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A tervezettnél jobb ütemben halad a
munka az április 14-én részben lezárt
Bezerédj utcában, így a Szekszárdi Víz-
és Csatornamû Kft. szakemberei a ter-
vek szerint a Pünkösdi Fesztiválig be-
fejezik az ivó- és szennyvízvezetékek
cserejét, és visszaadják az autóforga-
lomnak az utcát.

Mint azt Märcz László, a Vízmû há-
lózati üzemvezetõje lapunknak el-
mondta: a kedvezõ idõjárás, a nyújtott
mûszakok (hétvégén is dolgoztak) és
a problémamentes munka miatt tar-
tanak elõbbre a tervezettnél.

A kõagyag szennyvízcsöveket PVC
vezetékekre, míg az öntöttvas ivóvíz-

csöveket polietilénbõl készültre cse-
rélték. A Felsõváros szennyvizét is
szállító gerincvezeték csütörtök óta
ismét mûködik.

Az 50-55 milliós teljes költségveté-
sû projektben a június közepén lejáró
határidõig valamennyi ház bekötését
is újra cserélik a szakemberek.

Pünkösdre végeznek
Tíz nap múlva visszaadják a Bezerédj utcát az autóforgalomnak

A Béla király téren, a Szentháromság szobor tövében is folyik a munka

Születés Hete
Fesztivál 2009
Szekszárdon is

Május 20. és 22. között az Esélyek Háza
(Béla király tér) ad otthont a Születés
Hete Fesztivál idei szekszárdi ren-
dezvényének. Részletes programok a
www.szuleteshete.hu honlapon.

PÁLFFY ISTVÁN ÍR
ÚTIKÖNYVET
A VÁROSRÓL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
FO

T
Ó

: K
IS

S 
A

LB
E

R
T

3. OLDAL



A Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolája értesíti a tisz-
telt szülõket, hogy szolfézs-elõképzõs,
valamint hangszeres felvételit tart
klasszikus és jazz hangszerekre 2009.
május 22-én, pénteken, 14-18 óráig, és
23-án, szombaton, 9-12 óráig.

A 2009/2010-es tanévben ismét in-
dítunk kiselõképzõs (Elõképzõ 1)
foglalkozásokat, 2009. augusztus 31-
ig 6. életévüket betöltõ gyermekek
számára. Hetente 2x45 percben, játé-
kos formában ismerkedhetnek a ze-
nei alapelemekkel, új dalokkal, körjá-
tékokkal, ritmushangszerekkel.

A klasszikus hangszeres szakokra el-
sõsorban azon gyermekek jelentkezé-
sét várjuk, akik elvégezték az elõkép-
zõ osztályt, illetve szeptembertõl az ál-
talános iskolában a harmadik osztályt
fogják elkezdeni. Jazz tanszakra klasz-
szikus zenei elõképzettség szükséges.

A felvételi helyszíne: Garay Általá-
nos Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneis-

kolája, Széchenyi u. 38. További infor-
máció a 74/511-028-as telefonszá-
mon, 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: 2009. május
26-27. (kedd-szerda), 16-18-ig. Helyszí-
nek: Liszt Ferenc Zeneiskola, Széche-
nyi u. 38. (képzõmûvészet, dráma,
színjátszás, moderntánc, társastánc),
Babits Mihály Mûvelõdési Ház, Szent
István tér 10. (néptánc).

További információ: Huszárikné
Böröcz Zsófia mûvészeti igazgatóhe-
lyettesnél, a 30/233-90-86-os telefon-
számon és az iskola honlapján:
www.garaysuli.hu

Mindenkit szeretettel várunk!
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szerveze-
tek Bizottsága értesíti Szekszárd város
polgárait, intézményeit és civil közössé-
geit, hogy a 2009. évi költségvetésben a
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága által elkülönített Ifjúsági Kere-
ten 3000 e Ft a pályázható támogatási
célú elõirányzat. 

Az Ifjúsági Keretre az alábbi célok va-
lamelyikének megvalósítására lehet pá-
lyázni:

1. A fiatalok egészséges életmódra ne-
velése, a kiemelt kockázati tényezõk felis-
merése, illetve hatásuk elleni küzdelem-
ben (alkohol, drog, mentálhigiénés meg-
elõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és be-
illeszkedés nehézségeivel küzdõknek.
(álláskeresõ, átképzõ, klubok, illetve in-
formációs szolgáltatások)

3. A különbözõ szintû önkormányzati
munkába történõ eredményes bekap-
csolódás készségének kibontakoztatása.
(pl.: diák, ifjúsági, nemzetiségi önkor-
mányzatok)

4. A városban élõ fiatalok és  szerveze-
teik nemzetközi kapcsolatainak építése
és bõvítése.

5. A város számára fontos ismeretek
elsajátítása, illetve ezeknek a város érde-
kében való mozgósítása. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága a keretbõl támogatni kívánja
azon kezdeményezéseket is, amelyek a
szekszárdi ifjúságot segítõ kortárs, illetve
felnõtt segítõk felkészítését, képzését, to-
vábbképzését, hatékonyságuk növelését
valósítják meg. 

A keret önmagában nem lehet a felso-
rolt tevékenységekhez szükséges pénz-
eszközök kizárólagos forrása. 

Pályázni csak a pályázati adatlap ki-
töltésével lehet. A más formában be-
adott pályázatot a bizottság nem tár-
gyalja. 

Önkormányzati támogatásban csak az
részesülhet, akinek nincs köztartozása,
illetve az önkormányzattól korábban ka-
pott támogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé egyéb tarto-
zása nincs, valamint azok a szekszárdi
székhelyû civil szervezetek, önszervezõ-
dõ közösségek, amelyeket a Tolna Me-
gyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántar-
tásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató ajánlá-
sok mellékelhetõk. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága döntése elõtt kérheti az Szekszár-
di Ifjúsági Önkormányzat véleményét. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága fenntartja magának azt a jo-
got, hogy a pályázótól visszavonja a támo-
gatást, amennyiben azt nem a pályázat-
ban leírt célokra használja fel, illetõleg a
támogatással nem számol el. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága a pályázaton nyert összeg fel-
használásáról a rendezvényt, illetve fel-
használást követõ 1 hónapon belül kér
elszámolást, amelynek feltételeirõl a
nyertes pályázókkal Szekszárd MJV Ön-
kormányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági és
Civil Szervezetek Bizottsága címére
(7100 Szekszárd Béla király tér 8.) 2009.
június 5-ig kérjük eljuttatni, a pályáza-
tokról a bizottság 2009. június 30-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve át-
vehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján.

Pályázat ifjúsági keretre

Felvételit tartanak
a Mûvészeti Iskolába

ÁRVERÉSI  FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

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

beépítetlen terület megnevezésû ingatlanokat.

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

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

Május 19., kedd, Városi Sport-  és
Szabadidõközpont:

23.55: Ünnepélyes megnyitó
Május 20., szerda

0 órától 15 perces intervallumok-
ban: kispályás labdarúgó nõi, férfi vil-
lámtorna, kosárlabda villámtorna, asz-
talitenisz.

0-21 óráig a városi uszoda ingyene-
sen igénybe vehetõ: Nonstop úszás a
Dynamic TC szervezésében

8 órától a városi sporttelepen: lab-
dás ügyességi versenyek, büntetõrú-
gások, dekázás, fejelés, célba rúgás,
kispályás labdarúgó torna.

9-16 óra: a Meridián és Tápanyag
Nemzetközi Egészségklub Energia-
szint ingyenes felmérése a sportcsar-
nokban.

9.30-21 óráig: Óceán Könnyûbúvár
Kiemelten Közhasznú SE edzésköz-
pontjában (Faluhely, az 5-ös busz vég-
állomásától 100 m-re) családi kihívás
vízi-sportolásra, úszás, búvárúszás, ké-
szülékes búvárkodás

10 óra: A Sport- és Szabadidõköz-
pont 20. születésnapján köszöntõt
mond Horváth István, Szekszárd vá-
ros polgármestere; iskolák mûvészeti,
mozgásos bemutatói

11-11.15: Tánc egy idõben, minden
helyszínen

11.15-12: iskolák ügyességi vetélke-
dõi

13.30-15.30: sajátos nevelési igényû
tanulók vetélkedõje (labdarúgás,  ko-
sárlabda,  asztalitenisz,  sor- és váltó-
verseny)

14 óra: Fellép: Szentgyörgyi Romeo
aerobic világ- és Európa-bajnok

17-20 óráig: utcai kosárlabda
8-18 óráig: Óvodákban gyermek-

programok, iskolákban különbözõ
ügyességi versenyek
A McDonald's elõtt : 11 órától tánc és
egyéb játékok a KSC-s kosaras lányok,
az 5. számú és a Dienes iskola diákjai
részvételével.
A Prométheusz Park programjai:

Május 20., szerda, 9-16 óráig:

A Gemenc Természetvédelmi és
Sportegyesület szervezésében, a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza közremûködésével: drót-
kötélpálya, gumicsónak, quadhúzás,
szalagvezetéses pontkeresõ, bójakere-
sõ futás, „savas” tó, vakvezetés, sziámi
ügyességi (párban), tandemkerékpár
utánfutóval, gólyaláb, tricikli, tánc .

10 órakor fellép Ronald bohóc!
A Fehérlófia Sportegyesület szervezé-
sében: tájfutás (térképes), görtájfutás
(térképes, kerekesszékeseknek is).

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!"
program keretén belül iskolák, illetve
környezetvédõ szervezetek szemét-
gyûjtést és egyéb programokat szer-
veznek (iskolák és környéke, Sport-
és Szabadidõközpont, Prométheusz
Park).

A Kihívás Napját Szekszárd város
Polgármesteri Hivatala, a McDonald's
és az Esélyek Háza részvételével, tá-
mogatásával rendezi.

A XVIII. McDonald's Kihívás Napja programja Adóbevallás:
május 20.

Régiónkban a napokban több mint
36 ezren – Tolna megyében több
mint nyolcezren – kaptak személyi
jövedelemadó bevallási ajánlatot az
APEH-tõl, amit kinek-kinek kérésére
készített el az adóhivatal. Most az adó-
zóknak össze kell vetniük a személy-
re szóló bevallást saját igazolásaikkal.
Ez fontos, hiszen a bevallásban sze-
replõ adatok helyességéért az adózó a
felelõs Ha ez bárkinek problémát
okoz, az adóhivatal ügyfélszolgálatán
(Arany János utca) kaphat segítséget.

A bevallás teljesítésének és az adó
megfizetésének határideje az egysze-
rûsített bevallás esetében is 2009.
május 20. Csak az a magánszemély
küldheti vissza elektronikus úton a
bevallási ajánlatát, aki ügyfélkapus re-
gisztrációval rendelkezik! Ha valaki az
e-mail címére kérte a bevallási ajánla-
tot, hasonló módon azt nem küldheti
vissza: kinyomtatva és aláírva kell azt
visszajuttatnia az adóhivatalhoz. - h -
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Pálffy-útikönyv Szekszárdról
A szüreti fesztiválra készül el a személyes hangvételû „bédekker”

A készülő, megyeszékhelyet és

környékét bemutató útikönyvről

adott tájékoztatót kedden Hor-

váth István polgármester és a kö-

tet szerzője, Pálffy István, az is-

mert televíziós. 

I. I. - F. L.

Pálffy Egy kis hazai címmel tervez
könyvsorozatot hazai városokról, tá-
jakról és emberekrõl. Az elsõ három
kötet egyike a Szekszárdról szóló. Mint
a polgármester elmondta, Pálffy István
a következõ idõszakban a város arca-
ként is szerepel. A könyv bensõséges
hangvételû, de széles adatbázist kínáló
turisztikai és idegenforgalmi kiadvány
lesz. Személyességét egyrészt a szerzõ
élményei adják, másrészt pedig a
könyvben szereplõ helybéli legendák,
mesék, nevezetességek jelentik, ame-

lyeket a borász, a néprajzos, a pék, va-
gyis az itt élõ emberek hitelesítenek.

Pálffy a nyáron hat hetet szán Szek-
szárd és környéke megismerésére. A

szüreti napokra elkészül a fényképes
útikönyv, amely várhatóan 3-4000
példányban jelenik meg. Célja többek
között, hogy szellemiségével fejlesztõ
idegenforgalmi többletbevételt hoz-
zon, illetve hatványozott médiasze-
replést biztosítson.

