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KSC SZEKSZÁRD: 
A CSAPAT GERINCE
MEGMARADT

TÖMEGEKET VONZOTT 

A PÜNKÖSDI FESZTIVÁL 4. OLDAL 12. OLDAL

Együtt megjelenni minél többször.
Valahogy úgy, mint a Szekszárdi Szü-
reti Napokon, vagy a Budai Várban
minden évben megrendezésre kerü-
lõ pezsgõ és borfesztiválon – hallhat-
tuk a Szekszárdi Hegyközség, a Bor-
vidéki Kht. és a Borászok Céhe veze-

tõitõl is közelmúltban, amikor a helyi
borásztársadalom a marketingtevé-
kenység terén igyekszik frontáttörést
elérni.

Nos, e tekintetben új elemként (és
helyszínként) jelent meg tavaly a fõ-
város szívében található Károlyi Pa-

lota, ahová Szekszárd város a megye-
székhely befektetési lehetõségei
iránt érdeklõdõ vállalkozásokat, az
elszármazottakat invitálta, de a ren-
dezvény már akkor is a szekszárdi
bor-imázs terjesztésérõl szólt legin-
kább. Folytatás az 5. oldalon.

Szekszárdi borok Pesten
Új pincészetek is letették névjegyüket a Károlyi Palotában

A Károlyi Palota másodszor adott otthont a szekszárdi borok exkluzív bemutatójának

HARMÓNIÁBAN
A SZÜLŐKKEL ÉS AZ
ÖTÖDIKESEKKEL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL

Amit tudni kell
az EP-választásról

Szavazni kizárólag személyesen, a válasz-
tópolgár értesítõjén feltüntetett szava-
zókörben lehet. A szavazás 2009. június
7-én (vasárnap), 6 órától 19 óráig tart.

Szavazni a következõ érvényes
igazolvány(ok) valamelyikének be-
mutatásával lehet: lakcímet tartalma-
zó személyazonosító igazolvány vagy
lakcímigazolvány és (új típusú) sze-
mélyazonosító igazolvány, vagy útle-
vél, vagy 2001. január 1-jét követõen
kiállított vezetõi engedély.

Mozgásában gátolt személy, aki
nem tudja felkeresni a szavazókört,
írásban mozgóurnát igényelhet. A ké-
relmet a szavazás napját megelõzõen
a település jegyzõjéhez, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottság-
hoz kell eljuttatni.
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PÁLYÁZAT, FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Egészségügyi Gondnoksága,
(7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.)   a
közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alap-
ján pályázatot hirdet határozatlan ide-
jû, közalkalmazotti jogviszonyban “If-
júsági orvos” munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Ifjúsági ren-
delõ, Szekszárd, Szent István tér 18. 

Munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok: 14 év feletti középfokú, nap-
pali rendszerû iskolai oktatásban
résztvevõ tanulók megelõzõ jellegû
iskola-egészségügyi orvosi ellátása, a
tanulók egészségi állapotának szûré-
se, követése, egészségnevelés, pálya-
alkalmassági vizsgálatok elvégzése,
sporttal összefüggõ feladatok ellátása.

Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
Egyetemi végzettség,  iskola-egész-

ségtan- és ifjúságvédelem, vagy belgyó-
gyász, vagy csecsemõ és gyermek-
gyógyász szakvizsga, büntetlen elõélet.

Pályázat részeként benyújtandó
iratok:

Szakmai önéletrajz, diploma és
szakvizsga másolat, erkölcsi bizonyít-
vány.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2009. június 19.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. június 29.

Az állás betölthetõségének határ-
ideje: 2009. szeptember 1.

További felvilágosítást Takács
Béláné ad, a 74/511-477 telefonszá-
mon

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú város Önkormányzata Egészség-
ügyi Gondnoksága fenti címére lehet
benyújtani.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Egészségügyi Gondnoksá-
ga (7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alap-
ján pályázatot hirdet, határozott ide-
jû közalkalmazotti jogviszonyban
“területi védõnõ” munkakör betölté-
sére

A munkavégzés helye: Védõnõi
Szolgálat, Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

Munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok: 

Nõvédelem, várandós anyák gon-
dozása, tanácsadás a szoptatással,
családtervezéssel kapcsolatban, 0-6
éves korú gyermekek gondozása,
közremûködés egészségfejlesztési és
egészségvédelmi programok szerve-
zésében.

Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-

vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Fõiskola, védõnõi szak, felhasználói

szintû MS Windows, NT/2000/XP,
büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó
iratok:

Önéletrajz, fõiskolai diploma, er-
kölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2009. június 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2009. június 23. 

A munkakör betölthetõségének
idõpontja: 2009. augusztus 3.

További felvilágosítás Takács
Béláné ad, a 74/511-477 telefonszá-
mon.

A pályázatokat Szekszárd, Megyei
Jogú Város Önkormányzata Egészség-
ügyi Gondnoksága címére (7100
Szekszárd, Vörösmarty u. 5.) lehet
benyújtani.

Ifjúsági orvos-pályázat Területi védõnõ-pályázat

Felhívás parlagfû
elleni védekezésre

Tájékoztatjuk a földhasználókat, hogy a parlagfû
elleni védekezés elsõsorban a földtulajdonosok,
használók, termelõk kötelezettsége.  Õk kötelesek
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szó-
ló hatályos 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) be-
kezdése értelmében június 30. napjáig az ingat-
lanukon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az élel-
miszerlánc-felügyeleti szerv közérdekû védeke-
zést rendel el!

