorban. Három akvarell a
kiállításhoz kötõdik, a negyedik pedig
a tombolajáték fõdíja lesz. A tombola-
jegyeket a sörsátorban, valamint a ren-
dezvény többi helyszínén kínálják.

A pünkösdi rendezvény ünnepi
megnyitójára 21-én 18 órakor kerül
sor a mintegy száz méter hosszúságú
fesztiválsátorban, ami a központtól az
Arany János utca sarkáig ér majd, tud-

tuk meg Kubanek Miklóstól, a feszti-
vál szóvivõjétõl. A pénteki progra-
mokról elmondta, hogy e napon 14
órakor nyílik a Korzó mögötti parko-
lóban a borudvar – 13 pincészet állít-
ja ki és kínálja remek nedûit –, ami
mindennap éjfél körül zár. 14 és 17
óra között rendkívüli véradás lesz a
Szent József Katolikus Iskolaközpont-
ban. Eközben fél négytõl a Béla király
téren térzenét ad a Szekszárdi Ifjúsá-
gi Fúvószenekar. Délután 4-kor nyílik
a Tolna Népújság fotókiállítása a vá-
rosházán. A már említett megnyitó-
ünnepség után 18 óra 30 perctõl
Peller Anna operett-betéteket, musi-

cal-részleteket és régi német népdalo-
kat ad elõ a sörsátorban. 

Szombaton, 22-én, reggel 9 órától
különleges rendezvény szemtanúi le-
hetünk. A Kálváriatetõn püspöki ál-
dással újraszentelik a kereszteket öku-
menikus istentisztelet keretében.
Ezen az estén Szekeres Adrienn bizo-
nyára nagy élményt adó koncertjében
gyönyörködhetünk a Prométheusz
parkban.

Vasárnap délelõtt számos gyerek-
programra kerül sor, beleértve az óvo-
dások és iskolások színes mûsorait is.
A délutánt pedig német folklórmûso-
rok sora tölti be. Háromnegyed hat

körül kezdõdik kedvenceinknek, a
„Tücsköknek”, azaz a Tücsök Zenés
Színpadnak a mûsora. Este 9 órától a
Beatrice koncertje határozza meg a
hangulatot. 

A hétfõi menetrend is remeknek
ígérkezik. Délelõtt 10-kor kezdõdik a
komolyzenei program, aminek kere-
tében a Belvárosi templomban ifjú te-
hetségek közremûködésével a Szek-
szárdi Kamarazenekar ad hangver-
senyt. A sátorban délután 3 órakor
nyílik a jazz kocsma, ahol a Junior
Stars és a Szekszárd Big Band szóra-
koztatja az érdeklõdõket. Ugyanitt es-
te háromnegyed 7-kor veszi kezdetét
az új borrendi tagok avatása. Ezen is
érdemes részt venni, s nem csupán a
meglepetés várás reményében. De
hogy lesz „meglepi”, az biztos.  

S elérkeztünk a zárónap záró prog-
ramjaihoz. Fél héttõl Magyar Rózsa
operett-részletekbõl és régi slágerek-
bõl összeállított mûsorára kerül sor a
fesztiválszínpadon. Majd fél kilenckor
kezdõdik a sátorban a nosztalgiabál,
amelyen a Royal Express húzza majd a
talp alá valót. A szünetekben bemutat-
koznak a karaoke verseny gyõztesei.
Tegyük hozzá, hogy a karaoke ver-
senyt három korcsoportban rendezik,
az elõdöntõket a mûvelõdési ház fõbe-
járatánál tartják.

És még valami, bár azt úgy is jól tud-
ja mindenki. Sör lesz rogyásig, naná,
hogy igen jó minõségû.

Ha pünkösd, akkor Pünkösdi Fesztivál
Karaoke, borudvar, Szekeres Adrienn- és Beatrice-koncert, sváb bálok és minden jó

Keresztszentelõ püspöki áldással
A Szekszárdi Rotary Club és Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel hívja és várja
az érdeklõdõket a Kálvária-dom-
bon álló keresztek megáldására,
május 22-én, szombaton, 9 órától.

Ünnepi program:
Reneszánsz táncok – elõadják a

Liszt Ferenc Zeneiskola fúvósai
Köszöntõk:
Horváth István, Szekszárd Me-

gyei Jogú Város polgármestere,
Dr. Sólyom Bódog, a Szekszárdi

Rotary Club elnöke
Szent János himnusz – elõadja a

Liszt Ferenc Zeneiskola kamarakó-
rusa

A történelmi egyházak ökume-
nikus áldása: Bacsmai László kato-
likus plébános, Balázsi Zoltán re-
formátus tiszteletes, Sefcsik Zol-
tán evangélikus lelkész

A keresztfához megyek címû
egyházi ének közös eléneklése

A kereszteket megáldja Mayer
Mihály megyéspüspök

Ave Maria – elõadja Karácso-
nyiné Müller Beáta énekmûvész

Miatyánk, püspöki áldás
Boldogasszony Anyánk – elõad-

ja a Liszt Ferenc Zeneiskola kama-
rakórusa

Mint ismert, a 12 éves múltra
visszatekintõ Rotary Club Szek-
szárd – a városi önkormányzat se-
gítségével és a támogatóknak kö-
szönhetõen – a szekszárdi Kálvá-
ria-dombon álló három kereszt át-
helyezését és restaurálását végez-
tette el. A feszületeket egy szek-

szárdi család állíttatta még 1932-
ben, gyermekük korai halálának
emlékére. A keresztek a város te-
rületérõl is jól láthatóak voltak,
Szekszárd jelképévé váltak, míg a
terebélyesedõ növényzet teljesen
eltakarta, és az idõ is kikezdte
õket. A keletre nézõ kereszteket át-
helyezték, déli irányba fordítot-
ták, így a Kálvária tetõre érkezõk-
nek jól láthatóvá váltak. A feszüle-
tek környezetét is rendbe tették.

Tánc a fesztiválsátorban: a jó kedv garantált
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Útlezárások
a fesztivál idején

VIDÁMPARK, VENDÉGLÁTÁS: Szent István tér
(a múzeum saroktól a gimnázium sarokig, a me-
gyei önkormányzat elõtti útszakasz a Csokonai
utcai keresztezõdésig, a PTE-IGYFK „E” épület fe-
lõl oldalon lévõ út szabadon hagyásával) május
19. (szerda) 22.30-tól május 25. (kedd) 20 óráig.

RENDEZVÉNYSÁTOR: az OTP sarkától a Zene-
iskoláig május 19. (szerda) 23-tól május 25.
(kedd) 20 óráig.

AUTÓKIÁLLÍTÁS: Liszt Ferenc tér május 21.
(péntek) 16-tól május 24. (hétfõ) 22 óráig.

BORUDVAR: Korzó mögötti parkoló má-
jus 20. (csütörtök) 4-tõl május 25. (kedd) 22
óráig.

KÉZMÛVES KIRAKODÓVÁSÁR: Augusz I. ut-
ca (a Korzó áruház sarkától a Bíróságig) május
21. (péntek) 8-tól május 24. (hétfõ) 24 óráig.

KIRAKODÓVÁSÁR: Augusz I. utca és a Ge-
menc Hotel közötti sétány május 22. (szombat)
5-tõl május 24. (hétfõ)  24 óráig.

KONCERTSZÍNPAD: Prométheusz park május
20. (csütörtök) 8-tól május 25. (kedd) 22 óráig.

Az Arany János utca, a Csokonai utcai sarok-
tól, az Augusz utca a Szakszervezeti Székház sar-
káig lesz lezárva május 20. (csütörtök) 8 órától
május 25. (kedd) 18 óráig.
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Elzászban vizitált a szekszárdi hegybíró
Kelemen Erika: a francia gazdáknak jóval kevesebb adminisztrációs kötelességük van

A francia szőlészetről, borászatról
bőséges tapasztalattal rendelke-
zünk, ám az ottani hatósági ellen-
őrzésekről, a termelők, felvásár-
lók szervezeteiről, azok érdekér-
vényesítő képességéről már keve-
sebb információval bírunk.

Bálint György

Nos, a Hegyközségek Nemzeti Taná-
csának szervezésében létrejött elzászi
tanulmányútra indult küldöttség tagja
volt Kelemen Erika, a szekszárdi hegy-
község hegybírója is.

– Vágjunk a közepébe: ott na-
gyobb a bürokrácia vagy nálunk,
mert a hazai termelõknek úgy álta-
lában okkal tele ezzel a hócipõje?

– Franciaországban csak a vámhi-
vatal felé kötelezõ a termelõknek, fel-
vásárlóknak, feldolgozóknak a jelenté-
si kötelezettség. Igaz, nekik nem
„csak” évi két-két alkalommal és egy
augusztusi – szintén hozzánk érkezõ
– adatszolgáltatási kötelezettséget ír-
nak elõ, mint nálunk, hanem havit. A
bor természetesen jövedéki termék
Franciaországban is: 3 euro, a pezs-
gõk esetében pedig 7 euró/hektoliter
a fizetendõ adó. Odakint nemcsak a
mennyiséget, a borkészletet, annak
változását kell feltüntetni, hanem – és
ez ugye nagy különbség – az árat is.
Mi ezzel nem foglalkozunk.

Egy-két hatósághoz
kell csak jelenteni

– Ez persze nem elhanyagolható
különbség, ám a francia, és más nyu-
gat-európai gazdát valószínûleg nem

terheli még legalább ötféle más irá-
nyú – sokszor ugyanarra vonatkozó
– adminisztrációs kötelezettség...

– Ez így van. A minõsítõ intézet, a
szakigazgatási és a növényvédelmi ha-
tóság hozzájut a két hatósághoz elju-
tatott adatokhoz. Nálunk is gõzerõvel
dolgoznak ezen az illetékesek, s akár
már az év végére létrejöhet az a köz-
ponti szerver, ahonnan az ellenõrzés
minden szereplõje számára lehívha-
tók lesznek az adatok. Éppen ezért,
akik még mindig nem tettek eleget –
a felszólítás és a már kirótt bünteté-
sek ellenére sem – a jelentési kötele-
zettségüknek, azok végül is ezt az ad-
minisztráció-csökkentõ integrált
rendszer létrejöttét hátráltatják. Nagy
a lemaradás, így a nyarunk rámegy,
hogy e tekintetben rendet tegyünk.

– Milyen büntetést szabnak ki a
mulasztó francia gazdára?

– Náluk létezik elõbb egy belsõ el-
lenõrzés. Számomra nem derült ki vi-
lágosan, hogy kik is végzik, de már ez
is komoly, mert az egész mûvelésre,
annak technológiájára, környezetvé-
delmi vonatkozásaira – hangsúlyosan
a növényvédelmi szerek használatára
– és természetesen a termékleírásra is
kiterjed. Az itt feltárt mulasztás még

nem jár szankcióval, csupán figyel-
meztetés követi. Amennyiben a kö-
vetkezõ ellenõrzés még mindig talál
valamit, akkor a büntetés minimális
összege 5 ezer eurónál kezdõdik...

Erõs szakmaközi
érdekképviselet

– Miként mûködik az érdekvéde-
lem és maga a képviseleti rendszer?