Horváth István polgármester hoz-
zátette: a könyv kiadója az önkor-
mányzat, a projekt – amelynek amúgy
Eszterbauer János borász, lokálpatrió-
ta a „keresztapja” – a Turisztikai Kft.-n
keresztül valósul meg. A 200x120 mm
formátumú kiadvány gyártását szeret-
nék a szekszárdi nyomdára bízni, a
profitot pedig további városmarke-
tingre fordítanák. Õsszel promóciós
turnét is szerveznének – akár a készü-
lõben lévõ kaposvári és hódmezõvá-
sárhelyi könyvvel együtt –, a bietig-
heimi érdeklõdés miatt pedig egy né-
met nyelvû kiadás is lehetséges.

Kiszely szerint
lefutott meccs
a Fidesz-MSZP

A két nagy pártnak az Európai Parla-
menti választás szavazóiért folyó ver-
sengését lefutott meccsnek ítéli meg
Kiszely Zoltán, aki az MDF megyei vá-
lasztmányának meghívására érkezett
Szekszárdra. A politológus úgy prog-
nosztizált, hogy az MSZP mandátuma
mindössze 3-7 között lesz. Kijelentet-
te azt is: a június hetedikei választás
leginkább a kis pártoknak fontos, s
hogy a szavazás egyben váltóállítás a
2010-es országgyûlési választásra.

A sajtóbeszélgetés során kitért arra
is, hogy hamarosan elindul – a szerin-
te igen intenzív – kampány, s a válasz-
táson a jogosultaknak legalább har-
minc százaléka vesz részt.

Kiszely a pécsi polgármester-válasz-
tás eredményét „kis kormányváltás-
nak” minõsítette, ami szerinte azért is
alakult így, mert a szocialisták a terhe-
ket elõrevetítõ, s ki tudja meddig tar-
tó megszorítást jelentõ jövõképe egy-
általán nem vonzó. Ezzel szemben a
Fidesznek konkrét és vonzó jövõképe
van, amely a saját szavazóikat biztosan
mozgósítja, és feltehetõen számos el-
bizonytalanodottat is. A politológus le-
szögezte: ezt tapasztalhattuk Pécs ese-
tében, s feltehetõen ez várható a két
következõ voksoláskor is. - hm -

Demonstráció
a kismamákért

Május 10-én, vasárnap délután, a Fidesz
budapesti „babakocsis tüntetésével”
egy idõben Szekszárdon, a Garay té-
ren rendeztek demonstrációt. A szer-
vezõk szerint helyileg is csatlakozni
kell a legnagyobb ellenzéki párt által
megfogalmazott aggályokhoz, melyek
szerint megengedhetetlenek a kor-
mány családellenes intézkedései.

A szervezõ, Winkler Györgyné,
Zsuzsa lapunknak elmondta: ered-
ményt csak akkor érhetnének el, ha
országosan is összefognának a legkü-
lönbözõbb civil szervezetek, vala-
mint a megszorító csomag legna-
gyobb károsultjai: a fiatal családosok,
a jelenünkben gyermeket vállalók.
„Ennek a felfogásnak egyszer s min-
denkorra véget kell vetni. Tovább
már nem tûrhetjük a sorozatos gyer-
mekvállalás-ellenes intézkedéseket!” –
nyilatkozta a szekszárdi demonstrá-
ció szervezõje.

Winkler Zsuzsa jelezte: a közeljövõ-
ben Halmai Gáborné MSZP-s ország-
gyûlési képviselõ fogadóórájára is cso-
portosan kívánnak elmenni, hangot
adva a kormány „család- és kismama-
ellenes politikája” miatt megfogalma-
zott aggályaiknak. A tüntetõk úgy lát-
ják, a képviselõasszonynak nem kel-
lett volna feltétlenül megszavaznia az
újabb megszorító csomagot. Gy. L. 

„Nagyon fontosnak
tartom a nyugdíjasok

megbecsülését”
„Változatlanul nagyon fontosnak tar-
tom a nyugdíjas emberek megbecsü-
lését” – nyilatkozta Halmai Gáborné
(MSZP) országgyûlési képviselõ az elõ-
zõ számunkban megjelent, „A nyugdí-
jasokon spórol a kormány” címû cik-
künkre reagálva.

Arra a kérdésre, hogy akkor miért
szavazta meg mégis a 13. havi illetmé-
nyek eltörlését, a szocialista politikus
úgy nyilatkozott: „A 13. havi nyugdí-
jak átmeneti szüneteltetésébõl –
amely a GDP növekedésével visszaállí-
tásra kerül – és a többi intézkedésbõl
is a (világ)válság idején munkahelye-
ket igyekszünk teremteni.”

Halmai Gáborné hangsúlyozta: az
intézkedések eredményeként a nyug-
díjak vásárlóértéke az elmúlt években
nõtt, a juttatás átlagos összege a 2001-
es 32 ezer forintról 2008-ban 82 ezer
forint fölé emelkedett. Mindezzel
együtt, akik a korrekciók ellenére is
nagyon alacsony nyugdíjat kapnak,
azok továbbra is számíthatnak a mél-
tányossági emelés lehetõségére.

Diplomaták ismerkedtek a várossal
Szekszárdra hozta kollégáit a cseh nagykövet

Jaromír Plíšek, az EU-elnökséget
2009-ben betöltõ Cseh Köztársaság
magyarországi nagykövetének veze-
tésével egy 20 fõs delegáció látogatott
megyénkbe szerdán. A diplomaták –
köztük több EU-tagállam nagykövete
– elõbb Pakson, az erõmû látoga-
tóközpontjában ismerkedtek hazánk
energiapolitikájával és az atomener-
gia békés célú felhasználásával,
majd egy finom harcsapaprikás
után Szekszárdra utaztak.

A megyeszékhelyen dr. Haag
Éva alpolgármester és Módos
Ernõ borász, az Alisca Borrend
nagymestere fogadta a vendé-
geket. Dr. Haag Éva köszöntõjé-
ben röviden szólt a 2006 októ-
bere óta regnáló városvezetés
által választott új útról, valamint
a „Szekszárd a jövõ városa”
program keretében tervezett
beruházásokról, fejlesztésekrõl.
Az alpolgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a cseh vendégek
többsége a közeljövõben civil-
ben is visszatér Szekszárdra, és

élményekkel teli napokat tölt el a vá-
rosban.

A küldöttség Módos Ernõ kalauzo-
lásával a Mészáros Borházba ment,
ahol egy hamisítatlan kóstoló kereté-
ben ismerkedtek a nemes szekszárdi
borral, s így többek között a Szek-
szárd Város Bora 2009 címet elnyert
2007-es Mészáros Kékfrankossal.

Jaromír Plíšek „felfedezi” Szekszárdot

Pálffy István

Az írás családi hagyomány

A debreceni születésû Pálffy István a Mûszaki Egyetemen
végzett építészmérnökként. A rendszerváltás során ra-
gadták el a dinasztikus családi hagyományok (édesapja,
Pálffy István irodalomtörténész, nagybátyja, Pálffy József
újságíró): sajtó, rádió, színház, televízió. A Magyar Rádió-
ban kezdte mászni a ranglétrát 1988-ban, a Magyar Tele-
vízióban évekig fémjelezte az „A Hét” politikai magazin egy
korszakát. A tv2 indulása pillanatában a „Tények” és a „Jó

estét, Magyarország!” mûsorvezetõjévé vált, majd 2002-
ben visszatért a közszolgálati televízióba.
Munkája mellett írással és fényképészettel foglalkozik.
Életrajzi regénye (Pálffyction, 2003) után a viselkedéskul-
túráról (222 szó az illemrõl), majd az utazásról írt könyvet
(222 szó az utazásról), gasztronómiai-kulturális kalando-
zásai során bejárta a Kárpát-medencét.
Szenvedélyes utazó és vezetõ, imádja a vizet és a repü-
lést. Nyughatatlan kíváncsi, kérdezõ és kísérletezõ. Két
gyermeke van: Dorottya (21) és Marci (9).
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Barátságos ügyfélszolgálat, igé-

nyes környezet, magasan képzett

oktatók és vidám légkör fogad

minden érdeklődőt a szekszárdi

Katedra Nyelviskolában. Az isko-

la tulajdonosát, Simon Andreát,

fennállásuk 6. évfordulóján sike-

rük titkáról kérdeztük:

– Mitõl más a Katedra?
– Szolgáltatásaink széles skálája és a

személyes figyelem az, ami egyedivé te-
szi iskolánkat. A külföldi nyelvtanfo-
lyamoktól kezdve, a privát oktatáson át
a gyermektanfolyamokig minden kor-
osztály megtalálja nálunk az igényei-
nek megfelelõ tanfolyamot, melyet
most már üdülési csekkel is fizethet. 

– Nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy az évi több százas nagyságrendû
tanulói létszám ellenére megõrizzük a
családias légkört és mindenki sze-
mélyre szabott figyelmet kaphasson. 

– Számos szekszárdi és országos
cég is a Katedrát választotta az el-
múlt években. Mi a tapasztalatuk a
céges nyelvtanfolyamokat illetõen?

– Igen, valóban egyre több cég tá-
mogatja a dolgozók nyelvi fejlõdését,

ami természetesen hosszú távon a vál-
lalat sikerének kulcsa lehet. Minden
tanfolyamunkat az adott cég elvárása-
ihoz igazítjuk, és mivel iskolánk akk-
reditált intézmény, az oktatás teljes
költsége a szakképzési hozzájárulás
terhére elszámolható.

– A plakátokon már a nyári tanfo-
lyamokat hirdetitek. Milyen az élet
nyáron a Katedrában?

– Vidám és nyüzsgõs. Két turnus-
ban is indítunk intenzív tanfolyamo-
kat angol, német, olasz és francia nyel-
vekbõl, melyek végén nyelvvizsgát te-
hetnek a tanulók. Idén nyelvvizsga-
elõkészítõ tanfolyamaink után egyna-
pos ingyenes próbanyelvvizsgán ve-
hetnek részt nálunk a tanulók.

– A hirdetéseitekben szereplõ kis-
fiú is nálatok tanul?

– A képeken a férjem és a kisfiam
szerepel, aki még csak másfél éves, és
a magyar szavak kiejtésével próbálko-
zik. Egy év múlva remélem õ is csatla-
kozhat ovis angol csoportjainkhoz.

A Katedra Nyelviskola honlapján
(www.katedra.hu) további fontos
információkat kaphatnak és aktuali-
tásokról olvashatnak.  Sz. V.
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n A tûzoltás területén végzett példaér-
tékû munka elismeréseként Szekszárd
város közgyûlése „Az év tûzoltója” elne-
vezéssel kitüntetõ címet alapított. A dí-
jat évente egyszer adományozzák, a
szekszárdi önkormányzati tûzoltóság
állományában szolgálatot teljesítõ, hi-
vatásos tûzoltó kaphatja. Balogh Attila
fõtörzsõrmester a május 2-án, Bony-
hádon rendezett ünnepségen vehette
át az elismerést dr. Haag Éva alpolgár-
mestertõl. A kitüntetett lapunknak a
szervnél eltöltött évekrõl, összefogás-
ról és családról beszélt.

– Tizenöt éve vagyok tûzoltó. A vé-
letlennek köszönhetõ, hogy a hivatá-
sos állományba kerültem, ahol az alap-
tanfolyam, majd szivattyúkezelõi, ne-
hézgépkezelõi, illetve mûszaki men-
tõszer kezelõi tanfolyamok elvégzé-
sét követõen vonulós tûzoltóból gép-
kocsivezetõ, majd különlegesszer-ke-
zelõ lettem. A szakmám miatt gyakran
veszek részt a tûzoltóság szereinek ki-
sebb javításaiban, a vonulóképesség
biztosításában.

– Tudvalévõ, hogy a tûzoltó nem
egyedül dolgozik…

– Mindennél fontosabb a tûzoltók
tevékenysége során az összefogás, a
csapatmunka, a bajtársiasság. Senki
sem válthatja meg közülünk a világot

egymaga, kellõ
felkészültséggel,
együttdolgozva
viszont szembe-
nézhetünk a ve-
széllyel. Ha figye-
lünk és vigyá-
zunk egymásra,
megakadályoz-
hatjuk, hogy a

tûz óriási károkat okozzon a polgárok
életében, vagyonában – vagy akár
bennünk, tûzoltókban. Említhetném
azt is, hogy egy sérült kiszabadítása az
összeroncsolódott jármûbõl milyen
csodálatos érzés…

– Milyen családi légkörre van szük-
sége egy tûzoltónak?