A hatósági védekezés eljárásának teljes költsé-
gét a föld használója, tulajdonosa köteles megté-
ríteni. Ez nem azonos a növényvédelmi bírság-
gal, amely 15.000 Ft és 5.000.000 Ft közötti ösz-
szegben az eljárási költségen felül kerül kisza-
básra. A bírság meg nem fizetése esetén a kisza-
bott összeget késedelmi kamat terheli és adók
módjára kell behajtani, amelyrõl az állami adóha-
tóság gondoskodik.  A parlagfûvel fertõzött terü-
letek felkutatását a törvény az ingatlanügyi ható-
ságok hatáskörébe utalta, akik ezen feladatukat a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szervével, az önkormányzatok jegyzõivel, a civil
szervezetekkel, illetve a lakossággal együttmû-
ködve végzik. A közérdekû védekezést elrendelõ
határozatok a polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján való kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a védeke-
zési kötelezettség a parlagfüvön kívül más
allergén gyomnövényre, egyéb károsítóra is
kiterjed, ha azok a szomszédos földhasználók,
illetve termelõk növénytermelési, növényvé-
delmi biztonságát, vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyeztetik, valamint figye-
lembe kell venni az integrált növényvédelem
alapelveit, továbbá a környezet és a természet
védelmét.

Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kö-
telezettségüket, mindannyiunk egészségének
megóvása érdekében önként teljesítsék.

Polgármesteri Hivatal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése 139/2009.(V.28.) szekszárdi öh.
számú határozata szerinti

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
óvadéknyújtás igénylésére.

Azok a vállalkozások és vállalkozók pályázhat-
nak, akik olyan

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

telt vesznek fel, vagy újítanak meg, amely
* legalább féléves tõke-és havi kamattörleszté-

sû, 
* legalább 5 millió forint és legfeljebb 100 mil-

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

+1 évvel meghosszabbítható,
* korlátolt felelõsségû társasági, betéti társasá-

gi, részvénytársasági illetve szövetkezeti formá-
ban mûködõ kis- és középvállalkozás vagy ilyen
egyéni vállalkozás vagy egyéni cég, amely az aláb-
bi feltételeknek megfelel:

- Ipari, kereskedelmi, szolgáltató vagy mezõgaz-
dasági tevékenységét Szekszárd közigazgatási te-
rületén  folytatja, illetve részben itt folytatja, és
székhellyel és/vagy telephellyel rendelkezik Szek-
szárdon.

- A támogatást igénylõ vállalkozás átlagos sta-
tisztikai létszámának - a kérelem benyújtásakor -
legalább a 5 fõt el kell érnie és a vállalkozás köte-
lezettséget vállal arra, hogy ezt a létszámot az óva-
déknyújtás idõtartama alatt megtartja.

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

- A vállalkozásnak nincs lejárt  adó, járulék, illet-
ve helyi adó tartozása. 

- Kizárásra kerül a fent említett vállalkozások
közül az, amelyben a tulajdonosok között önkor-
mányzat,  önkormányzat tulajdonában álló gazda-
sági szervezet,  az állam,   állam tulajdonában álló
gazdasági szervezet van,

- A vállalkozás nem kezdeményezett önmaga
ellen csõdeljárást, végelszámolási eljárást, nem
indítottak ellen felszámolási eljárást, végrehajtási
eljárást,

- A vállalkozás eleget tesz a biztosítéknyújtási kö-
telezettségének (felhatalmazás azonnali beszedési
megbízás benyújtására, bianco váltó kibocsátása),

- A vállalkozás vállalja, hogy a hitelbírálatot kö-
vetõen kétoldalú közokiratba foglalt, a biztosíté-
kokat is tartalmazó szerzõdést köt az óvadékba
adóval a óvadéknyújtásról .

- A vállalkozás által - az elõírt formában és tarta-
lommal - benyújtott óvadéknyújtási kérelem alap-
ján elvégzett elõminõsítés pozitív eredménnyel
zárul, illetve a pénzkölcsön nyújtására megkere-
sett (kiválasztott) pénzügyi intézmény az óvadé-
kot adó érdekeit is elfogadó tartalmú kölcsön-
szerzõdés megkötését vállalja a vállalkozással.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009.  június 12-én 16 óra.

Részletes információk kérhetõek és a pályázati
egységcsomag megvásárolható munkanapokon
8 és 16 óra között a Szekszárdi Ipari Park Kft.
(Bezerédj u. 2.) irodájában.

Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyûlés-
ének döntésétõl függõen a kiíró fenntartja a jo-
got a pályázati felhívás visszavonására, illetve a
pályázati eljárás felfüggesztésére.

Pályázati felhívás
óvadéknyújtás igénylésére



2009. június 7. 3
HÉTRŐL HÉTRE

„A nemzettudat nyomokban létezik”
Városi megemlékezés a trianoni békeszerzõdés 89. évfordulóján

„A második világháborút lezáró

párizsi békediktátum aláírása

után, Rákosi Mátyás hatalomra

kerülésével beköszöntött a tria-

noni események felemlegetésé-

nek mindennemű tiltása” – hang-

súlyozta Horváth István az 1920.

június 4-i évfordulóra emlékező

Béla király téri ünnepségen.