– Roppant érdekes és tanulságos a
szakmaközi szervezetek egymás mel-
lett létezése, ugyanakkor egymásra
épültsége. A CIVA a borászatot mint

ágazatot, annak egészét fogja össze,
míg az AVA a szõlõtermelõk szakmai
tömörülése. Ezen belül két ág létezik:
az egyik a szövetkezeteké, a másik a
családi gazdaságoké. Hogy mindez re-
mekül mûködhet, íme egy tényleg
irigylésre méltó példa: a termelõ már
márciusban tudja, hogy milyen áron
veszik meg tõle a szõlõt, s ettõl csak át-
lagosan tíz százalék lehet az eltérés, ezt
a CIVA garantálja. Ismerve a mi viszo-
nyainkat, azt hiszem, ez a fajta kiszá-
míthatóság óriási dolog a termelés biz-
tonsága, a kalkulálható jövedelmezõ-
ség szempontjából. Azt gondolom, ne-
künk is el kell mozdulni ebbe az irány-
ba, mert sok szervezet van az ágazat-
ban, ami nem tud hatékony lenni az ér-
dekérvényesítésben. Itt van például a
hegyközség, ami elsõsorban állami, ha-
tósági feladatot lát el, így funkciónknál,
küldetésünknél fogva sem vagyunk er-
re a feladatra igazándiból alkalmasak.

– Milyen a birtokszerkezet Elzász-
Lotharingában?

– A fehérszõlõ dominál hat fajtával,
a vörösek közül szinte kizárólag a
pinot noir van jelen a borvidéken.
Négyezer-nyolcszáz termelõ mintegy
16 ezer hektáron gazdálkodik. A csalá-
di gazdaságok mellett dominánsak a
szövetkezetek, a vele járó elõnyök mi-
att. Mi is felkerestünk egy ilyet az egy-
hetes tanulmányút során, amely 250
tagot számlált és 230 hektáros terüle-
ten mûködik. Mint megtudtuk, érté-
kesítési gondjaik általában nincsenek:
a készlet 60 százalékát már a pincébõl
elszállítják, míg 15 százaléknyit adnak
el belföldön, és ugyanennyi talál vevõ-
re a külföldi piacokon.

Kelemen Erika hegybíró

Az üdülési csekk
munkahelyet ment
Tavaly az év elsõ négy hónapjában 9
milliárd forintnyi üdülési csekket vál-
tottak be a hazai szolgáltatóknál. A
2010-es esztendõ azonos idõszakában
pedig már 11,4 milliárdnyi csekket
használtak föl az állampolgárok.

A közel tizenötezer hazai szolgálta-
tónál jelentkezõ üdülési csekk forga-
lom mintegy nyolcezer munkahelyet
biztosít az üdülés, a pihenés, a mûve-
lõdés, a kikapcsolódás, a szabadidõ-
sport, az egészségmegõrzés területén
mûködõ, döntõen kis- és középvállal-
kozásoknál. Hasonlóan a svájci és a
francia példához, a magyar üdülési
csekk rendszer is enyhíti a gazdasági
válság hatásait, növeli a belföldi mun-
kahelyek számát, oldja a szociális fe-
szültségeket, és nem mellesleg soka-
kat segít hozzá az ország szépséges tá-
jainak, történelmi nevezetességeinek
megismeréséhez. - h -  

A Hegyközség Szekszárd május 25-
26-án immár hatodszor rendezi meg
a Nemzetközi Kékfrankos Borver-
senyt és Tanácskozást. A versenyre
nevezni lehet kékfrankos rosé és kék-
frankos borokkal, boronként négy-

négy szabvány minõségû borospa-
lackkal. Mintaleadás: Szekszárd, Tán-
csics u. 3., május 17-19-ig, 9 és 15
óra között. Nevezés mintánként
5000 Ft. Info: Tel./fax: 74/410-339,
e-mail: szdihkg@szdihkg.t-online.hu.

Kékfrankos borverseny és tanácskozás
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Küzdelem a pénzmosás ellen
Dr. Habil Gál István László: eredményei életkorának duplájához is dicséretesek lennének

Csak vasárnap délután jutott ide-
je leülni egy beszélgetésre a ma-
gát szekszárdinak valló – ma is
városunk állandó lakosa – egye-
temi adjunktusnak, dr. Habil Gál
István László PhD gazdasági bün-
tetőjogi szakjogásznak, akit –
úgy hallani – 32 éves kora elle-
nére a szakma öregjeinek is elis-
merése övezi.

V. Horváth Mária

Nemsokára kinevezik egyetemi do-
censnek, de már számos tudományos
díjat, kitüntetést, hazai és külföldi ösz-
töndíjat, számtalan tudományos elõ-
adást tudhat magáénak. Ráadásul igen
„jóarcú”, sportos, remekül öltözött,
roppant szellemes és kellemes fiatal-
ember.

Egy 32 esztendõs ember életének
fontosabb történéseit általában egy-
szerû kronológiába szedni, ám ez
egészen más Gál doktor esetében,
hiszen már-már napokra kellene
bontani a meghatározó eseménye-
ket. A terjedelmi korlátok okán csu-
pán néhány jelentõs fordulatot eme-
lünk ki, amelyek egytõl egyig „fordu-
latszám-növelõ” tényezõkké váltak,
nem pedig vállveregetõs „immár ül-
hetek a babérjaimon” jelenetek so-
rát idézték elõ.

Már a Garay János Gimnáziumban
jeleskedett – akarom mondani
kitûnõsködött –, beleértve az érett-
ségit is. A Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán vehet-
te át elsõ diplomáját, természetesen
„Summa cum laude” minõsítéssel. A
jogi egyetemet 1996-ban kezdte, ám
két esztendõ múlva – engedve a kihí-
vás parancsának – felvételt nyert a
Közgazdaságtudományi karra. Je-
gyezzük meg, hogy a reáltárgyak sem
álltak messze dr. Gál Istvántól, hiszen
édesanyja matematika-fizika szakos
tanára a Bezerédj István Kereskedel-
mi és Közgazdasági Szakközépiskolá-
nak. Szóval párhuzamosan és nappa-
lin végezte a két egyetemet, miköz-
ben az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen gazdasági büntetõ szak-
jogász végzettséget is szerzett, amit
rövidesen követett az európai szak-
jogász szakirányú egyetemi oklevél.

– Amikor 2001-ben megszereztem
a jogi diplomát, nem mentem ki dol-
gozni, hanem oktatóként bent marad-
tam a büntetõjogi tanszéken. Az elsõ
három évben állami ösztöndíjas PhD
hallgatóként, s ez idõ alatt megkedvel-
tem a tanítást.

– Miért választotta a büntetõjogot?
– Fölkerestem a tanszékvezetõt,

dr. Tóth Mihály professzor urat, s el-
mondtam, hogy két évem van vissza

a közgázon, s az õ szakterületével
megegyezõen gazdasági bûncselek-
ményekkel szeretnék foglalkozni.
Mivel látott bennem fantáziát, ma-
radtam, s 2004-ben kineveztek ta-
nársegédnek.

A PhD disszertációját „A pénzmo-
sás elleni küzdelem közgazdasági és
büntetõjogi kérdései” címmel írta, s
2005 derekán megtartott nyilvános
vitán száz százalékos eredménnyel
védte meg, így az egyetem rövidesen
megítélte számára a summa cum
laude PhD fokozatot.

Úgy értesültem, hogy Gál doktor
ügyvédként is remekül mûködik, hát
rákérdeztem, nem tévedek-e?

– Nem. Március elsejétõl másodállás-
ban ügyvédként dolgozom a Budapes-
ti Ügyvédi Kamara tagjaként. Jelenleg
két komoly üggyel is foglalkozom, de
ezekrõl többet nem mondhatok.

– Tehát két helyen dolgozik.
– Nem. Legalább négy helyen. Fõál-

lásom a Pécsi Tudományegyetemen
van, ahol közalkalmazottként egyete-
mi adjunktus vagyok.

– Félbeszakítom, mert valami nem
kerek. Idén márciusban – szintén
kitüntetéssel – tudományos teljesít-
ménye alapján elnyerte a „habili-
tált doktor” címet. Ez nem profesz-
szori – egyetemi tanári – kineve-
zést jelent?

– Két-három évvel ezelõttig igen,
ám a tudományos minõsítés terén be-
vezettek egy szigorúbb rendszert, s
amirõl szó van, az immár a docensi ki-
nevezés feltétele lett. 

Elnézést a kitüntetésektõl, tisztsé-
gektõl, s legfõképpen dr. Gál István
Lászlótól, de az óriási teljesítményeket
hordozó valamennyi elismerést, izgal-
mas publikációt, hazai és nemzetközi
konferenciákon és más rendezvénye-
ken elhangzott elõadásainak csupán a
címeit, valamint a külföldi tanulmány-
utakat még csak felsorolni is lehetet-
lenség. Úgyhogy csak néhányat eme-
lünk ki. Az adjunktus négy éve tagja a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Köztestületének, valamint az MTA Pé-
csi Területi Bizottsága IX. Gazdaság és
Jogtudományok Szakbizottságának a
titkára, s ugyanitt több munkabizott-
ság tagja. Szintén tagja a Jogi Szakvizs-
ga Bizottságnak, az egyetem ÁJK Gaz-
dasági Büntetõjogi Kutatóintézete
Szakmai Kollégiumának az elnöke,
szintén tagja a PSZÁF Pénzmosás Elle-
ni Munkacsoportjának, a Magyar Sta-
tisztikai társaságnak ugyancsak.

- Civilben a szekszárdi Embusen
Karate Egyesület elnökhelyettese va-
gyok. Karatézni másodikos gimnazis-
taként kezdtem, 1 Dan (fekete öv) fo-
kozatom van. Karate-ügyben is visz-
szajárok Szekszárdra.

Lehetõsége szerint édesanyjával és
Péter öccsével tölti a hétvégéket,
édesapjától – aki alezredesként vezet-
te a megyei rendõr-fõkapitányság
ügyeleti osztályát – 2001-ben vettek
örök búcsút.

Abszolút figyelemre méltó szak-
mai elõmenetelét közvetlen környe-
zete nyilván elismeri, de vajon ezt a
hihetetlen tempót és szakmai sikere-
ket kívülrõl nem illetik kétkedõ meg-
jegyzésekkel?

– Igen, igen... Jártam a németor-
szági Max Planck Intézetben, amely
a világ legelismertebb büntetõjogi
kutatóintézete. Az igazgató úgy fo-
galmazott, hogy náluk is ritka, hogy
valaki 32 esztendõsen habilitáljon.
Azóta jobban megismerkedtünk, s
az igazgató több alkalommal is meg-
hívott Freiburgba ösztöndíjjal egy-
egy hónapra. Mindez nemzetközi is-
mertséggel is jár, de együttmûködé-
sünk az említettnél szélesebb körû
és kétirányú: kétévente büntetõjogi
nyári egyetemet rendezünk közö-
sen Pécsett, ahova számos országból
érkeznek.

– Ez az elõmenetel együtt a sikerek-
kel miként dolgozható fel? 

– Soha nem éreztem magamat
jobbnak a kollégáimnál. Elõmenete-
lem feldolgozásán, feldolgozhatósá-
gán még nem gondolkodtam, egysze-
rûen teszem a dolgomat, a kihíváso-
kat pedig nem szalasztom el.

Mint már említettük, a PhD érteke-
zésének témája (könyv formájában is
megjelent) a pénzmosás megelõzése,
megakadályozása, s részben ehhez
kapcsolódott a habilitációja is.

– Tényleg, megelõzhetõ a pénzmo-
sás? 

– A legfontosabb tényezõ, hogy
nemzetközi szinten kell összehangol-
ni a pénzmosás elleni küzdelmet. A
pénzmosás célja, hogy a nyomozó- és
az adóhatóság ne jusson a bûncselek-
mény elkövetõinek, így a mosott pén-
zek nyomára. Vannak országok, ame-
lyek nem alkalmaznak megfelelõ sza-
bályozást, azokban a piszkos pénz
megtalálja az utat, s a leggyengébb
láncszemeken mosódik tisztára. Egy
mértékadónak tekinthetõ nemzetkö-
zi becslés szerint Magyarországon 10-
15 milliárd dollár piszkos pénz folyik
keresztül évente, ami ötven Kulcsár-
ügyet jelent.