– Azonkívül, hogy az ember fel-
néz a hivatásukat áldozatkészen, tel-
jes lélekkel végzõ kollégáira, fontos a
család által biztosított nyugodt, ki-
egyensúlyozott háttér. Ezt nem tu-
dom kellõképpen megköszönni a fe-
leségemnek és a kislányomnak. Ha
õk nem tudnák kezelni azt a helyze-
tet, hogy apa talán sérülten vagy a
legrosszabb esetben sehogyan sem
ér haza a munkából, én sem tudnék
megfelelõ teljesítményt nyújtani a
hivatásomban.

Kosztolányi

Család és bajtársiasság
Balogh Attila fõtörzsõrmester az év tûzoltója

Balogh Attila

Köszönjük a beszélgetést és további elégedett tanulókat kívánunk!

Szépítsük együtt Szekszárdot!
A program következõ programjai:

* Május 21-én a Tolna Megyei Mé-
hész Egyesület 16 órai kezdéssel sze-
métgyûjtési akciót szervez a Kerá-
mia utcában, ahova további segítõk
jelentkezését várják. Érdeklõdni Soós
Istvánnál a 06 30/364-7057-es tele-
fonszámon lehet.

* Május 21-én 17 órai kezdéssel a
Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Ala-
pítvány kezdeményezésével – szülõk
és gyerekek segítségével – a Prantner
Jenõ utcai játszótéren lesz festés,
parkgondozás. Szeretettel várja a segí-

tõkész lakosság és szülõk jelentkezé-
sét Csákó Fruzsina a 06 70/3820-211-
es telefonszámon.

* Május 25-én 9 órától a Herman
Ottó lakótelepen lesz lakossági korlát-
festés. Érdeklõdni és jelentkezni Nagy
Károlynénál a 06 20/945-3381-es tele-
fonszámon lehet.

Kérjük, becsüljék meg és vigyázza-
nak a résztvevõk eddigi munkájára,
és csatlakozzanak városszépítõ prog-
ramunkhoz. Info: Páll Laura program-
koordinátor (telefon: 30/4948-028;  e-
mail: laura@szekszard.hu).

„Orgonavirágos tavasz éjszakákon” címmel nagysikerû magyarnóta
és operett estet rendezett a a Magyarnóta Kedvelõk Baráti Köre a
mûvelõdési ház színháztermében. A mûsorban a baráti kör kórusa
(képünkön) és szólistái mellett fellépett B. Tóth Magda nótaénekes,
közremûködött Badacsonyi Mihály, Hauszer Beáta, Németi Pál és
Szily Lajos dalénekes. Kísért Csicsó Gyõzõ cigányzenekara.
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Léleképítõ
Borbás Máriával

Május 18-án, hétfõn, 18 órakor a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház színház-
termében lesz
a Léleképítõ
sorozat követ-
kezõ elõadása.
Dr. Tóth Csaba
Attila vendége
ezúttal Borbás
Mária. Népsze-
rû televíziós
s z e rke s z t õ -
mûsorvezetõ
elõadásának témája az értékteremtés,
értékõrzés. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak, a belépés díjtalan.

Az aláírásgyûjtés továbbra is folyamatosan zajlik
a szekszárdi piactéren, minden szerdán és szombaton.

Május 22-én nyit
a Szekszárd EXPO

Térségünkben egyedüliként maradt
talpon a Szekszárd EXPO – Házam a
Váram építõipar-, lakás- környezetkul-
túra szakkiállítás, amit idén is a sport-
csarnokban rendez meg a Kafi Bt. má-
jus 22. és 24. között. A szokásos bemu-
tatók mellett most az alternatív energi-
ák felhasználására és kiépítésére fóku-
szálnak (napkollektor, napelem, a geo-
termikus és a szélenergia) – tájékoztat-
ta lapunkat Kapfinger András vásár-
igazgató. Bemutatkozik a térség kom-
munális szolgáltatója, valamint az ivó-
víz- és csatornaszolgáltatója is. És még
sok más érdekességgel, különlegesség-
gel ismerkedhetünk, amelyek laká-
sunkba kerülve kényelmünket szolgál-
ják, miközben pénztárcánkat kímélik. 

Az expo pénteken délelõtt 10 óra-
kor nyit, és ingyenesen látogatható.
Az érdeklõdõket családi és szórakoz-
tató programokkal is várják. Szomba-
ton Fekete László, az ország legerõ-
sebb embere lesz az expo vendége.

Érdemes lesz voksolni is a legszebb
standra, hiszen a szavazók között ki-
sorsolják a fõdíjat, a velencei hajóre-
gattán való részvételt. Ugyancsak va-
sárnap délután fél öttõl egyéb ajándé-
kok is gazdára találnak. Az expo na-
ponta 18 órakor zár, szombaton és va-
sárnap reggel 9-tõl látogatható. - h -

n A megyei könyvtár gyermekkönyv-
tára és a Tolnai Népújság „Ha én pol-
gármester lennék” címû közös pályá-
zatán nyertes simontornyai Váczi
Ádám és a legjobb szekszárdi pálya-
munkát beküldõ Sparks Jason töltött el
egy napot Horváth István polgármes-
terrel csütörtökön.

Váczi Ádám, a Vak Bottyán ÁMK 8.
osztályos tanulója elmondta: a díjakon
kívül az is motiválta pályamunkája el-
készítésében, hogy egy munkanapot a
polgármesterrel tölthet. Ádám szabad-
idejében focizik és kosarazik, no meg

a kötelezõ olvasmányokat bújja. A Los
Angelesben született Sparks Jason, a
Dienes iskola 7. osztályos diákja kedve-
li a földrajzot, biológiát és angol nyel-
vet, tanári pályára készül. Szabadidejé-
ben táncol és vív, hobbija a régi pén-
zek gyûjtése és a túrázás.

A két fiatalember Horváth István
társaságában részt vett egy-két meg-
beszélésen, sajtótájékoztatón. A pol-
gármester megmutatta nekik a város-
házát, vendégül látta õket egy ebédre,
és ellátogattak Jason „munkahelyére”,
a Dienes suliba is.

Horváth István „szárnyai” alá vette Jasont (balról) és Ádámot

Ha én polgármester lennék
Két diák egy napot töltött Horváth Istvánnal
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Elismerések az ápolók napján
„Hivatástudatuk és munkájuk idehaza tartja õket”

Meghatóan szép ünnepséget,

majd tudományos konferenciát

tartottak május 8-án a régi vár-

megyeháza dísztermében, az

Ápolók Nemzetközi Napján. 

V. Horváth Mária

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés el-
nöke köszöntõjében tisztelettel szólt
az ápolók munkájáról, kiemelve áldo-
zatkészségüket. Úgy fogalmazott: hiva-
tástudatuk és munkájuk idehaza tartja
õket. S tegyük gyorsan hozzá, hogy az
õ ünnepükön szintén munkájuk tar-
totta õket második otthonukban, a
kórházban.

Gliedné Tillmann Erzsébet, a me-
gyei kórház ápolási igazgatója a
csöppet sem könnyû nõvérmunkát
úgy aposztrofálta: „kérés nélkül ad-
ni, ápolni”, majd hozzáfûzte, ezért
senki nem vár hálát. Dr. Muth Lajos
fõigazgató fõorvos beszédében szin-
tén méltatta a nõvérek tevékenysé-
gét, amit – a meglevõ eszközök hasz-
nálata mellett – „szeretet és felké-
szültség vezérel”.

A hagyományoknak megfelelõen
ezúttal is többen kaptak elismerést
munkájuk jutalmaként. Fõigazgatói
dicséretben részesült Szvoboda
Péterné, a fertõzõ osztály ápolója,
Brisching Mártonné, az I. belgyógyá-
szat kardiológiai szakasszisztense, Pi-
lisi Sándorné, az urológiai szakrende-
lés általános asszisztense, Lantos Má-
ria szülésznõ és Kovács Attiláné, a II.
belgyógyászat endoszkópos szakasz-
szisztense.

A Magyar Ápolási Egyesület megyei
szervezetének elismerését vehette át
Kántor Szilvia, a gyermekosztály dip-

lomás ápolója, Fejkóné Garamvölgyi
Mária, a reumatológiai osztály fiziko-
terápiás szakasszisztense és Juhász
Mihályné ápoló (Pincehely).

Az ünnepségen részt vettek, és ju-
bileumi díszoklevelet kaptak az 50.
éve végzett hajdani ápolóosztályból ti-
zenheten.

A következõkben három kitünte-
tettel ismertetjük meg olvasóinkat.

Szvoboda Péterné
Ki szeret kór-

házban lenni? A
válasz általában
az: senki. Kivétel,
vagy kivételes
helyzet azonban
van. Ezek egyike
a fertõzõ osztály,
ahol – látogató-
ként magam is

tapasztaltam – egészen különös,
mondhatni meghitt a légkör… Vajon
mibõl ered?

– Ebben nyilván komoly szerepe
van dr. Bali Ildikó osztályvezetõ fõor-
vosnak és a fõnõvérnek is. Nagyon
sok múlik rajtuk. Ezenkívül pedig na-
gyon jó a csapat, mindenkit beleért-
ve... Tiszteljük és segítjük egymást, s a
betegeknek is igyekszünk mindent
biztosítani. Mi a domboldalon dolgo-
zunk, némiképp elszeparálva a nagy
nyüzsgéstõl, ezért alakulhatott ki a
családias, nyugodt légkör.
– Osztályukon soha nem láttam
mérges dolgozót.

– Befogadó közösség vagyunk, to-
leráljuk egymás és a betegek termé-
szetét, akár hóbortjaikat is. Sokféle
emberrel és beteggel találkozunk, hi-
szen nálunk a szakma minden bajsá-

gával megfordulnak... Közel 15 éve
dolgozom a fertõzõ osztályon, s közel
húsz éve vagyok mûszakos nõvér.
Szerencsére a férjem ezt elfogadja,
bár most már egyszerûbb a dolog, hi-
szen gyermekeink felnõttek. A kitün-
tetés jólesõ meglepetést okozott, és
erõsít a további munkámban.

Bõgner Józsefné  
– Annak ide-

jén, még 1959-
ben az újságban
olvastam, hogy
nõvérképzõt in-
dít a kórház. Sok
vállalkozó kedvû
fiatallal együtt je-
lentkeztem. Ami-
kor végeztünk,

az akkor átadott bonyhádi kórházba
jelentkeztem, majd késõbb visszake-
rültem Szekszárdra, ahol asszisztens-
ként a kórbonctanon dolgoztam bõ
húsz évig – kezdõdött a visszaemléke-
zés, amit az „isteni fõnökök, a tündéri
kollégák és a remek csapat” részlete-
zése követett. 

Bõgner Józsefné oly mértékben
kötõdik a kórházhoz, hogy tíz szek-
szárdi utazásából nyolcszor ma is be-
látogat volt munkahelyére.

– Figyelemmel kísérem az óriási
változásokat, a korszerû eszközöket.
Minden más, mint annakidején. Egye-
dül a Mikrotom, a metszõgép a régi…

Megtudtam, hogy a jubileumi ta-
lálkozó ötletgazdája is Bõgnerné. Mi-
re máris dobozokat nyitott: minden
volt iskolatársának egy-egy emléktár-
gyat készített, az igazgatónak és a ta-
nároknak pedig apró gyöngyökbõl
képet.

Kántor Szilvia

A diplomás
ápoló 14 eszten-
deje dolgozik a
gyermekosztá-
lyon, s mint
mondja, másutt
el sem tudná kép-
zelni a munkáját.
Ezzel szemben a
hozzájuk gyakor-

latra érkezõk nem szegõdnének el a
kicsik mellé, mondván, lelkileg na-
gyon megterhelõ munka. Szilvia azért
választotta az egészségügyi pályát,
mert gyerekekkel akart foglalkozni.
– A gyermekek ápolásához renge-
teg türelem kell. Már az idegen kör-
nyezet is nyûgössé teszi õket, külö-
nösen, ha szüleik sincsenek velük.
Szerencsére a szülõk gyakran ve-
szik igénybe a lehetõséget, hogy
gyermekeikkel együtt vonuljanak
be a kórházba...

– Ebben az esetben sincs könnyebb
dolgunk – válaszol Szilvia a felvetésem-
re. – Ilyenkor ugyanis nemcsak a gyer-
mekre, de a szülõre is figyelnünk kell.
El kell sajátíttatni velük a rendszabályo-
kat, olykor a higiénés elvárásokat is.