Gyimóthy Levente

Az egykori – a kommunista éra kezde-
tén megcsonkított – országzászló elõtt
mondott beszédében Szekszárd város
polgármestere hangsúlyozta: „A mód-
szert a kádári rezsim is folytatta, s en-
nek eredményeként – míg a környezõ
utódállamok kommunista diktatúrájá-
ban a nemzeti elkötelezettség domi-
nált addig – a magyar kommunista ve-
zetõk – a Trianon-téma elhallgatásával
is – ki akarták iktatni a nemzeti érzést.
Trianonban a lelkünket is szétmarcan-
golták, s ebben az elképesztõ igazság-
talanságban a magyarság élethez való
jogát vonták kétségbe!”

Ma – tette hozzá a polgármester –
az anyaországi nemzettudat nyomok-
ban létezik, s a tragikus 2004. decem-
ber 5-i népszavazással a haza kizárta
magából nemzetét! „Tudunk e ma ele-
get az elszakított magyarság sorsá-
ról?” – tette fel a kérdést Horváth Ist-
ván. A polgármester szerint a minden-
kori magyar állami vezetõknek erköl-
csi kötelességük, hogy 15 millió ma-
gyarért cselekedjenek! „Öntudatos
nemzetpolitikát kell folytatnunk. Va-

lódi nemzetit és keresztényt, mivel a
legfontosabb ma az, hogy magyar, le-
gyen hited, s lészen országod!” – zárta
sorait a „Magyar Hiszekegy” idézeté-
vel a polgármester.

Bacsmai László ünnepi beszédé-
ben ugyancsak kitért az öt évvel ez-
elõtti népszavazásra. „Az utóbbi Tria-
nonról mi tehettünk. Ki valóságosan,
ki hallgatólagosan, szinte szentesítve
az 1920-as eseményeket!” – mutatott
rá. A katolikus plébános úgy véli, az
Európa Parlamenti választások esélyt
adnak arra, hogy lélekben ismét egy-
gyé váljunk elszakított testvéreinkkel.
Bacsmai László figyelmeztetett: fon-

tos, hogy ne csak a múlton siránkoz-
zunk, hanem – a hét szûk esztendõ
után – hozzákezdjünk hazánk építé-
séhez, mivel a népesség fogyása már
drasztikus méreteket ölt.

A Trianon-megemlékezések rend-
szeres városi szervezõje, dr. Tóth
Csaba Attila – elfoglaltsága miatt –
idén nem lehetett jelen az ünnepsé-
gen. Felolvasott üzenetében többek
között abbéli reményének adott
hangot, hogy „minél elõbb válhas-
son városi és országos gyásznappá e
népünk sorsát gyökeresen megvál-
toztató diktátum aláírásának emlé-
kezete!”

Bacsmai László plébános is beszédet mondott

A trianoni
békeszerződés

Az I. világháború gyõztes hatalmai
és Magyarország, mint vesztes ál-
lam között létrejött megállapodást
1920. június 4-én írták alá a Pá-
rizs melletti Versailles kastélykert-
jének Nagy Trianon nevû palotájá-
ban. A 14 részes szerzõdés rögzí-
tette Magyarország új határait is.
Ennek értelmében hazánk terüle-
te - Horvátországot nem számítva
- 282 ezer négyzetkilométerrõl 93
ezer négyzetkilométerre, lakóinak
száma pedig 18,2 millióról 7,6
millióra csökkent. Az elcsatolt te-
rületeken élõ 10,6 millió ember
közül 3,2 millió volt magyar.
Az ötödik rész elõírásai szerint
Magyarország csak egy 35 ezer
fõs, önkéntesekbõl álló hadsere-
get tarthatott fenn. Páncélos jár-
mûveket, hadihajókat és harci re-
pülõgépeket nem gyárthatott, és
nem vásárolhatott. A kilencedik
rész elõírásai értelmében 1921-
tõl kezdõdõen 30 éven át jóváté-
telt kellett fizetni a háborúban oko-
zott károkért Olaszországnak, Ju-
goszláviának, Romániának és Gö-
rögországnak. A trianoni béke-
szerzõdést a magyar társadalom
súlyos igazságtalanságként fogta
fel, és a két világháború közötti
magyar politika legfontosabb célja
annak revíziója volt.

■ Május 28-án záró hangversenyét tar-
totta a Garay János Gimnázium az in-
tézmény dísztermében.  A diákok a re-
neszánsztól a barokk koron keresztül
a XX. századig felvonultatva mutattak
be ismert és kevésbé ismert zenemû-
veket a tavasz témájában.

A visszaigazolás nemcsak az iskola
tanárai, diákjai, de a különleges zenei
(és költészeti) rendezvények iránt ér-
deklõdõ városlakóktól is sûrû taps
formájában érkezett, akik elõtt ezen a
napon nyitva állt a gimnázium dísz-
terme. Heilmann Józsefné igazgató a
mûsor elõtt méltatta a diákok közel-
múltbéli eredményeit, így a versmon-
dó versenyekrõl két alkalommal is el-
hozott országos elsõ helyezést, a „Kõ-
mûves Kelemenné balladája” címû da-
rabbal irodalmi színpaduk országos
harmadik helyezését, valamint a tava-
lyi Helikon Játékokon nagy sikerrel
szereplõ iskolai kórusukat. Kiemelte

a katolikus plébánián való fellépésü-
ket, s a kórházi kápolnáért létrehívott
közelmúltbéli mûsorukat.