– Hazánk hol helyezkedik el a nem-
zetközi TOP listán?

– A 25. hely körül vagyunk, tehát
nem túlzottan fertõzött az ország. A
szomszédaink közül a hatodik-hete-
dik helyen álló Románia, továbbá Eu-
rópa tekintetében Nagy-Britannia,
Németország és Franciaország is
megelõz bennünket a fertõzöttség te-
kintetében.

– Úgy hiszem, szabadideje nincs és
soha nem is volt...

– Dehogynem. A barátnõmmel
minden nyáron rengeteg programot
szervezünk. Az oktatói munka nagy
elõnye, hogy az ember nyáron szabad.
Ami pedig a jelent illeti, mostanában
viszonylag gyakran járok vadászni.

Gál doktort fiatal kora ellenére a szakma elismerése övezi
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Koncerttel jubilált a madrigálkórus
Egykori és aktív tagjait is köszöntötte a 45 éves, Pro Urbe-díjas szekszárdi együttes

Megalakulásának 45. évfordulója
alkalmából adott koncertet a
Szekszárdi Madrigálkórus az el-
múlt szombaton. Hosszú próbafo-
lyam, sok szervezés előzte meg az
ünnepi hangversenyt. Mindazok,
akik meghallgatták a koncertet,
már tudják, megérte.

L. M. A.

A jubileumi rendezvény megnyitójában
Horváth István polgármester elismerõ
szavakkal méltatta a kórust és karnagyát.
Megemlékezett az alapító tagokról és
karnagyról, dr. Partos Jánosról, majd az
együttes késõbbi vezetõjérõl, Ligeti An-
dorról. Az eddigi több mint 600 fellépés-
rõl, a hazai és külföldi sikerekrõl, a Pro
Urbe kitüntetésrõl, melyet 2000-ben ér-
demelt ki a kórus, és a kétszáz énekesrõl,
akik valaha részt vettek az együttes mun-
kájában. A polgármester hozzátette: sze-
rencsés dolog, hogy immár harminc éve
ilyen magas színvonalon dolgozhatnak
együtt Jobbágy Valér „Közjóért” és Liszt-
díjas karnaggyal. „Köszönjük, hogy van-
nak nekünk, Szekszárd büszke Önökre,
legyenek velünk még nagyon sokáig,
boldog születésnapot!” – zárta köszöntõ-
jét Horváth István.

A koncert mûsora a reneszánsztól a
barokkon át a legifjabb zeneszerzõ ge-
nerációig ívelt, bemutatva a kórus sok-
oldalú tevékenységét. Több zenekar is

közremûködött az est folyamán, így a
Sonatores Pannoniae különleges, kora-
beli fúvós hangszereivel, és a Szekszár-
di Vonós Kamaraegyüttes. Énekes és
hangszeres szólisták voltak: Francsics
Ildikó, Keresztes Nóra, Radó Júlia, Tóth
Emília, Klézli János, Lozsányi Tamás és
Hozbor Éva.

E kitûnõ koncert a felhõtlen ünnep-
lés jegyében telt Csötönyi László igé-
nyes mûsorvezetésével, aki elmondta:
a kórus megkülönböztetett köszönet-
tel tartozik Szekszárd Város Önkor-
mányzata Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottságának, a Paksi Atomerõmû Zrt-

nek, az Oktatási és Kulturális Miniszté-
riumnak támogatásukért, és nem utol-
só sorban Bacsmai László plébános úr-
nak, hogy a koncerthez biztosította a
belvárosi templomot, mely a felcsen-
dülõ mûvekhez, s a fontos esemény-
hez a legmegfelelõbb helyszín volt.

A darabok felsorolása helyett említ-
sük meg inkább, milyen áhítattal, csil-
logó szemekkel muzsikált minden sze-
replõ, átérezve, hogy ismét fontos mér-
földkõhöz érkezett a társaság. A közön-
ség soraiban mindenki a kórus barátja,
akik koncertrõl koncertre, évrõl évre
követik az együttes fejlõdését. Az 1965-

ben alakult, 12 fõs énekkarból többen
is eljöttek, hogy emlékeiket felelevenít-
sék az esten. Kitartásukat, lelkesedésü-
ket a jelenlegi tagok ajándékkal és vi-
rággal köszönték meg.

Jubiláló, aktív tagjait is köszöntötte a
kórus. Akik legalább 20 éve tevékeny-
kednek a város kulturális életének szol-
gálatában, pályázhatnak a „Szekszárd
városáért a mûvészetek erejével” kitün-
tetõ cím elnyerésére. Az idei esztendõ-
ben négy dalostárs vált érdemessé a díj-
ra, melyet Horváth István polgármester
adott át. Dr. Rodler Miklósné (Ági néni,
alt) 40 éve, míg Beier Matthias (Matyi,
bariton), Beier Matthiasné (Márti, alt)
és Botos Jánosné (Ari, szoprán) 30 éve
tagja a Szekszárdi Madrigálkórusnak.
Meg kell említeni dr. Lakatos Istvánt is,
aki a leghosszabb ideje, 44 éve énekel
az együttesben. Munkájuk felbecsülhe-
tetlen a kórus életében, szeretetük, ki-
tartásuk példamutató az együttes min-
den tagja számára. Kedves hagyomány,
hogy a jubileumi koncerteket a régi és
jelenlegi tagok közös énekléssel zárják.
Ezúttal Liszt: Ave Maria címû darabját
énekelték a közönség és maguk nagy
örömére.

Énekelni szeretõ, jó társaságot ked-
velõ leendõ énekeseket vár a kórus so-
raiba, hiszen ahogy Kodály Zoltán
mondta: „A zene az élet szépségét, s
ami benne érték, azt mind meghatvá-
nyozza”.

A jubiláló Szekszárdi Madrigálkórust Jobbágy Valér vezényelte

Állva tapsolt az értõ szekszárdi közönség
A mûfaj egyik legkiválóbb mûvésze, Máté Ottília is fellépett a magyar nóta esten

n „Szép vagy, gyönyörû vagy Ma-
gyarország…” címmel rendezett ma-
gyar nóta estet május 7-én a mûvelõ-
dési ház színháztermében a Magyar
Nóta Kedvelõk Baráti Köre. Az est
díszvendége Máté Ottília dalénekes
volt, fõvédnöke pedig Horváth Ist-
ván polgármester.

A telt házas közönséget – a jegyek
zöme már elõvételben elkelt –
Csötönyi László Kazinczy-díjas elõ-
adó köszöntötte Petõfi Sándor: „Szü-
lõföldemen” címû versével. Ezt kö-
vetõen léptek színpadra a baráti kör
tagjai, akik közül többen szólót éne-
keltek, a kórus pedig kétszer örven-
deztette meg egy-egy nótacsokorral
a nézõket. A szólisták – Varga Ist-
ván, Barkóczi Erzsébet, dr. Imreh
Csanád, Fritz Anna, Szabó Tamás,
Lendvai Klára, Incze Zoltán, Jakab
Lászlóné, Péterbencze István, Végh
Imre, Baksai Ferenc, Ódor Vera és
Kiss Dezsõ – dalai az est címéhez
méltóan többnyire a hazaszeretet-
rõl szóltak. A kórus elsõ fellépésén
elhangzott dalokat az édesanyáknak

ajánlotta – válogatta és kötötte cso-
korba – Csepreginé Ódor Vera, a ba-
ráti kör titkára, az est fõrendezõje.

A szólistákat a szekszárdi gyöke-
rekkel rendelkezõ Csicsó Gyõzõ és
zenekara – akik erre az estre érkez-
tek Szegedrõl – kísérte. A zenekar
két önálló számmal is kedveskedett a
közönségnek, majd a nagy tapsot rá-
adásként még egy cimbalmos és egy
prímás szólóval is megköszönték. A
magyar nóta mellett ismert operett
dallamok is felcsendültek, elsõként
Kacsóh Pongrác „Rákóczi megtéré-
se” címû dala – a hazaszeretetrõl szó-
ló egyik legszebb dal –, melyet
Baksai Ferenc, a baráti kör elnöke
adott elõ Vesztergám Miklós tároga-
tómûvész kíséretével, aki az est so-
rán többször is közremûködött. Ezt
követõen Csepregi Péter és Kiss De-
zsõ aratott sikert Zerkovitz: „Mi mu-
zsikus lelkek…” címû dalával. 

Az est fénypontja a díszvendég,
Máté Ottília volt. Az énekesnõ Nagy-
váradról, a Körös-parti Párizsból in-
dult, onnan hozta magyarságával, a

hazaszeretettel kapcsolatos gyönyö-
rû dalait. A fél világot bejárta, itthon
a magyar nóta egyik legértõbb és
legavatottabb tolmácsolója. A Ma-
gyar Köztársaság Érdemrend Lovag-
keresztjének kitüntetettje. Színpad-
ra lépését szûnni nem akaró taps fo-
gadta. A mûvésznõ csodálatos hang-
ja betöltötte a színháztermet, hu-
morával, kedvességével azonnal el-
varázsolta, sõt meg is énekeltette a
közönséget. Máté Ottília elénekelte
a Székely Himnuszt is, a közönség
pedig felállva, vastapssal köszönte
meg mûsorát. A mûvésznõnek Hor-
váth István polgármester virágcso-
korral köszönte meg a közönség és
a város nevében, hogy ellátogatott
Szekszárdra, s felejthetetlen él-
ményt szerzett a magyar nóta ked-
velõk egyre nagyobb táborának. A
jó hangulatú est a baráti kör kórusa
és Máté Ottília közös éneklésével
ért véget, amelyben elhangzott a
mûsor címadó dala: „Szép vagy, gyö-
nyörû vagy Magyarország…”

Sas ErzsébetPéterbencze István énekel



A parlamenti választások eredményét
sokan elemezték már mindkét oldalon.
Abban minden elemzõ egyetértett,
hogy a FIDESZ-KDNP soha nem látott
mértékû felhatalmazást kapott a vá-
lasztópolgároktól.
Elkezdõdhet egy olyan folyamat, amely
végre az ország érdekeit szolgálja.
A választások eredményébõl kiolvasha-
tó, hogy az emberek jelentõs többsége
nem kér tovább a magát baloldalinak
nevezõ MSZP-bõl. Az elmúlt idõszak
után ez teljesen érthetõ és jogos.
Az MSZP eddigi története az MSZMP
hosszúra nyúlt agóniája volt. Ez a ki-
ütéses választási vereségük jelentheti a
Kádár-rendszer szimbolikus lezárását.
Már a választások napján született
ugyan jó pár megoldásuk a „baloldal”,
vagyis önmaguk megújítására. Ezzel
azonban egy baj van, mégpedig az,

hogy Magyarországon hosszú ideje
nincs valódi baloldal. Van ugyan egy
magát annak hirdetõ párt, amely
azonban sem viselkedésében, sem telje-
sítményében, és még csak gyökereiben
sem tartalmaz szociáldemokrata nyo-
mokat.
Ne legyenek illúzióink! Ez az összetéte-
lû társaság nem tud megújulni. Új ru-
hát vehet, új nevet is adhat magának,
de attól még nem lesz divatos. A frakci-
ójukban helyet foglalókról, ha asszoci-
álni kellene, valljuk, be nem a „meg-
újulás” jutna elõször eszünkbe. Pláne,
hogy õk már próbálták megújítani ezt
a „baloldalt” és ennek meg is lett az
eredménye. Elsõsorban nem a jobbol-
dalnak használ, ha az elmúlt 8 évben
kormányzó garnitúra elsüllyed, ha-
nem az egész országnak, a demokrati-
kus politikai kultúrának.