– Azokhoz a kicsinyekhez, akik
hosszabb idõt töltenek nálunk, s na-
gyon betegek, igen közel kerülünk.
Várják, mondhatni elvárják a simoga-
tást, a beszélgetést, egy kis játékot, de
azt is, hogy minden beavatkozást rész-
letesen magyarázzunk el. Ezáltal is
erõsödik irántunk a bizalmuk.
– A kis betegek közül a fiúk a kato-
násabbak?

– Nem, általában õk a félõsebbek…
Fotók: Bakó Jenõ

Szvoboda Péterné

Bõgner Józsefné

Kántor Szilvia

nA neuropathia egyike a cukorbetegségben szenve-
dõknél fellépõ speciális szövõdményeknek. Nem-
csak kellemetlenek, életminõséget rontóak, hanem
az életet is veszélyeztetik.

A kutatások szerencsére fölgyorsultak, és kide-
rült, hogy oki vagy tüneti szerekkel lehet a kedve-
zõtlen hatások ellen kellõ hatékonysággal védekez-
ni. Akkor is, ha már a lábon jelentkeznek ezek az
idegvégzõdéseket alattomosan, sokszor nem, vagy
nehezen láthatóan, olykor fájdalommal nem is járó
tünetek. Ez volt a téma a megyei diabétesz klub ren-
dezvényén, amelynek vendége dr. Sudár Zsolt
diabetológus belgyógyász fõorvos volt. A doktor
egyike azoknak, akinek a neuropathiás hatások ku-
tatása következtében régiós feladatokat ellátó cent-
rumot hozott létre a szaktárca Szekszárdon.

– Kevesebb panasszal és hosszabb ideig élnek a
betegek, ha ezt a szövõdményt idõben felismerjük,
és megfelelõen kezeljük – mondta a fõorvos, majd
hozzátette: a gyógyszerek mellett a kezelés sikeres-
ségében a vércukorszint beállítása itt is alapvetõ.

– A tünetek eléggé széles skálán mozognak, mi-
kor gyanakodjon a páciens?

– Elég összetett a kép. Egyszerre vannak a beteg-
nek fura tünetei – mondjuk úgy, hangyamászás-sze-
rû bizsergetõ érzés –, aztán jelentkezhetnek a felis-
merést nehezítõ érzés-zavarok, amelyek odáig fajul-
nak, hogy az illetõ nem vesz észre sérüléseket, de az
is elõfordul, hogy a fájdalom velejárója a bajnak. Ez a
tünethármas befolyásolja a prognózist is. Ha valaki-
nek egy olyan neuropathiája van, hogy a lábán sem-
mit sem érez – például feltöri a cipõ, és csak este vesz
észre külsérelmi nyomokat –, ez bizony a beteg lábát
is veszélyezteti. Az amputációk elkerülése nagyon
fontos a diabetes-gondozásban. Számukat a legmini-
málisabbra kell leszorítani. Ehhez nemcsak az érká-
rosodást kell idõben észrevennünk, majd kezelnünk,
de az idegkárosodást is. Az amputációk hátterében
ugyanis legtöbbször a kettõ kombinációja áll.

A megyei kórházban eddigi is az átlagosnál na-
gyobb figyelmet fordítottak a neuropathiás tünetek
felismerésére, kezelésére. A legkorszerûbb eszközök

birtoklásával pedig még hatékonyabbá válik a mun-
ka. A cél valamennyi megyei cukorbeteg szûrése, de
a szekszárdi centrum Baranyából és Somogyból – al-
kalmasint még távolabbról is – fogad betegeket.

A neurometer használata az eddigi egyszerûbb
eszközökkel végzett vizsgálatokhoz képest fölgyorsít-
ja a felismerést. Az új mûszer számszerûsíthetõvé te-
szi a betegséget, s egyszerre több idegrost károsodá-
sát képes kimutatni. A munkát leegyszerûsíti, de egy-
egy teljes vizsgálat így is legalább negyven percet vesz
igénybe, ami mindkét fél részérõl türelmet igényel.

– A rendszer áteresztõ képessége véges – jegyzi
meg a fõorvos. – A szokásos napi feladatok és az ez-
zel kapcsolatos oktatómunka mellett négy-öt elõ-
jegyzést tudunk felvenni, ugyanennyi beteget meg-
vizsgálni a háziorvosi beutalóval rendelkezõk közül.
– Mi a helyzet a gyógyszeres terépia területén?

– A jól beállított vércukor esetén kétféle, okokat
megszüntetõ gyógyszer is rendelkezésünkre áll,
de a fájdalommal járó idegkárosodásra is van or-
vosság. B. Gy.

„A cél valamennyi megyei cukorbeteg szûrése”



nTizenegy éves kora óta fõszerepeket
játszik a színpadon, sikereket ért el szá-
mos szavalóversenyen. Vers és színjá-
ték egy hónapokon át érlelõdött pódi-
umjátékban ért össze.

A tavaszvárás, a kikelet ígérete fog-
lalkoztatja Fábián Pétert elsõ önálló
elõadásában. A német színház sötét
színpadán mécses világol egy aszta-
lon, mellette koponya, bolondsipka,
az elmélyedt elmélkedés kellékei. A
Hamletet idézik, akárcsak az elõadás
csúcspontjaként elhangzott versek:
Petõfi bölcseleti költeménye, a hamle-
ti kérdés érvényességét tagadó Vilá-
gosságot! és Baka István az igazat az
udvari bolond õszinteségével kendõ-
zetlenül a szemünkbe mondó negye-
dik Yorick monológja. A falon a Költõ,
a szabadságharc költõje, az ikonná
vált Petõfi Sándor fotói. Jelzik, hogy a
tét a Haza jövõje.

Fábián Péter elõadóként legsikere-
sebb verseibõl fûzött össze tíz össze-
hangzót, egymásnak felelgetõt. A

gyakorlati oknál
természetesen
fontosabb, amit
el akart monda-
ni pódiumjáté-
kával a Hazáról.
A felütésként el-
hangzott cím-
adó Juhász Gyu-
la verstõl, a ta-

vasz ígéretétõl indul az ív, amely fel-
váltva jeleníti meg a versekben a két
végletet: a bizakodva elõretekintõt
és a pocskondiázva borúlátót. 

Fábián nemcsak elgondolkodtatni
szeretett volna az elõadással, és fel-
hívni a figyelmet az okos beszéd fon-
tosságára, de át kívánta adni ifjúi hi-
tét abban, hogy ha teszünk érte,
igenis jobb jövõ vár Magyarországra.
Ezért zárta pódiumjátékát Váci Mi-
hály reményt keltõ versével: Valami
nincs sehol, amelynek befejezése:
„(…)eljön / valami, valamikor, vala-
hol…” Kovács Etelka
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Klasszicizmus és romantika
Székely Bertalan korának festészete a szabadegyetem nyitóelõadásán

A kor hangulata, amelyben Szé-

kely Bertalan festőművésszé

vált, egészen hasonló volt a mi-

énkhez – tudhattuk meg az

1835-ben született művész élet-

művét bemutató szabadegyetem

május 7-én, a Művészetek Házá-

ban megrendezett nyitóelőadásá-

nak bevezetéseként.

Kovács Etelka

Dr. Boross Judit, mûvészettörténész, a
Nemzeti Galéria adattárának vezetõje
elõször külföldi festõk (Courbet, Ma-
net, David) képein keresztül mutatta
be azt az atmoszférát, amelybe Székely
festészete beágyazódott. A melankoli-
kus kort, amelyben a nagyvárosi léttel
megkezdõdött az elidegenedés és az
erkölcsi rend megbomlása, amikor
minden felgyorsult, és mindennek az
értéke relatívvá vált.

A XVIII. század végén, a XIX. század
elején hangsúlyozza elõször néhány
festõ, hogy a mûalkotás illúzió. Erre
hívja fel a figyelmet David 1793-ban
festett Marat halála címû képén a
holttest, a kompozícióhoz illeszkedõ,
természetellenes elhelyezkedése. Ké-
sõbb Manet közbotrányt okozó, híres
Reggeli a szabadban címû képén a
mûtermet két fiatal festõvel és egy
aktmodellel egy parkba helyezte.
Mindezen újítások mellet a XIX. szá-
zad mûvészei szerettek elõképek
alapján dolgozni. A klasszicista fest-
ményeken megjelenõ mitológiai té-

mák megértéséhez nem volt szüksé-
ge magyarázatra a kor emberének.
Amikor aztán David egy különleges
embert, Napóleont ábrázolja, már a
romantikához közeledik. A hõsiesség
eszméjét bemutató nemzeti festésze-
tek, így a magyar is, ehhez az irányzat-
hoz kötõdnek.

Korszakalkotó újdonság volt a fo-
tográfia megjelenése. A festõmûvé-
szek munkájuk megkönnyítésére
költségkímélõ megoldásként modell-
fotó-sorozatokat készíttettek. Szé-
kely Bertalan is állított be ilyeneket
egy fényképésznek. A fotó és a port-
réfestészet kölcsönösen hatással vol-
tak egymásra. Barabás Miklós elsõ-
sorban portréfestõ volt, ugyanakkor

õ alapította meg Magyarországon a
zsánerfestészetet, amihez felhasznál-
ta azt a sok képet, ami akkoriban a
folyóiratokban megjelenõ illusztráci-
ók formájában áramlott az emberek
felé. Õ festett elõször úgynevezett
magyaros témájú mûvet, A meny ér-
kezését 1856-ban. Than Mór, aki Szé-
kely jó barátja volt, szintén a magyar-
sághoz kötõdõ témát választott
Újoncozás címû festményén 1861-
ben. A festõk képeiken utaltak az el-
vesztett szabadságharcra a magyar
történelem korábbi tragikus esemé-
nyeinek, legfõképpen a mohácsi
vésznek az ábrázolásával.

Lotz Károly, aki jó barátja volt a ne-
hezen barátkozó Székelynek, 1858-as
Pusztai fergeteg címû festményén a
plasztikusság kedvéért olyan fényvi-
szonyok között ábrázolja a természe-
tet, ahogy a valóságban soha nem lát-
juk. Paál László az 1870-es években,
akár a Barbizoni iskola mûvészei, a
szabadban festett, és a természet va-
lós fényviszonyainak megfigyelésével
jelenítette meg a tájat.

A magyarok elõször Bécsben ta-
nultak festészetet, az 1850-es, 1860-
as évektõl Münchenben, Düsseldorf-
ban, majd Párizsban. 1871-ben ala-
kul meg Budapesten az Országos
Mintarajztanoda és Rajztanárképez-
de, amelynek Székely Bertalan kez-
detben tanára, 1903-tól igazgatója
volt. A temetésén kedvenc tanítvá-
nya, Körösfõi-Kriesch Aladár bú-
csúztatta.

Székely: Erzsébet királyné

Pódiumjáték a hazáról
A tavaszvárás foglalkoztatja Fábián Pétert

Az Élő irodalom a könyvtárban

sorozat évadbeli utolsó vendége

múlt csütörtökön Kőrösi Zoltán

író volt, aki Gacsályi József

könyvtáros közreműködésével

áprilisban megjelent könyvét, a

Szerelmes évek – gyávaság című

kötetet mutatta be az író-olvasó

találkozón.

Kosztolányi Péter

A sorozat ezen a néven, ebben az évad-
ban utolsó estjén Kõrösi Zoltán az idõt-
len emlékekrõl beszélt, amelyek az elsu-
hanó 1970-es évekrõl az elméjében
megmaradtak. Errõl az évtizedrõl már
régóta könyvet akart írni, de a történet
egyre több ajtót tárt ki, mígnem a de-
kádból évszázad lett: a regény öt nem-
zedék sorsát követi figyelemmel. Nem
úgy szocializálódtunk, mutatott rá az
író, hogy önmagáért a történetért le
tudnánk ülni, és az idõkapszuláinkat,
amelyekben a históriáink benne van-

nak, átadhatnánk.
Ez a rendszervál-
tás hiányossága,
amelynek még je-
lentõs következ-
ményei lesznek,
emelte ki.

Családregény-
ként is olvasható
ez a könyv, ám

igazából Magyarország családról szóló
történetei ezek – fogalmazott Kõrösi.
A kötet lapszéli jegyzetekkel van ellát-
va, melyek egyfajta cölöprendszer-
ként szolgálnak a regényhez. Ám
könyvestül, cölöpöstül is amorf és el-
mosódott maradt az a bizonyos évti-
zed. Az írás (és a szerelem, a futball)
számára kegyelmi pillanat: ilyenkor va-
lami nálunk nagyobb és több cselek-
szik rajtunk keresztül. Ennek a nagy-
nak egy eszközét ismerhettük meg az
Élõ irodalom sorozatban. Önéletrajzá-
ban az író így fogalmaz: „sok Kõrösi
Zoltán van, ez az ember az.”