A dr. Vittayné Kovács Ildikó vezé-
nyelte gimnáziumi leánykar a XVI.
századi reneszánsz angol zeneszer-
zõ, Thomas Morley egy darabját épp-
úgy mûsorára tûzte, mint Liszt Fe-
renc „Hajnalozó” címû mûvét, vagy
ír és felvidéki népdalokat. A barokk
részben Henry Purcell „Jöjj, bûvös
éj” címû darabját Ács Boróka adta
elõ Lányi Péter zongorakíséretével.
A hangverseny mûsorán szerepelt
még Händel, Vivaldi, Perti, Weiner
Leó, és a kortárs Farkas Ferenc és
Pintér József egy-egy darabja. Zelk
Zoltán gyûjtéses átirata, a „Micsoda
madár” dalban, Illyés Gyula „A zene
szava” és Dsida Jenõ „Hálaadás” címû
verse pedig szavalatként ékesítette a
tavasz összegzését megjelenítõ mû-
sort. Gy. L.

Formabontó hangverseny
Tanévzáró koncert a Garay gimnáziumban

FO
T

Ó
: K

IS
S 

A
LB

E
R

T



4 2009. június 7.
HÉTRŐL HÉTRE

Négynapos ünnepi forgatag
Tömegeket vonzott a XIX. Pünkösdi Fesztivál Szekszárdon

Négy napon át zajlottak a pün-

kösdi fesztivál rendezvényei a

megyeszékhelyen. Az esti sváb-

bálok és a koncertek vonzották 

a legtöbb látogatót.

n Minden korosztály, minden érdeklõ-
dési körû polgár megtalálhatta a maga
szórakozását a XIX. Szekszárdi Pünkös-
di Fesztiválon. A szervezés a dr. Józan-
Jilling Mihály elnökletével mûködõ né-
met kisebbségi önkormányzatot dicsér-
te. A fiatalok a karaoke versenyben mu-
tathatták meg elõadói képességeiket.
Több igazi tehetség is feltûnt. A Béres-
né Kollár Éva által vezetett zsûri a kis-
gyermekek kategóriájában a hétéves
Gulyás Panka Sárát, a gyermekek között
a 14 éves Juhász Bencét, az ifjúságiaknál

pedig a 15 éves Málinger Anitát jutal-
mazta elsõ díjjal. A felnõttek közül
Karácsonyiné Tusa Anikó kápráztatta el
leginkább a közönséget és a zsûrit.

A belvárosi templom mellett felállí-
tott fesztiválsátorban egymást érték a
rendezvények: német nemzetiségi kó-
rusok, jazz együttesek léptek fel. S itt
mutatta be ünnepi gálamûsorát a 25
éves szekszárdi Német Színház. 

A korábbi évek gyakorlatát követve,
a Tolnai Népújság sajtófotó-kiállítás-
sal színesítette a fesztivál programját.
Gottvald Károly, Kiss Albert és Már-
tonfai Dénes fényképei a városházán
láthatók.

A vidám pünkösdi hangulatról
nemzetiségi tánccsoportok, énekka-
rok és fúvószenekarok gondoskod-
tak. Jött rezesbanda a szekszárdiakon

kívül Bonyhádról, Nagymányokról,
Tolnáról és Dombóvárról is.

A történelmi városközpontban a
klasszikus kézmûves mesterségek mû-
velõinek kirakodó vásárát tartották, a
Prométheusz Park melletti sétányon, a
múzeum épületéig, az egyéb vásári
termékeket kínálók sátrai álltak.

Tömegeket vonzottak a koncertek
és a svábbálok. Fellépett, közremû-
ködött többek között a Wery-Take
zenekar, a Tücsök Zenés Színpad,  a
Riff Raff együttes, Haffnerné
Hauszer Beáta, a Music Express ze-
nekar, a Szekszárdi Kamarazenekar,
a Szekszárd Big Band, az Alisca Brass
Band, a Bravo zenekar és a Jazz
Quartett. A Béla király téri nagyszín-
padon szombat este az Apostol, va-
sárnap pedig a Takács Tamás fémje-

lezte Karthago együttes adott nagysi-
kerû élõ koncertet.

A képzõmûvészet kedvelõire is
gondoltak a szervezõk. Mözsi-Szabó
István festõmûvész Testamentum cí-
mû kiállítása a Wosinsky Közösségi
Házban, Bakó László és Ruppert Já-
nos szobrai pedig a belvárosi temp-
lom melletti zöldben voltak láthatók.
Utóbbiak közül Bakó: Pünkösdi felvo-
nulás címû munkája külön erre az al-
kalomra készült.

Nyílt egy tárlat a Szent József Katoli-
kus iskolában is. A megye amatõr kép-
zõmûvészeit összefogó Bárka Mûvé-
szeti Szalon 32 alkotójának pünkösdi
témájú képeit tekinthették meg a láto-
gatók. Az ünnep szellemiségét legjob-
ban megjelenítõ kiállító Kollerné M.
Vera prágai utazást nyert Jézus menny-
bemenetele címû képével. W. G.

Gazdára váró
tombolatárgyak
A XIX. Szekszárdi Pünkösdi Feszti-
válon át nem vett tombola tárgyak
sorszámai:
Piros C100 – Cseh Gábor festõ-
mûvész „Leányvári est" címû képe.
Kék N61 – Tolna Tours Kft felaján-
lásában 2 személyes társasutazás
a Müncheni Sörfesztiválra.
A nyeremények átvehetõk június
20-ig a Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Egyesület irodájában (Rákó-
czi u. 69-71.). Idõpont-egyeztetés
a 30/452-9868-as telefonon.