A nyolc év hibás döntéseit még hosszú
ideig fogjuk nyögni. A 8 év, amitõl elkö-
szöntünk, sokba került nekünk. Na-
gyon sokba!
Az elmúlt idõszakban a régió többi or-
szágát a gyors gazdasági növekedésnek
köszönhetõen csökkenõ államadósság
jellemezte. Nálunk ezzel szemben a fele-
lõtlen állami pénzszórás miatt az ál-
lamadósság folyamatosan nõtt. Ha leg-
alább valami építõ célra ment volna ez
a tömérdek pénz! De nem: a fenntart-
hatatlan osztogatásra, a kormányzati
intézményekig érõ korrupcióra, ellen-
õrizhetetlen off-shore cégeknek, és egy-
szerû szavazatvásárlásokra ment.
A 2008 végén bekövetkezõ világgazda-
sági válság pedig pontosan a korábbi
évek katasztrofális gazdaságpolitikája
miatt ilyen drámai hatású Magyaror-
szágon. A lényegesen kisebb államadós-

sággal rendelkezõ cseheknél, a sokkal
nagyobb növekedést felmutató lengye-
leknél és az euróval rendelkezõ szlová-
koknál fel sem merült az államcsõd,
mint lehetõség. A „baloldal” ellenben
még ma is arra büszke, hogy az állam-
csõd egyelõre nem következett be. Eb-
bõl lett elegük az embereknek. Abból,
hogy mindig ugyanazokat az arcokat
látják viszont: ugyanazokat a „szakér-
tõket” és „hozzáértõket”, akik már 20-
30 éve is bizonyították hozzá nem érté-
süket, miközben már a minisztériumo-
kig érnek a korrupció szálai. 
A gazdasági „hogyan tovább?”-ra
adandó válasz messze meghaladná e
cikk kereteit. A politikai azonban egy-
értelmû kell, hogy legyen. Azokat, akik
felelõsek ennek a katasztrofális helyzet-
nek a kialakulásáért, a törvényes kere-
teken belül felelõsségre kell vonni, mert
a választók üzenete egyértelmû: soha
többet ilyen nyolc évet! 

Hollendus Zsolt 
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Színek és formák a Mûvészetek Házában
Újra együtt állítanak ki a Tolna megyei mûvészgenerációk

Sokszínű, gazdag kiállítással,
egy több évtizedes hagyomány
újjáélesztésével zárja első 25
évét a Művészetek Háza. A Szí-
nek és formák Tolna megyében
című tárlaton harminc alkotó
több mint félszáz műve mutatja
be megyénk képző- és iparművé-
szetének alakulását az utóbbi
néhány évben.

Kovács Etelka

Generációk mûvészete jelenik meg
itt egymás mellett, ahogy Horváth Ist-
ván, Szekszárd polgármestere is utalt
rá köszöntõjében. Ez nem egyszerû-
en annyit jelent, hogy a tárlaton sze-
replõ fiatal alkotók fele szüleivel
együtt állít ki, de párhuzamokat, vagy
éppen ellentéteket is találhatunk az
ifjabb és a tapasztaltabb mûvészek
munkái között.

Éppúgy a szülõföld ihlette a két
nagy öreg egyikét, Molnár Mózsi
Györgyöt, aki uszályt festett Paks-
nál, ahogy Csala Sándort is, aki fest-
ményén egy benyomást tár elénk a
Gemenci erdõrõl. A legidõsebb al-
kotó, Mözsi Szabó István viszont
egészen másként jeleníti meg a
„hazait” Bogyiszlói tarka-barka cí-
mû képén. Adorjáni Endre inkább
szellemi síkon kötõdik Szekszárd-
hoz: az íróóriás, Mészöly Miklós te-
kintélyt sugárzó fejszobrát hozta el
a tárlatra. Városunk legtöbb közté-
ri szobrát készítõ Farkas Pálnak a
kiállításon megismerhetjük kis-
plasztikáit. Szekszárdhoz kötõdõ-
en Alisca-Pant mutatja be, de az
alapvetõen figurális munkákat ké-
szítõ szobrásznak láthatjuk néhány

ragyogó plakettjét is organikus
motívumokkal.

Több mûvész nem csak szûkebb
pátriájához, de magyarságához kötõ-
dõ alkotásokkal érkezett. Makó And-
rás Királyok dicsõítése címû festmé-
nyében a magyar történelem fordu-
lópontjainak és nagy királyainak ál-
lít emléket. A hun-magyar monda-
körhöz nyúl Szatmári Juhos László
különleges szarvasa, és Könyv Ist-
ván János korabeli motívumokkal el-
mesélt történetei. Lánya, Könyv Ka-
ta festményén az egyetemes õsi
szimbólum, a csigamotívum sajátos
megközelítését látjuk. Tóth Gábor a
régi korból választott témát. Bravú-
ros másolatot készített egy könyv

lapjáról, amelyen egy, a barokk kor-
hoz méltóan, gazdagon díszített si-
sak látható, és leírja, hogy Van Dyck
mesterien festett ilyen sisakokat.
Hasonlóan aprólékos, míves munkát
készített Schöck Gyula egy még ré-
gebbi alkotás másolatával, a Pécsi
Missale (misekönyv) hasonmás ki-
adásával.

A bibliai témák több mûvészt
megragadtak. Adorjáni Endre oly-
annyira fontosnak tartja a Tékozló
fiú példázatát, hogy két változatban
is megformálta. A lépcsõn felfelé ha-
ladva lenyûgözõ kép fogadja a láto-
gatót: mint egy katedrális, egy magá-
nyos óratorony magasodik fölé,
Oláh Tamás munkája. Baky Pétert

Assisi Szent Ferenc szellemi-
sége ihlette meg. Lányának,
Rékának Aluljáró címû fotója
viszont az ég helyett a föld fe-
lé mutat. Fusz Mátyás vészjós-
ló Fûrdõje nem a tisztálkodás-
ról szól. Az egyik õselem, a víz
áll a középpontjában édes-
anyja, Kis Ildikó porcelánjá-
nak is. Kovács Zoltán festmé-
nyeirõl a belsõ világ szól ke-
mény vonásokkal, míg Gáspár
Gyulánál könnyeden, felhõ-
szerûen, Szily Gézánál szín-
foltokból. Egy kedves leányfej
került utoljára a kiállító te-
rembe. Imre Péter alkotását a
megnyitó elõtti napon öntöt-
ték bronzból.

Tolna megye mára, mint-
egy harminc év elteltével,
nemcsak rákerült Magyaror-
szág képzõmûvészeti térké-
pére, de több országosan is el-
ismert mûvésszel büszkélked-

hetünk, akik kiemelkedõ mûvészi
munkájukért megkapták a legmaga-
sabb képzõ- vagy iparmûvészeti dí-
jat, állami elismerést. Ezen a tárlaton
is bemutatkozik a Munkácsy-díjas
Halász Károly, Mayer Berta, Szily Gé-
za, Végh András, a Ferenczy Noémi-
díjas Fusz György és Oláh Tamás, va-
lamint a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével kitüntetett Far-
kas Pál.

A tárlat október 31-ig, a felújítási,
átalakítási munkálatok megkezdésé-
ig tekinthetõ meg a Mûvészetek Há-
zában. Baky Péter tervei szerint a jö-
võben háromévente láthatjuk majd
a Tolna megyei mûvészek legfris-
sebb alkotásait.

Szatmári Juhos László különleges szarvasa vonzza a tekintetet

„Mit rákentek a századok…”
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Klímabarát települések konferenciája
Elismerést váltottak ki a szekszárdi programok, akciók

Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Modern Üzleti
Tudományok Főiskolája, a Klíma-
barát Települések Szövetsége és
a Magyar Tudományos Akadémia
Szociológiai Kutatóintézete kö-
zösen rendezte meg Tatabányán
a Klímabarát Települések Szö-
vetségének 4. országos konfe-
renciáját.

G. Zs.

A konferencián az elmúlt évek ered-
ményeit, a klímabarát települések tevé-
kenységét mutatta be néhány érintett
település képviselõje. Bemutatkozhat-
tak az alapító tagok, illetve a legaktí-
vabb települések is, így kapott Szek-
szárd is lehetõséget, mint az új tagok
közül a legagilisabb. A 2009-tõl hivata-
losan is klímabarát Szekszárdot Hor-
váth István polgármester, Kõvári Lász-
ló bizottsági elnök és koordinátorként
a Zöldtárs Alapítvány képviselte. 

Horváth István polgármester „Szek-
szárd a jövõ városa” címmel tartott
elõadást, és mutatta be az önkormány-
zat eddigi és tervezett klímavédelmi
programjait, akcióit, a résztvevõ mint-
egy 80 fõ számára. Az idõ rövidsége

miatt természetesen valamennyi ese-
ményrõl, akcióról nem eshetett szó,
azonban a konferencia díszvendége,
Sólyom László köztársasági elnök, illet-
ve a többi klímabarát település polgár-
mestere nagy érdeklõdéssel hallgatta
Szekszárd elsõ emberének beszámoló-
ját. A Konferencián felszólalt Baka
György is, aki a Szekszárdi Klímakör
koordinátori feladatait ellátó Zöldtárs
Alapítvány elnöke.

Az elõadások után Sólyom László
köztársasági elnök kiemelte: a kör-

nyezetvédelem ügye, a saját környe-
zet megóvása alapvetõ polgári erény,
és az ilyen konferenciákon mutatko-
zik meg, hogy zöldnek lenni nemcsak
valami ellen tiltakozva, hanem építõ,
pozitív munkát végezve is lehet.

A konferencia záró programjaként
kerekasztal beszélgetést szerveztek,
ahol a klímabarát települések polgár-
mesterei és koordinátorai kölcsönö-
sen megosztották egymással és az ér-
deklõdõkkel a településükön futó
programok tapasztalatait.

Sólyom László köztársasági elnök klímabarát települések vezetõivel 

Súlyos
“ipari” szennyezés

a Csörge-tónál
Ismeretlenek nagy mennyiségû gumi-
abroncsot raktak le illegálisan az egy-
kori népszerû kirándulóhely, a közel-
múltban megtisztított Csörge-tónál. A
súlyos környezetszennyezést Biszák
László szekszárdi festõmûvész észlel-
te. A polgármesteri hivatal környezet-
védelmi referense a helyszínen nyug-
tázta az elszomorító helyzetet.

– Ez már nagyüzemi szintû szeny-
nyezés, akár bûncselekményként is
megáll – jegyezte meg Petõ Gábor. –
Úgy tûnik, hogy ez a több típust kép-
viselõ abroncshalom ipari tevékeny-
séget feltételez. Az ügyben haladékta-
lanul megindítjuk a vizsgálatot.

Petõ Gábor értesítése alapján szer-
dán délután a rendõrség is megjelent
a helyszínen. A referens felvette a
kapcsolatot az ilyen ügyekben jelen-
tõs tapasztalattal rendelkezõ Zöldtárs
alapítvány civil szervezettel is. Bízik
abban, hogy az összefogás, a nyomo-
zás eredményeként fény derül az egy-
elõre ismeretlen tettes személyére.