Idõtlen emlékek
Kõrösi Zoltán volt a könyvtár vendége

Fábián Péter Kõrösi Zoltán

Magyarság,
kereszténység,

értékek
Mi, magyarok panaszkodni elképesz-
tõen szeretünk, miközben észre sem
vesszük, hogy nemzedékeket hajtunk
zsákutcába életfelfogás és történelem-
szemlélet tekintetében – fogalmazott
vészjóslóan Szántai Lajos. A mûvészet-
történész-magyarságkutató a „Haza-
találás” – Mintaként Alkalmazott
Gondviselés (M.A.G.) programsorozat
áprilisi szekszárdi elõadásán a magyar
nép eltitkolt, vagy elvesztett értékeirõl,
s a korai keresztényi vallásosságáról
tartott izgalmas beszámolót.

Szántai úgy gondolja, erõs és tiszte-
letreméltó rendszere lehetett Szent
Istvánnak, mivel az ország a római ke-
reszténységgel el tudta fogadtatni sa-
játos Mária-felfogását. Ezt mutatja,
hogy Szent László királyi mivoltában
elnökölhetett a szabolcsi vallási zsina-
ton a papság felett (1092), míg ugyan-
ezt a jogot a német-római császár
nyugaton soha nem nyerhette el!

A professzor jelenünk manipulált-
ságáról szólva példaként hozta fel
2007-et, mikor Hunyadi János szüle-
tésének 600., Árpád-házi Szent Erzsé-
bet 800., Szent Imre ezredik évfordu-
lójának megünneplése helyett az Ist-
ván, a király rockopera 25. évforduló-
jáért volt oda az ország. Szántai sze-
rint ebben a médiának és a globalizá-
ciónak óriási felelõssége van.

„Ha feladjuk magyarságunkat, azt
elõbb-utóbb maga az emberiség fogja
rajtunk számon kérni XXI. századi ér-
tékromboló bûneinkért” – bírált a
történész. Gyimóthy Levente
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Amikor a kicsi hazakerül a kórházból, amikor
óvodás, amikor elsõ piros pontjait hozza az is-
kolából, amikor tizedik születésnapján fújja az
ünnepi torta gyertyáit… Emlékezetes pillana-
tok ezek. A vidám hangulathoz színes, egyedi
kivitelû, minõségi bútorok járulnak hozzá. 

A KippKopp Kuckó hozzáértéssel, szeretettel
vár minden „kicsi és nagy” leendõ bútortulaj-
donost Szekszárdon a Csatári Üzletházba.

Háznál végzett szakszerû felmérés, tanácsadás,
látványtervezés, méretre alakítás! 

Közel évtizedes tapasztalat. Profizmus, türelem
és segítõkészség fogadja a megrendelõt, legyen
szó gyermekbútorról, iroda-, konyha- vagy szoba-
bútorról. A természetes fától a bútorlapokon át a
különféle festett, fényezett ajtókig használnak
alapanyagot. 

Mivel valahány szülõ a legjobbat kívánja gyerme-
kének, ehhez ötletekkel, látványtervvel járulnak
hozzá mind az egyes bútordarabok helyhez mé-
retezett kialakítását, mind a helyiség színvilágá-
nak megtervezését illetõen. 

Egyedi méretre alakítható kókuszmatracok, vá-
lasztható színminták teszik izgalmassá a terve-
zést, késõbb a munkavégzést, a kikapcsolódást.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Gaál Attila,

a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója és Lovas Csilla muzeoló-

gus. Beszélgetésünk apropója május 18., a Múzeumi Világnap. E rö-

vid interjúban csak érinteni lehet a hivatásra való elhatározást, a

konkrét történéseket és az utóbbi év sikerét, a Babits Mihály-emlék-

évet, s a Világnap alkalmából köszönteni azokat, akik kutatják, fel-

tárják, megőrzik a múltat a jelennek és a jövőnek. 

Egy férfi:
Dr. Gaál Attila

Egy nõ:
Lovas Csilla

– Wosinsky Mór neve egybeforrt a
múzeummal… Mikor és kiknek a se-
gítségével jött létre ez az intézmény?

– A múzeumok alapításának hullá-
ma a reformkor ideje. A megyei múze-
umot 1895-ben alapította Wosinsky
Mór apátplébános és Apponyi Sándor
gróf, akik felajánlották e célra régiség-
gyûjteményüket. Akkor döntött a me-
gye vezetése a múzeum építése mel-
lett. Schikedanz Albert és Herzog Fü-
löp mûépítészek tervei szerint épült
fel neoreneszánsz stílusban, és 1902.
november 1-jén fogadta az elsõ látoga-
tókat. Korának legmodernebb múzeu-
ma – amit a mai napra már kinõttünk
– a vásártér és legelõ helyén épült, má-
ra a városközpontba került. A háború
idején hadikórházként mûködött, ak-
kor a gyûjtemény 60-70 %-a megsé-
rült. A teljes aranykincs eltûnt, velük
könyvek és sok pótolhatatlan érték.
– Élete, hivatása összeforrt a
múzeummal…

– A múzeum mellett születtem, s
amikor Németh Imre gondnok – aki
egyébként restaurátor volt – elment,
a gyermekeivel együtt ott játszottunk.
Abban az idõben dr. Mészáros Gyula
volt az igazgató, aki látva érdeklõdé-
sünket – a gimnáziumi évek alatt – el-
vitt bennünket feltárásokra, s ez szá-
munkra meghatározó élmény volt.
– Akkor nem volt nehéz a döntés,
hogy érettségi után hogyan tovább…

– Az volt, ugyanis a gimnáziumi évek
alatt a sport, a zene és a régészet egyfor-
mán érdekelt. Aztán maradt a történe-
lem-testnevelés szak a Pécsi Tanárkép-
zõ Fõiskolán, ahol 1968-ban végeztem.
Tanítottam is egy évet, aztán felvettek a
múzeumba történész-muzeológusnak.
Az ELTE történelem szakán szereztem
egyetemi diplomát, miközben elkezd-
tem ásni a szekszárd-palánki török vá-
rat. Szilágyi Miklós igazgatása alatt alakí-
tottam ki az elsõ csoportot, akik külön-
bözõ kutatási területet mûveltek. Õ biz-
tatott, hogy régészeti területen dokto-
ráljak le. Sokat köszönhetek Kõhegyi
Mihály bajai múzeumigazgatónak is,
aki szintén inspirált. Magyarországon
összesen talán három „ásó-régész” van,
akik a török korszakot kutatjuk.

– Mi lett a testneveléssel és a klari-
néttal?

– Felvételiztem a pécsi konzervató-
riumba is. Ha oda felvesznek, akkor
azt is elvégzem, s talán most egy test-
nevelõ diplomás, klarinét tanár ré-
gész lennék. Miután a közgyûléstõl
éppen a múlt hónapban újabb két év-
re bizalmat kaptam a múzeum vezeté-
sére, maradok a hivatásomnál. Mun-
kámat a korábbi köztársasági elnök,
Mádl Ferenc Arany Érdemkereszttel
jutalmazta. Mindenesetre a sport
nem tûnt el teljesen az életembõl, s ez
fontos. Bá már nem kézilabdázom,
két kisebbik lányomat, a 11 éves Or-
solyát és a 7 éves Dórát feleségemmel,
aki szintén kézilabdázott, elkísérjük a
meccsekre és drukkolunk. A horgá-
szatot nem sportként, de nagyon sze-
retem, s a fõzést is, ami pihentet és ki-
kapcsol.
– Mit érez egy régész, ha valami
igazán értékeset talál?

– Egy csoda, ha olyan tárgyat talá-
lok, amit évszázadok után én fogok
elõször a kezembe. S ha mindez még
víz alatt történik, akkor még több-
szörösen az. Ha pedig olyat találunk,
amirõl álmodni sem mertünk, akkor
az a nap koronája. Ilyen volt Bölcs-
kén a római erõd a IV. századból,
vagy tíz évi búvárkutatás után Dél-
Afrikában egy XVIII. században el-
süllyedt hajó feltárása.

– Ellentétben az igazgató úrral, ön
nem tüke szekszárdi, ennek ellené-
re sokan ismerik, és elismerik…

– A Baranya megyei Magyarszékrõl
származásom, a szüleim most is ott él-
nek. A PTE magyar-esztétika szakán
diplomáztam, és egy évet tanítottam
is az ottani mûvészeti szakközépisko-
lában. Csiszár Mirella barátnõm Buda-
pestre került, s az õ állását megpályáz-
va kerültem a Wosinsky múzeumba
1992-ben, ahol az irodalomtörténet
és képzõmûvészet szakot viszem.
– Mennyiben tér el a 17 évvel ezelõt-
ti múzeum a maitól?

– Ahhoz képest „gyorsvonatként”
robog a múzeum élete. Nyitni kellett
kifelé, mert nemcsak megszervezni
kell egy-egy kiállítást, de azt különle-
gessé, vonzóvá is kell tennünk a láto-
gatók számára. A múzeumok éjszaká-
jával kezdõdött, aztán jött a múzeu-
mok kétnapos majálisa a Nemzeti Mú-
zeum szervezésében. Sokféle prog-
rammal nyitottunk az iskolák felé is.
– Szekszárd méltóképp ünnepelte
Babits Mihály születésének 125. év-
fordulóját: érdekes programok,
gyönyörûen felújított emlékház…

– A ház földszinti részét igyekez-
tünk még családiasabbá tenni. Meg
kell említenem Vendel-Mohai Lajosné
nevét, aki e kiállítás lelke volt. Õ a Ba-
bits házban született, édesapja – mint
polgármester – az emeleti részen bé-

relt lakást, ahol most az új kiállítás ka-
pott helyet.
– A kiállításban eddig nem ismert
elemeket is bemutatnak…

– Népszerû attrakció volt a Babits-
ról készült mozgófilmgyûjtemény,
amit szintén Vendel-Mohai Lajosné-
nak köszönhetünk. Kuriózum, ugyan-
is két mozgófilmet ismerünk Babits-
ról: ez az egyik, a másik pedig egy hír-
adórészlet. Óriási élmény hallani a
hangját, látni a mozgóképeket. Bepil-
lanthatunk a családi albumba, végig
lapozhatjuk versesköteteit, ez mind-
mind újdonság. Létrehoztunk egy
múzeumpedagógiai foglalkoztatót,
ahol egy csoport gyerek mindent vé-
gig tud nézni és hallgatni. 
– A hagyományos kiállítási részen
is vannak új elemek…

– Igyekeztünk Babits szekszárdi kö-
tõdéseit kiemelni. Kiállítottuk a képet,
amikor õ maga – gátlásos emberként
–adta elõ nagyközönség elõtt Prológ
címû versét, miközben a Szekszárdi
Nõegylet hölgyei élõ koszorúként áll-
tak mögötte. Interaktív elemeket is el-
helyeztünk a kiállításban: Babits arcait
és kéziratait lehet összepárosítani, de
a látogatóknak lehetõségük van arra
is, hogy Babits 15 versének részletei-
bõl kiválasszák a számukra legjobban
tetszõt, s amellett voksolhatnak.
– Óriási feladat volt, amit kitartó
munkával sikerre vitt…

– Valóban, a szakma elõtt is nagy si-
kert aratott, de ami még ennél is fon-
tosabb, a látogatók pozitív visszajelzé-
sei. Külön szerencse, hogy több kiad-
ványt is meg tudtunk jelentetni Baka
Istvánról, Dienes Valériáról és Mé-
szöly Miklósról.
– Költõi a kérdés: volt-e az utóbbi
idõben szabadideje?

– A Babits ház, a kiállítás, az évfordu-
ló minden szabadidõmet elvitte, de jó
csapatban dolgozhattam. Szabadidõ?
Akkor is a szakma, kiállítások látogatá-
sa. Véletlen, hogy a múzeum lett a hiva-
tásom, az életem, bár gimnazistaként
két nyáron „lapátoltam” egy régésztá-
borban a Nagyharsányi hegy alatt, egy
római kori villa feltárásánál. Lehet,
hogy mégsincsenek véletlenek?A múlt értékeinek felkutatása, megõrzése a hivatásuk
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Megõrizni a múlt emlékeit a jövõnek



Hallgat rád az Isten!