Kollár László és Horváth István verte csapra az elsõ hordót

Tisztelgés a névadó elõtt
n Dienes Valéria születésének 130. év-
fordulóján a mûvelõdési ház színház-
termében május 29-én lezajlott ünnep-
ségen az iskola tanulói, valamint a taná-
ri kar mellett tiszteletét tette a névadó
professzornõ menye, Dienes Maya is.

Az iskola igazgatónõje, Farkas Pálné
ünnepi beszédében kifejtette: nevet
adni, s viselni óriási felelõsség. A mi-
nõség egyénisége – tette hozzá – ma-
ga Dienes Valéria volt, aki a mozdulat-
mûvészet tudományát alkotta meg el-
sõ magyar professzornõnkként a szá-
zad elején. Példaértékû élete és mun-
kásságának üzenete, hogy hittel, tisz-
tességgel minden elképzelés megvaló-
sítható, útmutató kell legyen nemcsak
az iskola, de minden szekszárdi számá-
ra – hangsúlyozta az igazgatónõ.

Az intézmény diákjai eddig is hûek
voltak névadójuk szellemiségéhez, hi-
szen matematikából és nyelvekbõl is
kimagasló helyi és országos eredmé-
nyeket értek/érnek el.

A Dienes Valériával készült 1974-es
film rövid részletébe bepillantva a ta-
nulók megtudhatták: az 1879. május
25-én Szekszárdon született, s a Páz-
mány Egyetemen a hölgyek közül el-
sõként filozófiai doktori fokozatot
nyert professzornõ még 95 éves korá-
ban is az evolúciós logika összefüggé-
seinek gondolatmenetén dolgozott. 

A rendezvényen Dienes Maya kifej-
tette: végtelenül boldog, hogy a szek-
szárdi iskolának köszönhetõen az
istenhívõ emberként munkálkodó
professzornõ szellemi hagyatéka nem
egy polcra tett emlékként sorvad el,
hanem bátran építhetjük rá jövõnket.

Az ünnepi mûsoron a névadási öt-
lettel szolgáló dr. Töttõs Gábor hely-
történész a tudósasszony „Melyik hát
a legfontosabb?” címû humoros no-
vellájával szórakoztatta a tanulókat. A
mûsort a diákok által elõadott táncok,
zenemûvek, és a kórusban elõadott
Koltai-dal tette teljessé. Gy. L.

Szombaton az Apostol együttes
adott nagysikerû koncertet
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Júniusi akciónapok:
Június 2-tól UFC pályafelújítás
A Szépítsük együtt Szekszárdot!

programon belül valósul meg a szek-
szárdi UFC pálya felújítása is a PANTE-
ON Kegyeleti Szolgáltató Kft jóvoltá-
ból. A felújítás 2009. június 2-án kez-
dõdött és folyamatosan zajlik. A PAN-
TEON Kft.biztosítja a munkaerõt a
futballpálya korlátjainak, eredmény-
jelzõjének lefestéséhez, a terület gazo-
lásához, a Városi Sportcsarnok pedig
biztosítja az ezekhez szükséges alap-
anyagokat. Sport- és futballkedvelõk
támogatását is várják a szervezõk. A
jelentkezéseket Nyakas Balázs várja a
06 20/383-7682-es telefonszámon.

Június 5., 14:30: szemétgyûjtés a
vármegyeháza kertjében

A Comenius Iskola már másodszor
csatlakozott a Szépítsük együtt Szek-

szárdot! mozgalomhoz. Elsõ alkalom-
mal korlátot és hidat festettek a Hosz-
szúvölgy utcában és a Bálint köznél.
Most a régi megyeháza kertjét válasz-
tották szemétgyûjtés céljából. Tavaly
már az iskola önként rendezett itt sze-
métgyûjtést, amikor öt zsák szemetet
sikerült összegyûjteniük. A Pünkösdi
Fesztivált követõen sem volt keve-
sebb szednivalójuk. Az iskolából 15 di-
ák szorgos keze tette rendbe a parkot.
Kérünk mindenkit, becsülje meg
munkájukat! 

Június 6., 9:00 óra: Tartsay utcai
cserjeültetés

A Tartsay utcában élõk is kezükbe
veszik lakókörnyezetük gondozását.
Nekik cserjére van szükségük, hogy
az ott lévõ játszóteret elkeríthessék
az autós forgalomtól. Körülbelül
130 db cserjével támogatja az Ön-

kormányzat a lakókat, melyeket a õk
saját kezûleg ültetnek ki. A progra-
mon mindenkit szeretettel várnak,
akinek kedve és ideje van a cserjeül-
tetéshez. 

Június 13., 15:00 óra: Barátság ut-
cai játszótér festése + rajzverseny

Nõk Szekszárdért Egyesület szerve-
zésében játszótérfestés lesz a Barátság
utcában. A festés alatt gyermekeknek
meghirdetett „Szépítsük együtt ját-
szóterünket!” címû rajzpályázat díjait
a Nõk Szekszárdért Egyesület adomá-
nyozza. Minden résztvevõ kap csoko-
ládét, valamint korosztályonként az el-
sõ helyezetteket könyvajándékkal ju-
talmazzák. A rajzok a helyszínen kiál-
lításra kerülnek, ahol megtekinthe-
tõk. Sok szeretettel várnak mindenkit
a programra!

Június 27,. 15:00 óra: Alisca utcai
korlátfestés

A környékbeli lakók az Alisca utca
korlátjait, valamint a 3. szám elõtti
buszmegállót fogják lefesteni. A részt-
vevõk számítanak a többi lakó segítsé-
gére is. Érdeklõdni és jelentkezni Toll-
ár Gergelynél a 06 20/528-4767-es te-
lefonszámon lehet.