A környezetet rondító, természeti
kárt okozó halmot a terület tulajdono-
sa, azaz a város a saját költségén elszál-
líttatja, és ártalmatlaníttatja. Az ösz-
szeg akár hatszámjegyû is lehet.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Feigl Zsolt, 
a Tolna Megyei Kórház Sürgősségi Osztályának mb. osztályvezető
ápolója és Szabó Veronika okleveles ápoló, a Magyar Ápolási
Egyesület Tolna megyei Szervezetének elnöke. Beszélgetésünk
apropója az Ápolók Nemzetközi Napja, május 12., a modern ápolási
elvek kidolgozója és az ápolás oktatásának megteremtője, az angol
Florence Nightingale születésnapja, akit 1907-ben első nőként
becsületrenddel tüntettek ki.

Egy férfi:
Feigl Zsolt

Egy nõ:
Szabó Veronika

– Ha jól tudom, erdélyi származású.
– Marosvásárhelyrõl érkeztem

2000-ben, ahol a városi kórházban se-
gédápoló voltam a reumatológiai osz-
tályon, ezt követõen pedig elvégez-
tem az egészségügyi technikumot.

– A szekszárdi kórházban hol
kezdte az ápolói hivatást?

– A Sebészet Intenzív Osztályán,
amit szerettem. Nehézsége ellenére
jó kezdés volt, és közben megszerez-
tem a fizikoterápiás szakasszisztensi
végzettséget.

– A sürgõsségi osztályon mikor
kezdett dolgozni?

– A kezdetektõl. Az osztály 2007-
ben indult, azóta dolgozom ott.

– Még mindig ritkaság, ha egy fér-
fit látunk ápolói munkakörben. Ön-
nél miként dõlt el a pályaválasztás?

– Érettségi után elõször a kereskede-
lemben kezdtem, de rájöttem, ez nem
az én hivatásom. Miután a család több
tagja egészségügyi dolgozó, ezért sze-
rettem volna magam ezen a területen
kipróbálni, s miután a kórház éppen
állást hirdetett, hát jelentkeztem.

– A reumatológiai osztályon kez-
dett, még Marosvásárhelyen...

– Szerettem ott dolgozni. Jó érzés
volt, hogy akik nagy fájdalommal ér-
keztek az osztályra, azok gyógyultan,
mosolyogva távoztak. Ezért is gondol-
tam, hogy megszerzem a technikusi
végzettséget, hogy még többet tudjak
a betegségekrõl, s így még többet se-
gíthessek.

– Jelenleg megbízott osztályvezetõ
ápoló. Mi a konkrét feladata?

– Az ápolási munkák irányítása és el-
lenõrzése. Nappal két orvos és három
ápoló, éjszaka két ápoló dolgozik a sür-
gõsségi osztályon, s ez bizony a beteg-
létszámhoz viszonyítva kevés. Akik
azonban ott vagyunk, mind a betegek
elégedettségére igyekszünk végezni a
munkánkat. Amikor hozzánk kerül a
beteg, és megtörtént a diagnosztika,
utána dõl el, hogy melyik osztályra ke-

rül, illetve ha jók a vizsgálat eredmé-
nyei, akkor hazaengedhetjük.

– Miként jellemezné a sürgõsségi
osztályt?

– Nehéz és izgalmas terület. A ne-
hézsége és az izgalma éppen abban
van, hogy ott dõl el minden: a beteg-
ség milyen „irányú”, milyen beavatko-
zásra van szükség. Az ápolók gyorsa-
sága és pontossága a két legfontosabb
tényezõ ezen az osztályon. Ezért ezt a
munkát nem is nevezném szakmá-
nak, ezt szeretni kell, és csak hivatás-
tudattal lehet végezni. Annál jobb ér-
zés nincs, mint egy mosolyt vagy egy
„köszönömöt” kapni a betegtõl.

– A beteg tesz különbséget a férfi és
nõi ápoló között?

– A betegnek az a fontos, hogy se-
gítsenek rajta. Talán azért „értékelik”
fel egy kicsit a férfiakat, mert keve-
sebb férfiápolóval találkoznak.

– Mivel piheni ki a fizikai, szellemi
fáradtságot?

– Nõs vagyok, a feleségem is egész-
ségügyi dolgozó, a kisfiunk kétéves.
Szeretek barkácsolni, legutóbb virág-
ládákat készítettem. Szeretjük a ter-
mészetet, a mozgást, sokat kerékpá-
rozunk. Amikor pedig a kórházban
van szükség rám, akkor hétvégeken,
a sebészeten 12 órás mûszakban dol-
gozom.

– Aki hallgatja, amint hivatásáról
mesél, meggyõzõdése, hogy már
gyermekkorában „eljegyezte” ma-
gát az egészségüggyel…

– Valóban már akkor elhatároztam,
hogy ápolónõ leszek. Egyébként a nõ-
vérem is az. Aztán elvégeztem az egész-
ségügyi szakiskolát, majd az érettségi
után a fõiskolát is, miközben minden
nyáron segédápolóként dolgoztam.

– A fõiskola utáni elsõ munkahelye?
– Kaposvárott, a Klinikai Onkológi-

án kezdtem, de rájöttem, hogy lelkileg
nagyon megvisel, nem ez az én utam.
Rövid ideig dolgoztam családorvos
mellett, végül is ott kötöttem ki, ahol
segédápolóként kezdtem, a II. számú
Belgyógyászaton, ahol a mai napig is
dolgozom. Közben a PTE Egészségtu-
dományi Karán okleveles ápoló vég-
zettséget szereztem. 

– Az osztályon hogy fogadták a se-
gédápolóból lett diplomás-okleve-
les ápolót?

– Miután mindenkit ismertem,
kedvesen fogadtak, sokat segítettek. 

– Az ápolás mellett komoly tisztsé-
get tölt be...

– A Magyar Ápolók Egyesülete l989-
ben alakult azzal a céllal, hogy az ápo-
lók érdekeit védje, a szakma rangját
emelje. Ennek a szervezetnek a Tolna
megyei vezetõje lettem, de már nem

sokáig töltöm be ezt a tisztet, mert a
következõ ciklusra nem pályáztam.
Ápolási igazgatónk, Gliedné Tillmann
Erzsébet ugyanis egy másik feladattal
bízott meg. 

– Milyen feladattal? 
– Az ápolás tudományos koordiná-

lásának vezetõje lettem. Mûködik a
kórházban egy szakdolgozói fórum,
ennek keretén belül az ápolók állandó
képzésben részesülnek. Ezt a fórumot
az igazgatónõvel ketten szervezzük.
Minden hónap 3. szerdájára elõadókat
hívunk meg különbözõ témakörök-
ben. Segítséget nyújtunk azoknak az
ápolóknak is, akik diplomamunkáju-
kat írják. Szerencsére ápolóink élnek
is ezzel a segítséggel. A fórumra nagy
szükség van, miután egyre keveseb-
ben jutnak el a fõiskolára, a szélesebb
ismeret viszont nélkülözhetetlen, hi-
szen az ápoláson belül is szakosodás
van, így fontos az, hogy egy másik
terület munkájával, annak nehézségei-
vel, újdonságaival tisztában legyenek.

– Erre a feladatra cserélte a beteg-
ágy melletti ápolást?

– Sosem tudnám a betegápolást
másra cserélni, ezt a feladatot az ápolói
munkám mellett végzem. Amikor ott-
hon tanultam, akkor is vágytam vissza
a betegágy mellé. Hiányoztak a bete-
gek, az értük való tenni akarás. Motivál
egy-egy nehéz helyzettel járó kihívás, a
megoldás pedig élményt jelent.

– Diplomásként mit tanulna még?
– Annak ellenére, hogy fõiskolai és

egyetemi diplomám van, nincs szak-
ápolói végzettségem. Ezt szeretném
még megszerezni, hogy milyen sza-
kon, azt még nem tudom. 

– A fentieket figyelembe véve nem
sok szabadideje marad…

– A legjobb felüdülést számomra a
jógázás jelenti. Csoportban s otthon
egyedül is jógázom. Családi házban la-
kom, ahol a szívem csücske egy kis tó,
s benne az aranyhalaim. A velük való
foglalatosság kellemes idõtöltés és ki-
kapcsolódás számomra.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„A legjobb érzés, egy mosoly a munkánkért…”

Nem az anyagi megbecsülés motiválja õket munkájukban
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A lig másfél éve volt felszentelt pap
a bátaszéki születésû, még 24

éves élt Dugnicsán János, mikor Szek-
szárdon kezdett tanulmányai s szóno-
ki képességei miatt felkérték az új bel-
városi katolikus templomban tartan-
dó avató szentbeszédre.

Azért nem mondhatunk felszente-
lést, mert az már félkész, de használ-
ható állapotban lezajlott 1804-ben, s
1805-re így csak az utolsó simítások
maradtak. Ennek ellenére – hiszen a
felavatás szót nem ismerhette mai ér-
telmében az ifjú pap – mégis a fel-
szentelés szerepel a végül csak 1806-
ban Kalocsán megjelent mû címé-
ben. A Szegszárdnak, tekintetes ne-
mes Tolna vármegye anya-városának,
nemkülönben fõtisztelendõ Szluha
György apát-urnak, Paksi Böhm
Ferencz muzsikai egész karral, me-
lyet õ legelsõ magyar nyelven készí-
tett, eképpen örvendezett ama felsé-
ges egyháznak szenteltetése alkalma-
tosságával cím hosszúságán kívül azt
is elárulja, hogy kiváló zenekart szer-
zõdtettek. Ennek vezetõje lesz atyja
Böhm Gusztávnak, a Nemzeti Szín-
ház jövendõ operarendezõjének, s
valószínûleg – szemben a helyi ci-
gányzenészekkel – a legközelebbiek
lehettek, akik kottából egyházi dalla-
mokat is tudtak játszani. Az is valószí-
nû, hogy a zenekart Szluha György fi-
gyelmébe maga Dugnicsán ajánlhat-
ta, hiszen éppen Pakson káplánko-
dott. Késõbbi sorsáról mindössze
annyit tudunk, hogy Püspöklakon
templomot építtetett, s néhány kéz-
iratos költeményt hagyott hátra.

Nagy kérdés azonban, mikor me-
hetett végbe az 1805-ös avatás vagy
fölszentelés? A szekszárdiak nem

puszta türelmetlenségbõl kérték (s
kapták) a használatbavétel lehetõsé-
gét, hanem rászorultságból. A Fekete-
erdõbõl származó németek ugyan
szívesebben jártak a Szent János és
Pál kápolnába, hiszen szõlõiket is ez a
két Wetterherr (idõjárási védõszent)
óvta, de a többi katolikus számára a
Szent Anna- (közszájon: Remete-) ká-
polna messze is volt, s igencsak szû-
kösnek bizonyult. Nem lehetett ké-

nyelmes az az „ideiglenes fatemp-
lom” sem, melyet Vendel István sze-
rint a mai Dózsa György utca 1.
szám helyén építtetett föl a plébá-
nos. Jól mutatja az igényeket, de a
szükség nagyságát is az akár több
ezer hívõ befogadására alkalmas
szentegyház.

Ennek avatására 1805 májusában
némi közjáték után kerülhetett sor.
A régi apátsági templom ugyanis
már az 1794-es nagy tûzvész elõtt
szomorú állapotban volt. Elõzõ évi
panasz szerint „régisége miatt és a
sok esõzések miatt annyira meg-
romladozott és erõtlenedett, hogy…
annak leromlásátul tartván, több-
nyire a Templom kerittésében kén-
telenítettünk ájtatosságunkat vég-
ben vinni…” Ha meggondoljuk, ez a
templom bizonyára nem téglából
épülhetett, hiszen annak nem árt az
esõ, hanem homokkõbõl, amely az
évszázados viszontagságok alatt
jócskán porladhatott.