„Bizony, bizony, mondom néktek,
hogy amit csak kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek.
Eddig nem kértetek semmit az én
nevemben: kérjetek és megkapjá-
tok, hogy örömötök teljes legyen.”
(Jn 16, 24-25)

Hittanos ifjúkorom egyik fontos emlé-
ke, nénikém egy különös megjegy-
zése volt. Az õ 10 éves fiánál akkori-
ban állapítottak meg egy súlyos be-
tegséget, ezért a rokonság igyeke-
zett összefogni anyagiakban és lelki-
ekben is. A nénikém ekkor fordult
hozzám a kéréssel: „Imádkozz ér-
tünk, mert tudom, hogy rád hallgat az
Isten!” Sokat gondolkodtam akkor és
késõbb is: vajon tényleg így van ez?
Rám hallgat az Úristen – másra nem
annyira? 

Fel kellett ismernem, hogy – bár von-
zónak tûnt a gondolat, különb vagyok
másoknál – néni-
kém tévedett. Rám
nem hallgatott job-
ban, mint õrá. Meg-
gyógyult a kis uno-
kaöcsém, de nem
énmiattam, hanem a
sokunk által Jézus
nevében, hittel mon-
dott imádságok mi-
att. Ha ki lehet emel-
ni egy személyt, aki
miatt meghallgatott
minket a Teremtõ,
akkor az Jézus Krisztus. Csak Õmiat-
ta, egyedül neki köszönhetõen jut-
nak el a mennyek legmagasabb
pontjáig fohászaink. Ha van valaki,
aki egyedülálló módon, bennfentes-
ként tud közbenjárni, az egyedül Õ.
Márpedig õ mindannyiunkhoz közel
akar jönni!

Tanítványként kapott csodálatos lehe-
tõségünk, hogy hivatkozhatunk õrá.
Jézus nevében Istent, mint Atyánkat
szólíthatjuk meg. Krisztus érdeméért
a megváltott ember békességével és

reménységével beszélhe-
tünk a Mindenhatóval. Ha
van különbség köztünk, a
tanítványok között, akkor az
talán csak a hit bátorságá-
ban és az engedelmesség-
ben van: ki mennyire meri,
mennyire hajlandó komo-
lyan venni a Jézustól kapott
lehetõséget. Mert mindenki-
nek felkínáltatott az ajándék,
hogy mindazok, akik benne
hisznek, õt Megváltóként
tisztelik, szeretik, azok õrá

hivatkozva jó reménységgel kérhetik
az Atyát, és megadatik az, ami javunk-
ra válik, és az õ dicsõségét szolgálja.
Bátorodjunk fel, hiszen Jézus ígéri,
hogy az õ nevére hivatkozva hallgat
majd ránk az Isten!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész
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Asors különös véletlenje, hogy
májusban – tíz év különbség-
gel – tíz napon belül hunyt el

két szekszárdi címzetes apátunk: Blasy
József és Pauer János. De vajon kik vol-
tak õk, s kik viselték még ezt a címet?

Egyikük, Fraknói Vilmos magával
együtt hatot nevez meg, bár néhá-
nyukról alig maradt adat. Még a címet
sem használták negyven évig, mert
mikor Mária Terézia az apátság javait
1777-ben az egyetemet fenntartó ura-
dalomnak adta, az utolsó javadalmas
apát, Rodt bíboros már két éve nem
élt, s az elsõ címzetes apáttá pedig
csak 1817-ben nevezték ki gróf
Nádasdy (Paulai) Ferencet, aki 1838-
ban akadémikus, 1845-ben kalocsai
érsek lett. Kiállására jellemzõ, hogy
„1848-ban augusztus 1-jére nemzeti
zsinatot hirdetett ki. Emiatt 1849 ele-
jén bujdosnia kellett”. Kalocsán halt
meg, 1851. július 22-én.

A második címzetes apátról csak
azt tudjuk, hogy Várady János s máso-
dik neje, Komáromy Erzse gyermeke
volt Várady József szombathelyi kano-
nok, aki 1770-ben született, és 1857-
ben vagy 1858-ban halt meg címzetes
püspökként.

Utódja, Bonnaz Sándor a francia
Challex faluban született 1812. au-
gusztus 11-én, atyja Napóleon hadna-
gyaként esett el a lipcsei csatában.
Anyja vele hazánkba költözött, õt pap-
pá szentelték 1837-ben, 1859-ben
címzetes apátunkká, egy év múlva pe-
dig már csanádi püspökké lesz, s ma-
rad haláláig, mely Temesvárott 1889.
augusztus 9-én érte. „Ritka szakérte-
lemmel minta-uradalommá tette a
püspöki birtokot; általános tiszteletet
gerjesztett, hogy közjóra közel 2 mil-
liót áldozott.”

Bonnaz püspöki kinevezésekor le-

mondhatott. Követte õt az 1828. janu-
ár 10-én Zsolnán született Schreiber
László teológiai doktor, gyõri oldalka-
nonok, akinek mûve a franciából for-
dított A kereszténység eredményei.
Címét haláláig, 1862. október 25-ig vi-
selte.

Alig néhány héttel ezután, 1862.
november 13-án Pauer János akadé-
mikus, a papnevelõ intézet lelki igaz-
gatója és tanára lett címzetes apátunk
1878 karácsonyáig, amikor a király
székesfehérvári püspökké nevezte ki.
Székhelyén hunyt el 1889. május 15-
én. Adományain, köztük 310 õsnyom-
tatványon kívül számos cikke és har-
minc önállóan megjelent mûve is
fenntartotta nevét.

Az õt követõ Blasy József pozsonyi
plébános, aki 1813. február 25-én szü-
letett, csupán 1879. március 30-tól

május 24-ig, Vásárúton bekövetkezett
haláláig volt apátunk. Róla csak annyi
hírlik: „1857-ben tót nyelven adott ki
egy munkát.”

Fraknói Vilmos 1879. május 22-én
lett az Akadémia fõtitkára; hozzánk jú-
lius 6-án nevezték ki. Nemcsak az
apátság történetét írta meg – 87 önál-
ló mûve közt –, hanem Augusz Imré-
vel arról is tanácskozott, hogyan te-
hetné szerényebb formában ismét ja-
vadalmassá a szekszárdi apáti rangot.

Nem tudjuk, mikor mondott le, de
Steinberger Ferenc lett utóda. Külön
csodaként emlegették, hogy egyszer
itt is járt. Õ is nagyváradi kanonok,
amikor Ady Egy kis séta címû (egy hét
fogházat érõ) epés karcolatában írta:
a kanonokok „hasztalanul vonják el
ezer és ezer éhezõtõl a kenyeret”, de
ez rá aligha vonatkozott, mert kilenc

mûve mellett a katolikus tanítók or-
szágos bizottsági elnöke. Nagyvára-
don hunyt el 1905. január 18-án.

Dr. Töttõs Gábor

EGY NEVEZETES NAP 135. Ódon időben

MÁJUS 18-ÁN

130 éve, 1879-ben a még mocsa-
ras sétatér rendezésérõl határoztak.
95 éve, 1914-ben letette vizsgáit vá-
rosunk 30 éven át leendõ tisztiorvo-
sa, Klein (Kelemen) József.
MÁJUS 19-ÉN

70 éve, 1929-ben jelent meg Ba-
bits Mihály Ritmus a könyvrõl címû
verse.
MÁJUS 20-ÁN

310 éve, 1699-ben 12 akó szek-
szárdi bort szavaztak meg Pheffen-
shoffen tábornoknak, ki kedvezõ
adóterheinkért fáradozott. 120 éve,
1889-ben elhunyt Schwartzkopf
Géza borkereskedõ, mézesbábos,
tûzoltó-parancsnok. 
MÁJUS 21-ÉN

160 éve, 1849-ben Garay János
Buda visszafoglalásakor jósolta: „Az
elhullt honvéd hamviból / Egy új, di-
csõ kor támad”.
MÁJUS 22-ÉN

135 éve, 1874-ben elõször lépett
színpadra szülöttünk, Eibenschütz
Mari. 125 éve, 1884-ben jegyzõnk
lett Hirling Ádám, a késõbbi polgár-
mester.
MÁJUS 23-ÁN

125 éve, 1884-ben megnyitották az
újjávarázsolt Csörge-tót.
MÁJUS 24-ÉN

130 éve, 1879-ben halt meg
Blasy József címzetes szekszárdi
apát, író.

E V A N G É L I U M

Szekszárdi címzetes apátjaink

... és a hetedik, Fraknói Vilmos
- kinevezése idején

Az ötödik címzetes apát: Pauer
János…

A kápolnáért
„Esték a kórházi kápolnáért” címmel
nagyszabású rendezvény-sorozatnak
ad otthont városunk május 22. és 24.
között. A fõszervezõ Szekszárdi Alsó-
városi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület a sok-sok segítõ-támogató-
val együtt a változatos, élményt kínáló
programok révén is – bár belépõdíjat
nem kérnek – gyûjtést szervez a ká-
polna megmentésére.

Május 22-én, 18 órakor kezdõdik a
jótékonysági mûsoros est a Garay
gimnázium dísztermében. A mûsor-
ban versek, elbeszélések, részletek
hangzanak el Babits Mihály, Baka Ist-
ván, Illyés Gyula, Lázár Ervin és Mé-
szöly Miklós mûveibõl, valamint kor-
társ szekszárdi szerzõk alkotásaiból.

Szombaton nyitott pincék várják
az érdeklõdõket Istifángödrében, 14
órakor verses, zenés, „boros” mûsor
hangzik el a Szent Orbán szobornál.
A háromnapos program vasárnap 11
órakor a belvárosi katolikus temp-
lomban Bíró László püspök jubileumi
miséjével zárul.



JEGYZET

Számolom a szúnyogokat
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A rejtvény megfejtését 2009. május 26-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Május 3-ai rejtvényünk helyes megfejtése: : „Felveszi télben elhányt ékét a bánatos erdõ” (Dayka Gábor:
A tavasz).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Ruip László, Alkotmány u. 36. és Pohlon Ádámné, Tartsay ltp. 32.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Elõször (egyik álmatlan éjszakámon a sok közül)
az jutott eszembe – hogy valahogy reggelig elüs-

sem az idõt valamivel –, a fehér birkákat fogom szá-
molni, de ahogy lehunytam a szemem, rájöttem, re-
ménytelen feladattal próbálkozom megbirkózni. Tud-
ják, ezek a birkák – legjobb esetben is barikák – nagy
tömegben összezsúfolódva szinte felismerhetetlenül
összemosódnak egy szürkésfehér masszává, így aztán
teljesen hasonlatossá válnak olyasfajta megfoghatat-
lan fogalmakhoz/dolgokhoz, mint például a nézettsé-
gi vagy népszerûségi indexek, szóval, mint a mára
már gombamód elszaporodott közvéleménykutatá-
sok eredmények általában.

A szúnyogokkal lényegesen egyszerûbb a dolog.
(Nem azt mondtam, hogy könnyebb!) A szúnyo-

gok hallhatóak, láthatóak, érezhetõek. Nekem csak az
a feladatom, hogy fél karom és két szemem kivételével
hermetikusan bebugyoláljam magam, és egy lehetõleg
nagyon vizes, tocsogósan sáros, sûrûn gazos, bokros
területen meztelenül hagyott fél karomat (amelyen
óra is van) kinyújtsam és számoljam, hogy fél napon-
ként, óránként, félóránként, félpercenként... hogy az
anyád ne sirasson! ..csatt!!... a karomra rászálló rette-
netes viszketést okozó vérszívókat. Ráadásul ezt nem
csupán hobbiból teszem, vagy gyógyíthatatlan ma-
zochismusból, hanem elkötelezett lokálpatriótaként
szûkebb környezetem életminõségének elviselhetõbbé
tétele érdekében, hogy még idõben tájékoztathassam
az illetékeseket a szúnyogpopuláció idegeinket, sõt,
egész szervezetünket megviselõ elszaporodásáról, és
akkor még a teljesen fölösleges vérveszteségekrõl em-
lítést sem tettem. Hiszen még mindig jobb, ha áfaeme-
lés ürügyével szívják a vérünket, mert az legalább nem
viszket, és higgyék el nekem, egy sok mindent átélt és
tapasztalt kisembernek, hogy a vásárlásról könnyebb
leszokni, mint a reflexszerû vakaródzásról.