Becsüljük meg egymás munkáját!
Segítõket várnak a júniusi helyszínekre is

Tündérek, kelõ Nap
és szivárvány

E három motívum is visszaköszönt a
39. alkalommal megrendezett Megyei
Gyermekrajz-pályázat kiállított munká-
iról. A mûvelõdési ház márványtermé-
ben közel ötszáz remek alkotást tekint-
hetnek meg az érdeklõdõk június 15-ig. 

Nem volt könnyû helyzetben a Ko-
vács Ferenc és Baky Péter festõmûvé-
szek alkotta zsûri, hiszen nyolc évfo-
lyam zsírkréta- és filcmunkái, festmé-
nyei, nyomdatechnikával készült ké-
pei, grafikái közül kellett választaniuk.
A természeti képek, versillusztrációs
és meseábrázolási lehetõségek gazdag
ihletforrás jelentettek a gyerekeknek,
akik a május 28-ai megnyitón öröm-
mel ismerkedtek társaik munkáival.

Csillagné Szántó Polixéna, a városi
mûvelõdési bizottság elnöke köszön-
tõjében hangsúlyozta: ha szülõ és pe-
dagógus harmóniában neveli szépre,
jóra a kicsiket, akkor hatásuk hatvá-
nyozottan formálja a gyerekek eszté-
tikai, erkölcsi érzékét. Ennek tiszte-
lendõ példája e kiállítás is. 

A bírálók döntése értelmében elis-
merésben az alsó tagozatosok közül
Jakab Evelin, Gombkötõ Roland,
Auth Geraldine és Kalányos Gábor ré-
szesült. A felsõsök között Fehér Krisz-
tina, Orsós János, Moldován Benja-
min, valamint Vados Viktória alkotá-
sát jutalmazta a zsûri. N. S.

Szekszárdi borok Budapesten
Minden szekszárdi borháza nyílhat Budaváron

Folytatás az 1. oldalról.
Délelõtt a gasztronómia, a szálloda-

ipar képviselõit látta vendégül 17, a
szakmában nevet szerzett borász, dél-
után pedig a nagyközönség léphetett
be a barokk kor hangulatát idézõ, egy-
másba nyíló történelmi hangulatú ter-
mekbe, hogy teljes képet kaphasson a
rendszerváltozás óta legdinamikusab-
ban fejlõdõ hazai vörösboros vidék-
rõl több tucatnyi míves nedû kóstol-
gatása közepette.

Már 28 borász volt együtt
A siker az érdeklõdésen már akkor

is lemérhetõ volt, így nem maradt el a
folytatás sem. Május 28-án újfent min-
den a borról, a szekszárdi borról szólt
a Károlyi-palotában, ahol immár 28
borász „terített meg”. Szinte mindenki
ott volt, aki számít. Nagy volt a sürgés-
forgás már délelõtt is, nem volt köny-
nyû bármelyik borászunkkal csak úgy
szóba elegyedni. Jöttek, láttak, kóstol-
tak – többen jegyzeteltek is – a borhoz
több, mint konyító vendéglátósok.

– Nagyon jó ötletnek tartom ezt az
egységes, mégis sokszínû megjelenést,
ami kellõképpen helyzetbe hoz ben-
nünket, a bornak fontos szerepet szá-

nó vendéglátósokat, akiknek van már
az étlapján legalább három-négy féle
szekszárdi bor, és tovább bõvítené a kí-
nálatát – mondja az Apetíta éttermet
képviselõ Varga Ákos. A szakember
meg is nevezi a Heimann és a
Vesztergombi Pincészetet, valamint a
feltörekvõ Tringát. Friss élményeit is
megosztotta velünk: „Találkoztam
Bodriéknál egy olyan 2006-os kékfran-
kos válogatással, illetve Vesztergombi
József kadarkájával, ami felettébb ígé-
retesnek tûnik számomra, s remélem,
hogy vendégeink számára is az lesz.”

– Mit mond a szekszárdi borról,
amikor ajánlja?

– Szekszárd több fûszert mutat, és
színesebbnek is tûnik neves déli
szomszédjánál, Villánynál, az egriek-
hez képest pedig karakterében más,
ezért érdemes megismerkedni velük.

A Magyar Turizmus Zrt. elnöke,
Niklai János – aki civilben egy ven-
déglátó cég vezetõje – is megtisztelte
jelenlétével a szekszárdi prezentációt,
de maga a legfõbb turisztikai cég is je-
len volt egy kis standdal.

– Sajnos tavaly nem tudtam eljön-
ni, pedig nagyon akartam – jegyezte
meg az elnök, aki fontosnak tartotta

hangsúlyozni: már az ígéretes minõ-
séget produkáló második szekszárdi
vonal is jelen van, akiknek a portékái-
val borkedvelõként és vendéglátós-
ként egyaránt ismerkedni kíván.

– Bár még csak a kóstolás elején tar-
tok, már is hatása alatt vagyok annak a
kadarkának, amit a Halmosi Pincészet
asztalánál töltöttek a poharamba. Vé-
gig fogom járni a számomra még ke-
vésbé ismert borászatokat – ígérte az
elnök, akitõl megtudtuk, hogy a turiz-
mus koordinálásáért felelõs szervezet
a még hatékonyabb marketing érde-
kében a borokkal foglalkozó médiát -
és általában a turisztika területén léte-
zõ sajtót – egy megállapodás kereté-
ben még közelebb kívánja hozni egy-
máshoz. Úgy gondolom, hogy a tu-
risztika és a borászat, valamint a gaszt-
ronómia között szimbiózis van, s eb-
ben továbbra is nagy jövõt látok az or-
szág számára – mondta Niklai János.