Mégsem múlt el haszon s emléke-
zet nélkül. Kozák Károly idézi tanul-
mányában azt az 1805. június 4-én kelt
iratot, amely megtörténtként említi:
„Hogy Szekszárd várossa az elpusztí-
tott régi templomnak falaibul öszve
gyüjtött 100 Posoni mérõ murvát… az
Uj Templom Tornyának kivakoltatásá-
ra” megkapta a tulajdonos Egyetemi
Alapítványi Uradalomtól.

S ezzel jelképesen ölelkezett a ré-
gi és új… Dr. Töttõs Gábor

A templomba épített jelkép
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 150. Ódon időben

MÁJUS 17-ÉN

90 éve, 1920-ban jelent meg a
Nyugatban Babits Mihály szek-
szárdi motívumokat felhasználó
novellája, A torony árnyéka.
MÁJUS 18-ÁN

95 éve, 1905-ben özvegy Kons-
tanzer Károlyné 35 kilogrammos,
Wágner Sándor által öntött lélek-
harangot adott a belvárosi temp-
lomnak.
MÁJUS 19-ÉN

115 éve, 1895-ben a Vasárnapi
Ujság Bodnár István költõ-hiva-
talnok, jövendõ szerkesztõ s ka-
szinóelnök Gyászhír címû versét
közölte.
MÁJUS 20-ÁN

95 éve, 1905-ben a földmívelési
miniszter az állami bérletbe került
budapesti homokszõlõk talajvizs-
gálatával szülöttünket, Dicenty
Dezsõt bízta meg.
MÁJUS 21-ÉN

170 éve, 1840-ben született if-
jabb Csapó Vilmos Liszt Ferenc
s Augusz Antal leveleinek elsõ ki-
adója.
MÁJUS 22-ÉN

120 éve, 1890-ben Etl József
bérlõ megnyitotta csörgetói für-
dõjét.
MÁJUS 23-ÁN

100 éve, 1910-ben Leopold La-
jos a XX. Században közreadta A
senki Dunája címû tanulmányát,
melyet Ady is sokáig emlegetett, s
feltehetõ, hogy közös szekszárdi
beszélgetésük nyomán született.

A belvárosi templom az 1925-ben
leégett zömök barokk toronnyal

Távol és
mégis közel
Én azonban az igazságot
mondom nektek: jobb nektek,
ha én elmegyek; mert ha nem
megyek el, a Pártfogó nem jön
el hozzátok, ha pedig elme-
gyek, elküldöm õt hozzátok.
(Jn 16,7)

Meglepõ Jézus állítása:
jobb nekünk, ha Õ elmegy –
tudniillik a mennybe – , mint-
ha látható módon itt marad
tanítványaival. Mi nagyon ra-
gaszkodunk ahhoz, amit Ta-
más így fogalmazott meg: „Hi-
szem, ha látom” – ezért sok-
szor úgy érezzük, hogy jobb
lenne nekünk, ha Jézus testi
valójában is itt lenne köztünk.
De Õ azt állítja, hogy így jobb
nekünk. A mögöttünk álló ün-
nep, Mennybementel ünne-
pe – avagy áldozó csütörtök –
ebben a látszólagos ellent-

mondásban feszül, de
épp ebben rejti jóhírét
is: Jézus eltávolodott,

hogy közelebb kerülhessen
hozzánk. 

Amíg itt járt a földön, az ölel-
hette, aki épp a közelében
volt. Most viszont, hogy Õ a
mennybement, és elküldte a
Pünkösdi Lelket – egyszerre
lehet ott minden hozzá kiáltó,
õt ölelni akaró emberhez. Eltá-
volodott, hogy közelebb kerül-
jön – azért, hogy az utána vá-
gyakozó ember soha ne le-
gyen egyedül.

Karácsonykor legyõzte az
Istent és embert elválsztó ha-
talmas távolságot. Nagypénte-
ken legyõzte a bûn hatalmát.
Húsvét hajnalban a halál ere-
jét, mennybemenetelével a tér
és idõ korlátait. Így énekelhet-
jük régi svéd énekeszerzõ
öröménekét: „Átölel minket
jóságod, Teremtõnk, átölelsz
minket mint tér és idõ…”

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM Zengett az ének Madocsán
n Kedves meghívásnak tett eleget a szekszár-
di Gárdonyi Zoltán Református Együttes, ami-
kor ellátogatott a madocsai gyülekezetbe.

A kórus megalakulásakor azt a célt tûzte
maga elé, hogy örömmondó békekövet lesz
a magyarországi református gyülekezetek-
ben, és a muzsika sajátos nyelvén hirdeti,
hogy Jézus a Krisztus. Ez történt a zömmel
református lakosú Duna-parti községben
is. A 40 fõs együttes hálaadó
istentiszteleten dicsõítette
és magasztalta megváltó
Urát. Az igehirdetés szolgá-
latát Lemle Zoltán Csoko-
nai-díjas lelkész végezte a 2
Krónika 5,13-14 alapján. Bi-
zonyságtételében utalt arra,
hogy mennyire fontos az Is-
ten dicsõítése szóban és
muzsikában, a hálaadás pe-
dig szüntelen része kell le-
gyen életünknek, minden-
napjainknak.

A Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttest Nagy János
helybeli lelkipásztor üdvö-
zölte, és Csillagné Szántó Po-

lixéna, Szekszárd város Mûvelõdési Bizottsá-
gának elnöke, presbiter köszöntötte. Az ige-
hirdetés után a kórus mûsora következett
Naszladi Judit vezetésével. Az együttes zsol-
tár-feldolgozásokat, preklasszikus és klasszi-
kus kortárs mûveket, romantikus és mai szer-
zõk alkotásait mutatta be. A szépszámú hall-
gatóság nagy tetszéssel fogadta a hallottakat,
s lelki élményekben gazdagodott.



JEGYZET

„Nincsen rózsa
tövis nélkül”
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A rejtvény megfejtését 2010. május 25-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Május 2-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Reám raktad a gyöngeséged mázsás bilincseit”
(Kosztolányi Dezsõ: Anya).

A helyes megfejtõk közül dr. Józsa Csabáné (Napfény u. 46.) nyert két belépõt a The Irish Dance
Experience június 26-ai szekszárdi elõadására. A nyereményeket postán küldjük el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Á csi!!! Elõször is, minden normális, többé ke-
vésbé épp eszû ember már elsõ hallásra teljes

mértékben tudatában van annak, hogy ez a ma-
gyar nóta szöveg (magyar szólásmondás) hülye-
ség, mert még a vak is láthatja, vagyis hát érzékel-
heti, hogy a rózsának tüskéi vannak és nem tövi-
sei. Ennek ellenére sokkal több mint egy évszáza-
da nem vagyunk képesek ezt az aprócska kis hi-
bát kijavítani, egyszer s mindenkorra korrigálni
mondván, énekelvén: „Nincsen rózsa tüske
nélkül”... és passz! Nem dõl össze a világ attól, hogy
egy réges régi sületlenségnek egyszer csak hirtelen
elhatározással örökre véget vetünk. Tudom (szin-
te látom is), hogy most sokan lekicsinylõen és na-
gyon unottan legyintenek, hogy egy ilyen aprócs-
ka kis tévedésre, botanikai analfabétizmusra kár
túl sok idõt és energiát pazarolni, pedig egyáltalá-
ban nincs igazuk. Mert, lám, hiába írom én le
százezerszer is egy papírra azt, hogy „nincsen ró-
zsa tüske nélkül”, ha ez a helyesbített szöveg az ol-
vasó emberek egyik fülén bemegy és a másik fülén
akadálytalanul megy ki úgy, hogy akárcsak egy
másodpercnél is tovább emlékeznének arra, hogy
a fülükön nem egy tövis, hanem csak egy kis tüs-
ke ment keresztül. De ez még mindig csak a kiseb-
bik baj, mert gondoljanak csak bele egy kicsikét is
alaposabban abba, ha egy aprócska, nevetséges
kis tévedésünkön, megrögzött rossz beidegzõdé-
sünkön évszázadok óta képtelenek vagyunk vál-
toztatni, akkor mennyi az esélyünk a kilábalásra,
az egyre csak kilátástalanabbul mélyülõ és mélyü-
lõ pénzügyi és gazdasági válságból? Na ugye? Így
már egészen másképpen fest a leányzó fekvése, va-
gyis az állandóan változó gazdasági viszonyok-
hoz és körülményekhez való alkalmazkodási ké-
pességünk. Ráadásul úgy mondjuk papagáj-mód-
ra megrögzötten a tövist a tüske helyett, hogy tud-
juk (tudván tudjuk!), hogy a tüske nem tövis, a tö-
vis pedig nem tüske! Mert ha teljesen hülyék len-
nénk, akkor legalább lenne egy elfogadható ment-
ségünk erre a makacs és érthetetlen ostobasá-
gunkra.

Ámde ha mentségünk nincs is, ezúttal egy kis
szerencsénk az van. Az a szerencsénk, hogy

az IMF vezérkarában senki se beszéli anyanyelvi
szinten a magyart, mert ha egy ilyen is akadna,
akkor még nagyobb felárral adnák a hitelt ne-
künk a válságból való kilábalásra - hiszen - „nin-
csen rózsa tövis nélkül”...   Bálint György Lajos
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Tízezer (futó)lépés a bajnoki címekig
Amerikai egyetemre készül Ohn Kinga, az AC Szekszárd kiválósága

Mindenevőnek számít a közép-
távfutásban a junior korosztályú
szekszárdi Ohn Kinga. Ennél fog-
va a most érettségiző, kifejezet-
ten tehetséges, jövőre az U23-as
korosztályba átlépő atléta gya-
korta követel helyet magának a
sportrovatokban.

Bálint György

Tényleg szeret futni, így nem gond ne-
ki a fokozatosan növekvõ edzésadag:
800-tól a 10 ezer méterig minden tá-
von fut. Az 1-6. helyekért járó relikviá-
inak lassan nemcsak vitrin, hanem kü-
lön szoba kell – ha így folytatja. Márpe-
dig még ennél is jobb folytatást tervez
– egyelõre az õt nyolc éve edzõ-felkészí-
tõ Németh Gyulával. Persze annak re-
ményében, hogy belátható idõn belül
egyszer csak tõle is érzékeny búcsút
vesz. Na nem azért, mert eligazolna egy
komolyabb egzisztenciával kecsegtetõ
egyesülethez. Amerikai ösztöndíjban
gondolkodik, ahogy Csillag Balázs an-
no. Ez a nagy cél, ezért rója rendületle-
nül a köröket délutánonként a Pollack
utcai pálya ütött-kopott rekortánján.

A végén csak
õ tudott gyors lenni

Láttam már szenvedni, mert itt-ott
feldagadt, felhólyagosodott a lába, de

ez sem akadályozza abban, hogy az az-
napra elõírtat lefussa. Ha nincs ver-
seny, edz szombaton is. Ügyel arra,
hogy a lehetõ legpihentebben érkez-
zen a tréningekre, a bulizás most egy-
általán nem fér bele az életébe. A jutal-
ma országos bajnoki címekben mér-
hetõ. Nyert már 800 méteren, aztán
tavaly tízezren, amit a közelmúltban,
az érettségi nem teljesen feszültség-
mentes napjaiban meg is védett.

– Örülök a sikernek azért is, mert
most is beigazolódott számomra: ab-

szolút megbízható, komoly emberek-
kel vagyok körülvéve, akik maradékta-
lanul elvégzik azt, amit megbeszél-
tünk – mondta Németh Gyula, aki ter-
mészetesen a helyszínen szorított ta-
nítványáért. – Kinga a végén volt na-
gyon erõs, s ekkor két riválisa már
nem tudott vele menni – kommentál-
ta a történteket a mester, miközben
riportalanyunk gyorsasági állóképes-
ség-fejlesztõ futásokat végzett, majd a
tényszerûség okán azonnal tudatta az
igazságot.