Néhány napja már számolom a szúnyogokat, és
örömmel jelenthetem, hogy tökéletesen mûkö-

dik a módszerem, és jó erõnlétemnek köszönhetõen
még bírom szusszal és erõvel, ahogy egy pár pimasz
vérszívó a karomra száll... hogy az anyád ne siras-
son!... agyoncsapom õket. Egyelõre még nincs feltétle-
nül és elengedhetetlenül szükségem segítségre, én a
végsõkig kitartok, ámde arra kérem az illetékeseket,
ha mobilomon riasztom õket, habozás nélkül siesse-
nek a segítségemre, és eszébe ne jusson egyetlen egy
nagyokosnak se a megfogyatkozott fecskeállomány-
ra hivatkozva húzni az idõt, mert elõfordulhat, hogy
szúnyogcsapdosásom közben véletlenül õt találom
kupán csapni. Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY



Május 7. és 10. között Budapest, Pa-
saréten rendezték meg az Országos
Serdülõ Kosárlabda-bajnokság dön-
tõjét, ahol az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd leánycsapata kemény küzde-
lem után az 5. helyet szerezte meg.

nA szekszárdiak a csoportmérkõzé-
sek során megvívtak a késõbbi
arany-, illetve ezüstérmessel, a
Vasas-Csata, valamint a Miskolci
Sportiskola SC gárdájával is, így bra-
vúrra lett volna szükségük a legjobb
négy közé kerüléshez.

Gyõzelem nélkül léptek tovább
a keresztjátékba, ahol nyertek a
Szolnoki SI ellen, a helyosztón pe-
dig fölényesen gyõzték le a Sopro-
ni Darazsakat. Az öt mérkõzés alap-
ján a torna legjobb szekszárdi játé-
kosa Schönhardt Lilla lett, aki a baj-
nokság negyedik legjobb dobója-
ként összesen 88 egységig jutott.
Ugyancsak ponterõsen kosárlabdá-
zott Rick Mónika, Studer Zsuzsa,
Erõs Fruzsina és Szendei Bernadett
is. A szekszárdi csapat edzõje
Harsányi Mária. K. E.

12 2009. május 17.
SPORT

Tanulságok elvesztett rangadók után
UKSE: két-három új játékost mindenképpen igazolni kell

A Siófok elleni hazai, majd az ér-

di idegenbeli vereség után elúsz-

ni látszik a harmadik hely, amit

az UKSE Szekszárd maximális

célként megfogalmazott az NB

I/B-s női kézilabda-bajnokság

őszi indulásakor.

Bálint György

A negyedik hely eléréséhez is bravúr
kell: mégpedig az élvonalba igyekvõ
Veszprém legyõzése, különben marad
az ötödik hely, amit nagy tavaszi hajrá-
val tavaly is elért a csapat. Igaz, nem
olyan kiélezett, erõs bajnokságban,
mint az idei.

– A nyári pozitív változások ellené-
re nem volt irreális elképzelés a dobo-
gós célkitûzés? – kérdeztük Varga Je-
nõt, az egyesület ügyvezetõ elnökét,
aki nem tûnik elégedetlennek a két fi-
askó ellenére sem, s akkor sem, ha a
közeljövõt firtatjuk

– Miért lennék az? – kérdez vissza a
rá jellemzõ határozottsággal. – Ha
megnézem a két legutóbbi találkozón-
kat, és minden részletében elemezzük
a meccset, akkor kiderül, hogy csak a
hajrában buktuk el ezt a két – a bravú-
ros szereplés megvalósítása szempont-
jából fontos – találkozót. Volt sanszunk
a sikerre, de ennél is lényegesebb,
hogy ezekkel a télen tovább erõsödõ
csapatokkal a játék minõségében – túl-
zás nélkül állíthatom – felvettük a ver-

senyt, de nekünk nincs Németh Hel-
gánk, vagy Gabnaink, s ez döntött. Va-
gyis a 3-5. helyek sorsát tulajdonkép-
pen a pénz dönti el, s ebben jelenleg
még nem vagyunk versenyképesek.
Ami a célokat illeti: jómagam és vezetõ-
társaim is mindig maximalisták va-
gyunk. Olyan célt tûzünk ki, ami felté-
telezi, ha a csapat kihozza magából a
maximumot, és a külsõ körülmények
sem hátráltatnak, akkor az összejöhet.
Nem volt irreális a dobogó, sokáig a 3.
helyen állt a csapat. Siófokról például
pontot tudott hozni, és õsszel nyerni
tudott az Érd ellen is. A megerõsödött

riválisokkal szemben a végjáték során
már megremegett a kéz, nem voltunk
ott fejben. Azért azt ne felejtsük el,
hogy csapatunkban Horváth Szimo-
netta a maga 25 évével a legidõsebb já-
tékos. A többiek fiatalabbak, rutintala-
nabbak, noha többen közülük vitatha-
tatlan tehetségük okán – s itt most
hadd emeljem ki Fauszt Évát –, belekós-
toltak már az NB I-be is. A bennünket
most legyõzõknél, de a Veszprémnél is
akadnak fiatalok, aztán az osztály szint-
jén rutinos játékosok egész sora, akiket
kiegészít egy-két nagy név, akik alkal-
masint meccseket képesek eldönteni.

Hárman érkezhetnek

– Adva a lecke a klubvezetésnek az
UKSE középtávú, NB I-es céljait illetõ-
en: az értékek megtartása mellett cél-
irányosan igazolni kell. Ha van, ha lesz
mibõl...

– Igen, ez már most aktualitás. Tár-
gyalunk is már játékosokkal, és keres-
sük a forrásokat a szponzorainkkal va-
ló egyeztetés során. A csapat gerince
az adott, de szeretnénk a balszélre iga-
zolni, s azt is látnunk kell, hogy a
Horváth-Fauszt-Kovács Nóra belsõ
hármas tehermentesítésére minden-
képpen szerzõdtetnünk kell legalább
két játékost.

Horváth Szimonetta 25 évével a legrutinosabb szekszárdi játékos
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Az Atomerõmû-KSC Szekszárd serdülõcsapata, állnak (balról):
Pekárik Dóra, Erõs Fruzsina, Szendei Bernadett, Harsányi Má-
ria edzõ, Kövér Dorina, Árvay Júlia, Simon Anikó. Térdelnek
(balról): Mácsik Nikolett, Studer Zsuzsa, Nagy Zsuzsa, Fehér
Zsuzsa, Bari Krisztina, Rick Mónika, Schönhardt Lilla

Bravúrra lett volna szüksége a KSC-nek

Válogatottak

Az UKSE utánpótláscsapatai közül
kettõ ott lesz a korosztályos orszá-
gos bajnokság döntõjében. Ennél
is jobban örülnek az egyesület há-
za táján annak, hogy immáron
négyre nõtt válogatott játékosainak
száma: az ifjúsági Eb-n bemutatko-
zásra készülõ kapus, Kurucz Anna-
mária mellett a serdülõ nemzeti
együttesbe három szekszárdi is
meghívást kapott: Péterbencze Ju-
dit, Samu Virág és Szekerczés Lu-
ca már részt is vett az elsõ keret-
edzésen.

Kihívás, mindenkinek
Május 20-án, szerdán válik nagykorúvá idehaza
a McDonald’s Challenge Day, vagyis a Kihívás
Napja. A 18. kiírás szekszárdi programjai kö-
zött  (részletesen a 2. oldalon olvashatják) új-
donság az Óceán Könnyûvár SE családi napja,
valamint a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program csatlakozása. Mind a Prométheusz
Parkban, mind az idén 20 éves városi sport-
csarnokban színes programok várják a mozog-
ni, sportolni vágyókat. A szervezõk szerint min-
den adott lesz, hogy kategóriájában a megye-
székhely sorrendben hatodszor is az ország
„Legsportosabb települése” legyen.

Nem babonásak...
Június 13-án immár 13. alkalommal ad otthont
Szekszárd az adidas Streetball Challenge névre
keresztelt utcai kosárlabda fesztiváljának. A
szervezõk nem babonásak, szerintük akár ne-
vezési csúcsot is regisztrálhatunk idén a három
dunántúli helyszín legnépszerûbbikén. Hagyo-
mányosan a gimnázium és a múzeum közötti
lezárt útszakaszon állítják fel a palánkokat. A 15
kategóriában meghirdetett csapatküzdelmek
mellett dobóversenyeket is tartanak. Elõnevez-
ni június 5-ig lehet a Horváth Sport üzleteiben.
A nevezési díj csapatonként 10 ezer forint,
ezért mind a négy játékosnak fehér adidas pó-
ló jár. Info: www.streetballnet.hu.
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– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges

ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá

elõtanulmányok nélkül. Kérem, mondja el, hogy si-

került elérnie ezt a nem mindennapi eredményt! 

– Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek

rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú

évekig gyûjtögettem a tudást s a bátorságot, mielõtt

belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidõ-

szak után, július elején egy egészen új nyelvet kezdett

tanulni, s szeptemberben sikeres középfokú C nyelv-

vizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segít-

ség nélkül. Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerõsöm javasolta,

hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert,

amelynek segítségével õ néhány hónap alatt levizsgá-

zott angolból. Ez felkeltette az érdeklõdésemet, és vá-

sároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelv-

tanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 közép-

fokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-

noka Magyarországon. 

– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer?

Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnö-

ki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fõiskolán, a világ-

bajnoki és olimpiai ezüstérmes nõi kézilabda-válo-

gatottnál, az úszóválogatottnál, a magyar bíróságo-

kon, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is,

mint Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy

Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tan-

anyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam

magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerél-

mény, visszaigazolás. Mire végigértem az anyagon,

mintegy kettõszáz órát beszéltem célnyelven. Így

gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani

hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD-mi-

nõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga köve-

telményeit veszik célba. Én szeretnék további nyelve-

ket is ezzel a módszerrel elsajátítani – és belõlük nyelv-

vizsgázni.

– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív

Nyelvtanulási Módszer?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd

és norvég nyelvre készült tananyag.

– Ön szerint mennyi idõ szükséges a tananyag

elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok idõm volt, s gyor-

san haladtam, de tudtommal a tanulók többsége egy

tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágának, a két ok-

tatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig

egy tucat magánóra költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Szekszárdon a Gyermekkönyvtár-

ban (Szt. László középiskola kollégiuma) lesz vásár-

lással egybekötött termékbemutató, amelyen Önnel

személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk.

– Igen, május 21-én (csütörtökön) 16-18 óráig, és

május 28-án (csütörtökön) 16-18 óráig a tananyago-

kat bárki megtekintheti, és szívesen megosztom ta-

pasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási

módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden

tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel, akár prob-

lémáival!

– Kedves Gina, sok sikert  a további tanuláshoz,

és még tíz nyelvvizsgát! 

(A kívánság részben teljesült, a cikk megjelenése

óta újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Krea-

tív Nyelvtanulás Módszerrel, ezúttal angolból.) 

Info: Behring Balázs 

www.kreativnyelv.hu

Sport a kutyámmal - kulturált ebtartás
Közel száz páros indul a III. Agility Vidékbajnokságon, Szekszárdon

Május 23-án ad helyet az Angyal

György vezette szekszárdi Top-

Dog Kutyaiskola az immár vidé-

ken is egyre népszerűbb kutyás

sport, az agility legújabb orszá-

gos rendezvényének.

N. S.

Az agility Angliából indult útjára, de
mára Európa szerte népszerû verseny-
sport lett, amely a kutya és gazdája al-
kotta páros képzettségét, a kutya ve-
zethetõségét, ügyességét, irányítható-
ságát vizsgálja. A lovassportban már
ismert díjugrató verseny mintájára fel-
épített pályán, meghatározott sorrend
alapján az elõírt idõn belül kell a pá-
rosnak teljesítenie a feladatot.

A versenyen fajtatiszta és keverék
kutyák egyaránt részt vehetnek, mére-
tüknek és képzettségüknek megfelelõ
mini, midi vagy maxi méretosztály-
ban. Elõfeltétel a kutyának az ember-
hez és a fajtársakhoz való jó viszonya,
kutyaiskolában szerzett alapengedel-
messég, illetõleg az ezekhez szorosan
kapcsolódó rendszeres mozgás, egész-
séges, sportos életmód. A verseny ve-
zetõbírói a MEOE által delegált Szabó

István és Tóth Ár-
pád lesznek.