Minden szekszárdi
borháza Budaváron?

A szakmai délelõttöt egy rendkívül
izgalmas meghívás zárta, amely egy
nagy lehetõség a szekszárdi borok fõ-
városi további térhódításának. Az

(anyagi) szerepvállalásról még tár-
gyalni kell, mindenesetre Szekszárd
és Budavár, a mesés elsõ kerület pol-
gármestere megtette az elsõ lépése-
ket. Ennél továbbment a Szekszárdi
Borvidéki Kht., a Szekszárdi Borászok
Céhe és az Erzsébet híd lábánál, a bu-
dai vár alatt mûködõ Aranyszarvas ét-
terem. Ez tulajdonképpen a már le-
bontott Tabán utolsó épülete, amely
az 1700-as évekbõl származik, s már
akkor is egy hamisítatlan budai ven-
déglõ volt.

– A fõvárosban nincs olyan vendég-
látóhely, amely felvállalna egy borrégi-
ót. Mi itt, az Aranyszarvasban azt sze-
retnénk, hogy vörösboros kínálatunk
98 százaléka a szekszárdi történelmi
borvidékrõl származó legyen. Az étte-
rem mögötti épületrész kihasználásá-
val pedig egy szekszárdi borházat
nyitnánk, ahol valamennyi termelõ
bora bármikor bemutatható, illetve
megvásárolható lenne – mondta
Kereszty Gábor. Az étterem vezetõje
ezen túl havonta változó borlapról,
kóstolókról, borászestekrõl és Már-
ton-napi fesztiválról vizionált. Újra
megtöltené(k) a Tabánt a régi budai
boros élettel… Bálint György
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n A szekszárdi Kiss Balázst korán el-
csábította a versenyzés varázsa. Már
ötödikes „gyakorlós” korában kezdett
tanulmányi versenyekre járni, amit eb-
ben a tanévben, immár garays gimna-
zistaként folytat.

A jó képességû, intelligens fiatal-
ember legutóbb országos földrajz- és
latinversenyeken szerepelt igen jó
eredménnyel. Hogy miért éppen e
két tárgyat választotta? Válaszával
meglepett.

– Kedvenc tantárgyam a történe-
lem, sokat foglalkozom vele, hiszen
egyiptológusnak készülök. Viszont a
földrajz és a latin is közel áll hozzám.
Nagyon jók a versenyfeladatok, szíve-
sen vállalom valamennyi lehetõséget
– mondja, majd a „nem terhelõ?” kér-
désemre frappánsan ennyit mond:

– Számomra a versenyzés hobbi, a
helyezés öröm.

Beavat az utóbbi országos versen-
gések – három földrajz, egy latin –
részleteibe, miközben megjegyzi, az
sem közömbös, ki a felkészítõ tanár,
aki inspirálja is a megmérettetésre.
Korábban földrajzból Kovács Gyöngyi
segítette, a gimnáziumban pedig Bos-
nyák Eszter a felkészítõ tanára. Most

április és május közepe között e tan-
tárgyból három országos tudáspró-
bán vett részt. A kaposvári Lóczi ver-
seny négyfordulós volt, Balázs simán
vette az „akadályokat”. A jó helyezést
elért diákok általában tárgyjutalmat –
fõként könyveket – kapnak, Balázs a
négyfordulós kaposvári országos ver-
seny harmadik helyezettjeként egy
dombortérkép különdíjat vihetett ha-
za, illetve részt vehet nyáron a Boszni-
ában és Montenegróban tartandó tá-
borban.

– Utóbbinak különösen örülök,
mert két olyan barátom is ott lesz,
akikkel évek óta együtt versenyzünk.

Balázst a két-háromnapos verse-
nyekre szülei viszik. Izgalmas nap volt
a család számára is május 18. A Miskol-
con rendezett földrajzverseny más-
napján reggel fél nyolctól délig tartott
a szóbeli. A zsûri engedélyezte, hogy
Balázs kezdjen, mivel délre Budapes-
ten kellett lennie latinversenyen, amin
az országból 140 tanuló vett részt. Le-
hetett egy kis „autóverseny”, de idõ-
ben odaértek, a fiatalember pedig 7.
helyezést ért el. Kérdésemre, hogy lati-
nozott-e az úton, így válaszolt:

– Dehogy! Vizsga, vagy verseny
elõtt egy-két nappal már nem tanulok,
mert az csak ronthat az eredményen.

A gimnázium igazgatója, Heilmann
Józsefné elmondta, hogy idén 15 di-
ákjuk jutott országos döntõbe. Az is-
kola ösztönzi és támogatja is a tehet-
séges tanulókat, a tanárok pedig vál-
lalják a többletmunkát, sõt ha szüksé-
ges, a hét végi foglalkozást is felajánl-
ják. A döntõs fiatalok igazgatói dicsé-
retben részesülnek, év végén pedig
könyvjutalommal is elismerik ered-
ményüket.  V.H.M.

Egyiptológusnak készül a garays diák
Kiss Balázs: „A versenyzés hobbi, a helyezés öröm”

Versmondó gála
szekszárdi diákokkal
Május 22-én a fõvárosi Virányosi Ház
adott otthont a „Budapest és Magyar-
ország Megyei Jogú Városai Iskoláinak
Vers- és Prózamondó Gálája” versenyé-
nek. A fõvárosi és a megyei jogú váro-
sok általános iskoláiból várták azokat a
fiatalokat, akik képviselik városuk ní-
vós pedagógiai munkáját a gálaesten.