– Egy percet javítottam az addigi
legjobb idõmön (38:29 perc), de hi-
ányzott a mezõnybõl a legesélyesebb
Gyürkis Viki, no és Czebei Réka sem
indult – jegyezte meg elöljáróban
Ohn Kinga.

Még akadályfutó
is lehet belõle

– Mester, ne vegye zokon a kérdést,
de nem lenne már itt az ideje eldönte-
ni, tanítványa mely számokban ma-
radhat ott az U23-as, majd a felnõtt
korosztályba átlépve a szûkebb élme-
zõnyben – fordulok a nagy mûgond-
dal stopperozó Németh Gyulához.

– Nem kell kapkodni, fusson csak
még sok mindent. Még az is lehet,
hogy beiktatjuk a 3000 akadályt, mert
ehhez olyan keménység, és elszántság
kell, ami Kingában megvan. Én úgy lá-

tom, 800-on nincs meg az a gyorsasá-
ga, ami a késõbbi érvényesüléshez
kell. Az is lehet, hogy egy komoly ver-
senyek megnyerésére alkalmas 5000
méteres futónõt faragunk belõle, de a
gyerek sokoldalúsága miatt van még
több variáció is – zárja rövidre a futu-
rológiát a tréner. Kinga is egyetért ez-
zel, no meg az akadályba való „kirán-
dulással”, de emellett felettébb kíván-
csi arra is, hogy mire lenne képes a
hozzá amúgy közelálló 3000 síkon.

– Azért hajtok a jobb eredmények-
re szinte minden távon, hogy az ame-
rikai ösztöndíj révén még legalább
négy évig atletizáljak, s a lehetõ leg-
jobb körülmények között készülve ki-
derüljön, hogy mire, meddig vihetem
– tér a lényegre a versenyzõ. – Már
most mehetnék, megvannak az ehhez
szükséges eredményeim, de én olyan
nívósabb egyetemre szeretnék beke-
rülni, ahol még jobb eredmények kel-
lenek a felvételhez, s ahol a sportolás
mellett a választott szak oktatása is
fontos. Egy ilyenben szeretnék tanul-
ni, hogy valóban használható tudással
térhessek haza. Nem gondolom
ugyanis, hogy a sport, az atlétika meg-
élhetést biztosíthat majd számomra.

Addig is az érettségin és a pályán
való egyidejû – az õ elvárásaihoz mért
– megfelelés valóban nagy kihívás lesz
számára.

Ohn Kinga

Az idén is népszerûek voltak a bringás programok
Mintegy 700-an ültek bringára a Szekszárdi T-Mobile Kerékpáros Napon

n Idén, már hatodik alkalommal ren-
dezték meg a sportberkekben kerék-
páros tradícióiról ismert Szekszárdon
a T-Mobile Kerékpáros Napot. A reg-
geltõl késõ délutánig tartó eseményso-
rozat megannyi programján összessé-
gében, mintegy hétszázan ültek kerék-
párra. A legfiatalabb résztvevõ, egy 15
hónapos kislány volt.

Az Ifjúsági Unió Szekszárd (IFU) ál-
tal szervezett kerékpáros nap koráb-
ban a Gemenci Nagydíj országúti ke-
rékpárverseny egyik látványos kísérõ-
rendezvényeként került a szabadidõ-
sport-naptárba. Az ingyenes sportna-
pot ezúttal is a különbözõ korosztály-
ok teljes vertikuma látogatta. 

A Gemenci erdõ útjain vezetõ ter-
mészetjáró kerékpáros túrán mint-
egy kétszázan vettek részt. A belvá-
rosban rendezett diákfutamok alkal-
mával négy korosztályban osztottak
érmeket, a versenyeken közel száz, 6-
15 éves fiatal állt rajtvonalhoz.

Népszerû volt az étrend-tanács-
adás, a vöröskereszt sátra és a szak-
embereknek folyamatosan munkát
adó, egész nap üzemelõ T-Mobile

Bringaszerviz. Az ügyességi és
KRESZ-pályán rendõrök segítettek a
balesetmentes kerékpározás oktatá-
sában. Az új kerékpáros KRESZ isme-

retét teszten is lemérhették a részt-
vevõk. Az érdeklõdõk speciális ke-
rékpárokat is kipróbálhattak: balra
kormányzás esetén jobbra forduló

kerékpárt és azonos méretû elsõ hát-
só fogaskerékkel rendelkezõ kerék-
párt. A legkisebbek rajzversenyre is
nevezhettek.

A késõ délutáni demonstráció al-
kalmával mintegy 300-an lepték el a
tolnai megyeszékhely utcáit, több
esetben az egészen kicsi gyermekek,
szüleik kerékpárjának gyermekülésé-
ben foglalhattak helyet.

– Szekszárdon már hagyománnyá
vált támogatásunkkal a T-Mobile Ke-
rékpáros Nap, melynek során a kör-
nyezetvédelem és a biztonságos ke-
rékpározás mellett a kerékpárutakra
és az egészséges életmódra kívánjuk
felhívni a figyelmet. Az Ifjúsági Unió
Szekszárd, mint szervezõ, ennek
szellemében állítja össze a progra-
mokat esztendõrõl esztendõre. Az
erdei kerékpártúra épp úgy megta-
lálható az események között, mint az
egészségsátor vagy az ügyességi pá-
lya kínálta lehetõségek. Ezen a máju-
si hétvégén közel 700 kerékpáros-
hoz jutott el üzenetünk – mondta
Varga Kornélia, a T-Mobile kerékpá-
ros projekt vezetõje.

A délutáni kerékpáros demonstráción 300-an pattantak nyeregbe
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Mutatványok ég és föld között
Kitûnõen szerepeltek a házigazda szekszárdiak versenyzõi a 30. extrém sportnapon

Supermanként szálltak a veszélyes kihívások
szerelmesei az elmúlt szombaton a 30. alka-
lommal megrendezett Extrém sportnapon
Szekszárdon. A szervező Szekszárdi Extrém
SE versenyzői hozták formájukat a nívós
nemzetközi mezőnyben, így a legtöbb díjat si-
került itthon tartani.

S. V.

Négy ország összesen hetven versenyzõje mérette
meg magát extrém körülmények között Szekszár-
don a Sportcsarnok melletti Extrém parkban. BMX-
esek, mountainbike-osok (MTB), gördeszkások,
görkorisok és rolleresek, valamint ezen sportágak ra-
jongói összesen, közel ötszázan lepték el a parkot,
hogy egy napig hódolhassanak a freestyle életérzés-
nek. Szlovákiából, Ausztriából, Horvátországból és
Magyarországról – összesen 26 hazai városból –
amatõrök és profik egyaránt szép számmal érkeztek
– mondta el a Miklós Gábor, a szervezõ Szekszárdi
Extrém SE elnöke.

Az MTB-sek versenyével kezdõdtek a megmé-
rettetések, ami után a közönség tátott szájjal fi-
gyelte egy 12 éves ifjú rolleres bemutatóját. A 16
év alatti BMX-es fiatalok felszárították az idõköz-
ben lehullott esõcseppeket a flaszterrõl, így a pro-
fik is versenybe szállhattak. Szálltak is méghozzá
Superman módjára, de több olyan nyaktörõ mu-
tatványt is láthatott a közönség, melyek újdonsá-

guk okán egyelõre még nevet sem
kaptak. A nyakát azonban senki sem
törte ki, sõt baleset egyáltalán nem ár-
nyékolta be a versenyt. A gördeszká-
sok és görkorisok is káprázatos, új fi-
gurákkal ismertették meg a nézõket, a
hazaiak pedig a legtöbb kategória elsõ
díját bezsebelhették.

A breaktáncosok versenyére lazító
biciklisek, korisok, deszkások és ter-
mészetesen a nézõk is szekszárdi si-
kernek örülhettek, hiszen az elsõ he-
lyen is a megyeszékhely versenyzõi
végeztek.

Az Extrém sportnap bulival, ponto-
sabban több helyszínen tartott bulik-
kal zárult. Legközelebb július végén és
szeptember elején tartanak ugyanilyen
rendezvényt Szekszárdon.

A legjobbak: BMX profik: 1. Tóth
Endre (Szekszárd, Extrém SE) Amatõr:
Horváth Szabó Tamás (Szekszárd, Ext-
rém SE) Mountain-bike, profik: Tóth
Dávid (Szekszárd, Extrém SE). Gör-
deszka 16 év felett: Gyeni Gábor
(Pécs), profik: Bachman Márk (Szek-
szárd, Extrém SE). Görkorcsolya,
profik: Tollas Dávid (Pécs). Roller: Sas
Tamás (Veszprém). Breaktánc: High
Life Squad (HLS, Szekszárd).A nyaktörõ mutatványok ellenére nem volt baleset

Szekszárd belvárosában első al-
kalommal kerül megrendezésre
2010. június 5-én a Street Kart
Gokart Show. 

A világon is ritkaságnak számít az,
hogy egy ilyen jellegû eseménynek egy
belváros ad otthont. A Szent István té-
ren (Garay János Gimnázium és a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum elõtti
útszakasz) kialakított versenypályán
kezdõ és profi versenyzõk mérik össze
autóstudásukat, a gyermekeknek te-
hetségkutatót szerveznek. 

Legyél Te a gokart show sztárja!
Próbáld ki magad te is! Nevezz, és
nyerd meg a 100 ezer forint értékû
utazást! Edzési lehetõség az Alisca
Kart Ring bonyhádi és szekszárdi bér
gokart pályáján.

Nem akárkikkel lehetsz
egy pályán, hiszen lesz sztá-
rok futama: Szekszárdra láto-
gat, és autóba ül a ma népsze-
rû énekes, Cozombolis, és
szintén gokartba száll Ben, a
Viva TV mûsorvezetõje. A
verseny szakkommentátora
Faragó András, a Forma 1-es
pályák boksz utcájából is-
mert televíziós riporter.

Külön érdekessége az ese-
ménynek, hogy csapatok is
indulhatnak, melyet aján-

lunk cégek, vállalkozások figyelmébe.
A csapatépítõ tréningnek is beillõ
versenyre öt fõvel lehet nevezni.

A kiegészítõ programok egyik leg-
látványosabb eleme a „Box Girl” szép-
ségverseny.

A június 5-i programra azokat is
várják, akik csupán ki szeretnék pró-
bálni ezeket a kisautókat. Akik pedig
bátortalanok, azok kétszemélyes go-
karton – gyakorlott pilóták mellett –
élvezhetik a száguldás élményét.

Kuriózum, hogy a nap zárásaként a
profi versenyzõk részére meghívásos,
villanyfényes futam kerül megrende-
zésre.

Információ: 
Telefon: 0630-224-3300
Web: www.aliscakart.hu

Gokart Show Szekszárdon
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

45 éves szekszárdi Díszítõmûvé-
szeti Szakkör. A jubileumi kiállítás
megtekinthetõ: május 17-ig a mûvelõ-
dési ház kiállítótermében, hétköznap:
10-18 óráig , szombaton: 10-14 óráig.