A vidékbajnok-
ság nem titkolt cél-
ja, hogy a fõváros-
ban tömegeket
m e g m o z g a t ó
sportág a régióban
is minél szélesebb
érdeklõdésre talál-
jon, ezzel párhuza-
mosan elõsegítse a
kulturált kutyatar-
tást. A kölykök
szervezett, szak-
szerû nevelésével
„mentesítse” a la-
kóövezetek játszótereinek, vagy más
közterek „kutyafuttatónak” vélt
igénybevételét. A Városi Sport és Sza-
badidõ Központ mellett megtalálható
Top-Dog Kutyaiskola – régóta felvál-
lalva e felelõsségteljes feladatot – ma
is szívesen áll az ebtartók rendelkezé-
sére. Fajtától és kortól függetlenül
várja a mozgást, kikapcsolódást igény-
lõ ebek és gazdáik jelentkezését.

A Gyulán rendezendõ X. Fajtatiszta
és Keverék Kutyák, valamint a
ParAgility világbajnokság felkészítõ,

válogató futamait rendezik május 23-
án Szekszárdon, ahol az elõzetes neve-
zések alapján 90-100 páros méri majd
össze ügyességét. Angyal György
nem csupán iskolavezetõ, versenyzõ,
de rendszeres támogatója is a páro-
soknak, agility szervezeteknek.

A szervezõk látványos eseményt,
igazi sportcsemegét ígérnek a város-
lakóknak. Szeretnék, ha minél többen
kilátogatnának ezen a napon kutyais-
kolába. Bõvebb információ: Angyal
György (30/413-2292).

Alíz már rutinos versenyzõnek számít

Nemzetközi siker

A Fáklya SE Mozgássérültek
Sportegyesülete is képviseltette
magát a Bietiegheim-Bissingen-
ben, Szekszárd német testvérváro-
sában a kapcsolat kezdetének jubi-
leumi, huszadik évfordulója apro-
póján rendezett eseménysoroza-
ton. A Sebestyén András, Márton
István, Fábián Márton, Papp
Lajosné, Kaszás Józsefné, Dobra
Péterné összetételû csapat egyna-
pos verseny keretében mérkõzött
meg a vendéglátók igen jó játék-
erõt képviselõ csapatával. A mieink
fõ profiljának számító asztalitenisz-
ben a Fáklya sikere került be a
jegyzõkönyvbe, s a végsõ siker a
jubileumi kupa elhódításával is járt.
A Fáklya országos hírû pingpongo-
sa, Sebestyén András mind a hat
mérkõzését megnyerte.
A szekszárdi klub az egyhetes kint-
tartózkodás élményéért köszönetet
mond a szponzoroknak: a Szek-
szárdi Vagyonkezelõ Kft.-nek, az Al-
fa Nova Kft.-nek, a Sió Trans Kft.-
nek, a Tagex Hungária Kft.-nek,a
HD Security Kft.-nek, a Wesselényi
Közalapítványnak, a Fogyatékosok
Sportszövetségének és Szekszárd
város Önkormányzatának.

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a fõiskolás Szekeres Georginával
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

60 éve az életben – 11 éve a foltvar-
rásban

Színes foltokból varrt élet...
Acélosné Solymár Magdolna folt-

varró céhmester kiállítása 
Megtekinthetõ: május 21-ig

munkanapokon 9-18 óráig.

Május 20-án, szerdán
Adagio együttes estje Jegy: 2200 Ft 

Május 21-én (csütörtök) 19 óra
Garay bérlet 4. elõadása: Carlo

Goldoni: Mirandolina, amore! víg-
játék

Színházjegyek válthatók munka-
napokon 14-18 óráig 2000 Ft-os áron.

Tolle Gyermeknap
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház

közremûködésével
Május 24-én Szekszárdon, a

Prométheusz Parkban 10 órától
Színpadi programok: Alma Zene-

kar elõadása; torna és találkozó Béres
Alexandrával; Bartina Együttes nép-
táncbemutatója; Szekszárd Mozgás-
mûvészeti Stúdió bemutatója; Sztár-
vendégek: Király Viktor és Tóth Gabi
„megasztárosok”; valamint: Tolle tej-
bár, védelmi és mentési bemutató a
tûzoltók és a Vöröskereszt közremû-
ködésével, bemutatkozik az Óceán
Könnyûbúvár SE, kézmûves foglalko-
zások, légvárcsúszda,ugráló, játszó-
ház, autószimulátor, és még sok más
érdekesség. Filmvetítés a Panoráma
Moziban: Volt 10.30; Kutyaszálló
12.30 és 14.00.

A gyermeknap programjai ingye-
nesen látogathatók

A Soha többé Soá! Alapítvány a
holokauszt 65. évfordulója alkal-
mából 

Május 25-június 5-ig az üvegte-
remben

Auschwitzi album – Rólunk, ne-
künk, értünk címmel Holokauszt em-
lékkiállítást tart.

A tárlat méltó emléket kíván állítani
az elpusztult zsidóságnak. Az alapít-
vány a város lakossága mellett hívja a
tanuló diákságot is, hogy az éves
holokauszt megemlékezésüket az osz-
tályok a helyszínen tarthassák meg.

Május 28-án (csütörtök) 15 óra-
kor a márványteremben

39. Tolna megyei gyermekrajz-
kiállítás megnyitója

Megnyitja: Csillagné Szántó Polixé-
na, a mûvelõdési bizottság elnöke.
Közremûködik: Schöck Csanád, a
Dienes iskola 4. osztályos tanulója.

A tárlat június 13-ig látogatható.

Május 29-én, pénteken, 20 órá-
tól az üvegteremben

Kalocsai táncház Elõadás a kalo-
csai népszokásokról, viseletrõl

Elõadók és a táncházat vezetik: Illés
Zoltán, Illésné Koszta Krisztina Fülöp
Ferenc-díjas néptáncpedagógusok
Kalocsáról. Muzsikál a Csurgó zene-
kar Jegy: 500 Ft

Május 30-án (szombat) 19 óra
Nyárköszöntõ fellép a Bartina

Néptánc Egyesület valamennyi cso-
portja 

Belépõjegy: 1200 Ft, kapható 2 hét-
tel az elõadás elõtt a színházi jegy-
pénztárban.

Mûvészetek Háza
Székely Bertalan szabadegyetem,
harmadik elõadás

Május 21., csütörtök, 17 óra
Székely Bertalan falképfestészete
Elõadó: Dr. Dománszky Gabriella

mûvészettörténész, a Budapesti Tör-
téneti Múzeum munkatársa

Az elõadások helyszíne: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház üvegterme.

Jegyár: 600 Ft.

Május 28-án (csütörtök) 19.30
óra

Jandó Jenõ zongoramûvész és
Megyesi Schwartz Lúcia énekmû-
vész dalestje

Joseph Haydn osztrák zeneszerzõ
halálának kétszázadik évfordulóján

Mûsor:
Joseph Haydn:
1. C-dúr szonáta (Hob.XVI / 50)
2. English Canzonettas and Songs:

- She never told her Love
- The Spirit's Song
- Despair
- A Pastoral Song
- The Mermaid's Song
- Fidelity 

3. Esz-dúr szonáta (Hob.XVI / 52)
4. Arianna a Naxos cantata
Belépõjegy: 1500 Ft
Zenebarát bérlettel 750 Ft

SzemFülEs(t)
Egy pohár jó szekszárdi vörösborral

kezében gyönyörködjön Székely Ber-
talan csodálatos alkotásaiban, és hall-

gassa Liszt magával ragadó zongora-
muzsikáját, valamint Arany János: Ág-
nes asszony címû lélektani balladáját.

Aki nem csendben a képek elõtt
végigsétálva, hanem baráti társaság-
gal, beszélgetve szeretné megtekinte-
ni a tárlatot, 2009. május 29-én, pénte-
ken az éjszakába nyúló programun-
kon megteheti.

Tárlatvezetések:20.00 és 21.30 óra.
Zongorán közremûködik: Lányi Pé-

ter, vers: Csötönyi László
Tárlatvezetõ: Dr. Méry Éva
Belépõjegy: Felnõtt: 1600 Ft, Nyug-

díjas: 800 Ft, Diák: 600 Ft, Tárlatveze-
tés: 400 Ft

Elõzetes bejelentkezés: Gonda Má-
ria 74/511-247, 20/428-7137

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Május 14-20-ig
17.30, 20.00: X-Men: Kezdetek –

szinkronizált amerikai akciófilm 
Május 21-27-ig
15.30, 17.30: Álom.net – magyar

vígjáték (12)
20.00: Dragonball: Evolúció –

szinkronizált amerikai film

ART TEREM

Május 14-20-ig
17.00: Milk – amerikai életrajzi drá-

ma (16)
19.00: Hajrá boldogság – feliratos

angol vígjáték (12)
Május 21-27-ig
17.00: Ember a magasban – fel-

iratos angol amerikai dokumentum
film (12)

19.00: Álom.net – magyar vígjáték
(12)

A Babits Mihály Művelődési Ház és Művésze-

tek Háza szeretettel meghívja Önt és kedves

családját május 23-án az Örökség Dél-dunán-

túli Regionális Gyermektáncfesztiválra, a Ba-

bits Mihály Művelődési Házba.

PROGRAM:

10.00: Köszöntõt mond Horváth István, Szek-
szárd Megyei Jogú Város Polgármestere

10.00: Bemutató I.
14.00: Bemutató II.
16.00: Eredményhirdetés a színházteremben
16.15: Táncház a márványteremben
16.15: A második bemutató szakmai értékelése a

próbateremben
A programok látogatása díjtalan.
RÉSZTVEVÕ CSOPORTOK:

Abai Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény Aranyalma gyermekcsoportja

Bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület Után-
pótlás + Junior csoportja

Böhönyei Festetics Pál Általános és Alapfokú

Mûvészeti Iskola és Óvoda Cseperedõ csoportja
Kaposmérõi Hunyadi János Alapfokú Mûvé-

szetoktatási Intézmény Békarokka csoportja
Kaposvári Együd Árpád ÁMK és Alapfokú Mû-

vészetoktatási Intézmény Csuporka csoportja
Kaposvári Együd Árpád ÁMK és Alapfokú Mû-

vészetoktatási Intézmény Mákvirág csoportja
Kaposvári Együd Árpád ÁMK és Alapfokú Mû-

vészetoktatási Intézmény Pergõ csoportja
Komlói Kispöndöly Néptáncegyüttes
Komlói Szilvási Nevelési – Oktatási Központ

Tökmagocskák csoportja 
Pécsi Berze Nagy János AMI „Ifjú Mecsek” Tánc-

együttes
Pécsi Misina Kulturális és Táncegyesület Csikó

csoportja 
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Körtéfa cso-
portja

Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Tengertánc
csoportja

Szekszárdi Bartina Néptánc Közhasznú Egyesü-
let Utánpótlás csoportja

Szekszárdi Bartina Néptánc Közhasznú Egyesü-
let Gyermekcsoportja

Szekszárdi Bartina Néptánc Közhasznú Egyesü-
let Aprók csoportja

Szennai Zselic Mûvészeti Iskola Rakonca cso-
portja

Zamárdi Fekete István Mûvészeti Iskola Sulyom
Tánccsoportja

Rendezõ: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza

Az esemény támogatója: Nemzeti Kulturális Alap
és az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület.

Örökség Dél-dunántúli Regionális Gyermektáncfesztivál
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KÖZLEMÉNYEK

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS: MÁJUS 21.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
lakosságot, hogy az RSZ-COOP Kft.
Szekszárd illetékességi területén má-
jus 21-én, 18:22 és 20:22 óra kö-
zött légi szúnyoggyérítést végez.
Rossz idõ esetén május 22-én, vagy
23-án permeteznek. A kijuttatott
MOSQUITOX 1 ULV és K-OTHRIN
ULV nevû vegyszerek emberre és
melegvérû állatokra veszélytelenek,
de a méhekre veszélyesek!

HOLLÓS-GOMBÁSZÖSVÉNY

A Tolna Megyei Természetbarát Szö-
vetség tisztelettel meghív minden ér-
deklõdõt a Hollós László-emlékév kap-
csán szervezett gombászösvény- ava-
tásra május 25-én, hétfõn, 14 órára a
Gurovicai-erdészházhoz. Info: Gergely
Péter (tel.: 74/413-550, este).

KÖZGYÛLÉST TART A VGYTME

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete május 19-én, ked-
den, 9.30 órától tartja közgyûlését
Szekszárdon, a Garay gimnázium
dísztermében (Szt. István tér 7-9.).

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Május 19. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Május 26. (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 19. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Május 26. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület
Május 12. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület
Május 11. (hétfő) 17-18 óráig

Május 25. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
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-
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APRÓHIRDETÉS

A MINÕSÉG GARANCIÁJA
Richter László
kárpitosmester

Bútor- és autókárpitozás

Műhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.

Tel.:74/412-186; 20/446-86-42
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