Május 17. (hétfõ) 19 óra
A Szekszárdi Jazz Quartet koncert-

je a színházteremben. Jegy: 800 Ft

Május 20. (csütörtök) 17 óra
Cseh Gábor festõmûvész kiállítá-

sának megnyitója az üvegteremben.
A tárlatot megnyitja dr. Töttõs Gá-

bor. Közremûködik: Németh Judit
(vers), Tóth István (gitár), Kubanek
Miklós és a Tücsök Zenés Színpad. A ki-
állítás látogatható június 2-ig hétfõtõl
péntekig 10-18, szombaton 10-14-ig.

Május 27. (csütörtök) 10-14 óráig 
„A legjobb gyakorlatok – az idõskori

mûvelõdés új formái, megújulási lehe-
tõségei.” Régiós szakmai fórum idõs-
kori szervezetek vezetõinek a Buda-
pesti Mûvelõdési Központ és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza szervezésében. Információ:
74/529-610 (titkárság).

Május 30. (vasárnap) 9 óra
Magyar Hõsök Emlékünnepe az

I. és II. világháborús emlékmûnél, a
Szent István téren. Ünnepi beszédet
mond: Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere. A keresztény egyházak ün-
nepi áldása és koszorúzás. Közremû-
ködik az Ifjúsági Fúvós zenekar, Hon-

véd Hagyományõrzõ Egyesület szek-
szárdi szervezete és a 608. sz. Schola
Caritatis cserkészcsapat. Az ünnepsé-
get szervezi: a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház és Mûvészetek Háza.

Mûvészetek Háza
„Színek és formák Tolna megyé-
ben” címû kiállítás. A tárlat megtekint-

hetõ: október 31-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig.

Jegy: 400 Ft, diákoknak, nyugdíja-
soknak 200 Ft. Csoportok számára
díjtalan.

HANGSZERVARÁZS
A Mûvészetek Háza hangszerbemuta-
tóval egybekötött zenés délelõttje ki-
csiknek-nagyoknak (3-10 éves korig).
Május 19. (szerda) 10.00, 12.30 és
14.30 órakor

Ismerkedés a fúvós hangsze-
rekkel. Elõadóink a Múzsa Kamara-
zenei Egyesület tagjai, akik az Opera-
ház és a Belügyminisztérium Zeneka-
rának mûvészeibõl alakult társaság.

Részvételi szándékot az 511-247-es
telefonszámokon várjuk.

Rendezvényünk Szekszárd MJV
„Szólítsuk meg a jövõ generációját”
TÁMOP 3.2.3 pályázatának finanszí-
rozásával valósul meg.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Május 13-16-ig

15.30, 17.30 (szombat-vasárnap 20.00
órakor is): Vasember 2. – színes szink-
ronizált amerikai akciófilm

Május 17-19-ig
17.30: Az ifjú Viktória királynõ –
színes feliratos angol amerikai törté-
nelmi film
20.00: Vasember 2.

ART TEREM
Május 13-19-ig

17.00: 9 – színes feliratos amerikai ani-
mációs film 
19.00: Milarepa – színes szinkronizált
bhutáni film

Május 20-26-ig
17.00: Hihetetlen utazás – színes
szinkronizált angol-német dokumen-
tum film 
19.00: Budapest – színes magyar ro-
mantikus film

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A Biológiai Sokféleség
Nemzetközi Napja

Május 20-án csütörtökön
10.00-10.45: 6-8. osztályosoknak,
11.00-11.45: középiskolásoknak
Miért fontos a biológiai változatos-
ság? A biológiai sokféleség fogal-
ma. A biológiai sokféleség, mint
„az ÉLET biztonsági intézkedése”.
Természetes biológiai változatos-
ság és génmódosítás. A természe-
tes sokféleség védelmének jelen-
tõsége és lehetõsége.
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) Tolna
Megyei Csoportja közösségi kör-
nyezeti nevelési programja: diavetí-
téses elõadás sok beszélgetéssel.
Elõadó: Siklósi Máté természetvé-
delmi szakember. Az elõadás nyil-
vános és ingyenes.
A résztvevõ csoportoknak elõze-
tes jelentkezés és idõpont egyez-
tetés szükséges! Tel: 529-610
Az esemény a TÁMOP 3.2.3 „Szó-
lítsuk meg a jövõ generációját” pá-
lyázat közösségi környezeti neve-
lés sorozatának 3. elõadása.

Tolle gyermeknap
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza közremûködésével
2010. május 30-án, vasárnap a
Prométheusz parkban 
Színpadi programok:
10.00 megnyitó
10.30 Csurgó zenekar elõadása
közremûködik a Bartina Néptánc
Egyesület elõképzõ csoportja
13.00 Ovi Rock zenekar koncertje
13.45 Szent József Iskolaközpont
elõadása
14.00 Hikari Aikido Egyesület ön-
védelmi bemutatója
14.30 Szöcske akrobatikus rock
and roll táncbemutatója
16.00 BNF koncert
17.00 Bartina Néptánc Egyesület
mûsora
18.00 Sugarloaf koncert
Vár még benneteket:
10.30-12.00 és 15.00-16.30
Tolle tejbár
DÉLELÕTT: elsõsegély és védelmi
bemutató a vöröskereszt és a Pak-
si Atomerõmû tûzoltósága közre-
mûködésével
DÉLUTÁN: kézmûves foglalkozások
valamint egész nap: légvárcsúsz-
da, ugrálóvár, játszóház, játékpark-
ökocsiga játszóház és még sok
más érdekes játék
Ingyenes filmvetítés a Panoráma
moziban: 10.30 Csiri biri, 12.30
és 14.00 Holdhercegnõ
A programok ingyenesen látogat-
hatók.

Vitéz Attila
könyvbemutatója

A szerzõ, Vitéz Attila tisztelettel meg-
hívja az érdeklõdõket május 19-re a
Garay János Gimnázium dísztermébe,
ahol az Üdvözlet Tolna vármegyébõl
címû könyv második részét mutatják
be, benne közel 20 oldal Szekszárdról,
régi képeslapokon.

A Garay Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolája értesíti a Tisztelt
Szülõket és Gyerekeket, hogy szolfézs-
elõképzõs, valamint hangszeres felvé-
telit tart 2010. május 28-án, pénteken,
14.00-18.00 óráig, és 29-én, szomba-
ton, 9.00-12.00 óráig.

A 2010/2011-es tanévben ismét in-
dítunk kiselõképzõs (Elõképzõ 1)
foglalkozásokat, 2010. augusztus 31-ig
6. életévüket betöltõ gyermekek szá-
mára. Hetente 2x45 percben, játékos
formában ismerkedhetnek a zenei
alapelemekkel, új dalokkal, körjáté-
kokkal, ritmushangszerekkel.

A felvételi helyszíne: Garay Általá-
nos Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneis-
kolája, Széchenyi u. 38.

További információ a 74/511-028-
as telefonszámon, valamint az iskola
honlapján: www.garaysuli.hu

* * *
A Mûvészeti Iskola felvételt hirdet

továbbá (ugyancsak 6 éves kortól)

képzõmûvészeti, dráma és színját-
szás, valamint táncmûvészeti – ezen
belül: néptánc, moderntánc és társas-
tánc – tanszakaira.

A felvételik idõpontja: NÉPTÁNC
tanszakra: 2010. június 2-3., 16-18
óráig. Helyszín: Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház (Szent István tér 10). TÁR-
SASTÁNC tanszakra: 2010. május 26.,
14-18 óráig. Helyszín: Garay János Ál-
talános Iskola (Zrínyi u. 78). MO-
DERNTÁNC tanszakra: 2010. május
31., 14-18 óráig. Helyszín: Garay János
Általános Iskola. KÉPZÕMÛVÉSZETI
ÁG: 2010. május 31. és június 1., 15-17
óráig. Helyszín: Garay János Általános
Iskola. SZÍNMÛVÉSZET, DRÁMA ta-
gozat: 2010. május 27., 17 órától. Hely-
szín: Német Színház (Garay tér 4.)

További információ: Huszárikné
Böröcz Zsófia mûvészeti igazgatóhe-
lyettesnél (06-30/233-90-86) és az is-
kola honlapján: www.garaysuli.hu.

Mindenkit szeretettel várunk!

Felvételik a Mûvészeti IskolábaKihívás Napja
2010. május 19-én, szerdán immár ti-
zenkilencedik alkalommal rendezik
meg hazánkban a Kihívás Napja (Chal-
lenge Day) programjait.

Az ország legnagyobb sportjátéká-
hoz – hazánkkal egyidejûleg közel 50
országban zajlik a vetélkedés – idén is
csatlakozik Szekszárd városa. Cél:
örömet szerezni a mozgás segítségé-
vel mindenkinek.

Részletes programok hétfõtõl a
www.szekszard.hu portálon.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla 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

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Május 25. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Május 25. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Május 11. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Május 3. (hétfõ) 17-18 óráig
Május 31. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. 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: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÖZLEMÉNY

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha adományozást tart május 17-én
(hétfõ) 8 és 9 óra között a Dózsa Gy.
u. 1. szám alatt. A szervezõk szere-
tettel várják tagjaikat, a nagycsaládo-
sokat és minden rászorulót.

A SZEKSZÁRD ALSÓVÁROSI Rk.
Közhasznú Egyesület (adószáma:
18865488-1-17) köszöni a 2009.
évben beérkezett 465 805 Ft ösz-
szegû 1 %-os felajánlásokat. Azokat
a kórházi kápolna felújítására, illetve
hagyományõrzõ rendezvények lebo-
nyolítására fordította. Várjuk a 2010
évi adományaikat, amirõl május 20-
ig rendelkezhetnek.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT. A Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egye-
sületének közel 1500 tagja nevében
megköszönjük, ha adójuk 1%-ával
2010-ben is támogatják megyénk
vak- és alig látó fiataljainak üdülteté-
sét, segédeszközzel való ellátását,
oktatását, az egyesületünk mûködé-
sét! Adószám: 18864858-1-17.

POLGÁRÕR KERESTETIK. A Szekszár-
di Polgárõr Egyesület várja azon
szekszárdi lakosok jelentkezését,
akik szeretnének többet tenni a város
biztonságáért, a közbiztonságért.
Szeretettel várunk mindenkit a Pol-
gárõrség tagjai közé. Bõvebb felvilá-
gosítás és jelentkezés: Bakodi Ró-
bert elnök, tel.: 30-6254-400.

n Szekszárdon – a város domborzati
viszonyai miatt – állandó problémát
okoz a jelentõsebb mennyiségû, zápor-
jellegû csapadékhullás. Az önkormány-
zat az ebbõl adódó vízkárok elhárításá-
ra programot dolgozott ki a csapadék-
víz és felszín alatti vizek elvezetésének
megoldására: a Magura patakon zápor-
tározó kiépítése. A projekt hatása – az
óriási vízgyûjtõ terület miatt – a me-

gyeszékhely több városrészére is ki-
terjed. A közelmúltban elkészült beru-
házás e területeken jelentkezõ víz-
károk megszûnését eredményezi, s
ezzel az ott élõk életminõsége javul.

A déli városrészben megépített 
26 600 köbméteres Magura záportá-

rozó átadásra került. Az önkormány-
zat jogerõs vízjogi üzemeltetési enge-
déllyel rendelkezik, így a Magura im-
már hozzájárul a helyi közösségi fele-
lõsség növeléséhez, mert a felelõs vá-
rosüzemeltetés része a programsze-
rû vízkárelhárítás.

A vízkárok megszûnését eredményezi a Magura-projekt

Magura-projekt:
Szekszárd, Magura csatornán zá-
portározó építése és átemelõ ka-
pacitásbõvítése
DDOP-5.1.5/B-2008-0035
Kedvezményezett: Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt költségvetése:

59 982 000 Ft
Támogatás mértéke: 90 %

Immár hat szivattyú segíti a vízátemelést a záportározóba
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