Városunkat Béres Réka (6. osztá-
lyos, Garay János Általános Iskola és
AMI), Streicher Dóra (8. osztályos) és
Kardos Zsolt (7. osztályos, mindkettõ
Babits Mihály Általános Iskola), Schök
Gyula Csanád (4. osztályos, Dienes
Valéria Általános Iskola), Elblinger
Zsuzsanna (7. osztályos, 5. Számú Ál-
talános Iskola) és Elekes Boglárka (8.
osztályos, Garay János Gimnázium)
képviselte a gálán, ahol közel 40 fiatal
mutatta meg tehetségét. A szekszárdi
résztvevõk büszkén és méltóképpen
képviselték városunkat a rendezvé-
nyen, amely maradandó élményt
nyújtott mind a versmondók, mind a
kísérõk számára.

Köszönet a felkészítõ tanároknak
és a kísérõknek (Elblinger Ferencné,
Morvainé Bíró Ildikó, Máté Erzsébet,
Müller Jánosné, Wéhnerné Scheurer
Zsuzsanna, Schök Gyula, Asztalos Ad-
rienn sport- és ifjúsági referens).

Kiss Balázs
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„Afrika elcsábítja az ember lelkét”
A szekszárdi Kondi Murad Hümér egy számunkra „más világról” vall

Kedves, intelligens fiatalember

Kondi Murad Hümér, aki Afrikáról

úgy mesél, mintha gyermekkori

mesekönyveinek tájaival, szerep-

lőivel régi ismerősként találko-

zott volna. Abban a kultúrájában,

erkölcseiben, az emberek min-

dennapi életvitelében számunkra

idegen távoli világrészben.

Sas Erzsébet 

– Meséljen valamit a kezdetekrõl!
– A családom Miskolcról származik,

de az általános iskolát már Szekszár-
don végeztem. A lengyeli szakmun-
kásképzõ után szakácsnak képeztem
át magam, majd Budapesten érettsé-
giztem. Afrikai barátaimnak (is)
köszönhetõen arab nyelvbõl tettem
sikeres vizsgát Etyeken.

– Melyik volt az elsõ afrikai út?
– Hat éve feleségül vettem egy

egyiptomi származású, de már ha-
zánkban született lányt. Sajnos a há-
zasság nem sikerült, viszont nagyon
sokat utaztam a feleségemmel. Õ volt,
aki ösztönzött, hogy egyetemen ta-
nuljak tovább. Még abban az évben el-
nyertem egy zarándok ösztöndíjat
Szaúd-Arábiába. Eljutottam Mekkába,
Medinába és Jeddába. Hihetetlen él-

mény volt, hiszen olyan törzsi csopor-
tokkal találkoztunk, amelyekhez más
utazó még nem jutott el.

– Az ösztönzés az egyetemi tanul-
mányokra sikeres volt…

– A Szegedi Tudományegyetem Ke-
leti nyelvek és Kultúrák, valamint
Néprajz szakán tanulok, III. éves va-
gyok. Egy-egy út miatt néha halaszta-
nom kell, viszont ezek nagyon fonto-
sak a nyelvgyakorlás miatt. Eljutottam
Tunéziába, Szaudi-Arábiába, Líbiába,
Törökországba, legutóbbi pedig Je-
menbe. Ezeket az utakat kicsit misszi-
ónak is tekintem.

– Jemenben három hónapot töl-
tött...

– Egy jemeni származású budapes-
ti barátom hívott, s bár a nyelv gyakor-
lása volt a fõ cél, a három hónap alatt
sok mindent láttam. A legfontosabb
talán az volt, amit néprajz szakosként
megtapasztaltam. Hihetetlenül hagyo-
mányõrzõk, s a nyugat felé a legelzár-
tabb arab ország. Jemenben a nõk
nem dolgoznak, mert az szégyen, ha
egy férfi nem tudja eltartani a család-
ját. Otthon a nõk határoznak minden-
rõl. Bár magas, mintegy 50%-os az
analfabétizmus, nagyon sok nõ tanul
egyetemeken, a mérnöki karon kifeje-
zetten nõuralom van.

– A jemeniek életvitele nagyon egy-
szerû, nyugodt. Nem olvasnak – legfel-
jebb a Koránt –, nem tévéznek. A férfi-
ak munka után a kávézókban beszél-
getnek, teáznak, könnyû drogot szív-
nak, s a muszlim vallás, valamint a nõ-
sülés a fõ témájuk. Nagyon vallásosak,
de nem szélsõségesen. A világról szinte
semmit nem tudnak, és nem is érdekli
õket, csak a saját dolgaik. A gyermeket

áldásnak tartják. A fõváros Sanaa, ahol
a több generációs családok négy-hat-
szintes házakban élnek, amelyek az
arab középkori építészet remekei, óvá-
rosuk a világörökség része.

– Visszatér mostanában Afrikába?
– Szudánba készülök az õsszel. Sze-

retnék az ottani sokoldalú kultúrával
ismerkedni, mert megismerni egy
élet is kevés lenne.

– Ingázik az egyetemi tanulmá-
nyai és Afrika között, s közben a
nyár nagy részében dolgozik, hogy
elõteremtse az útravalót, az egyetemi
tanulmányok költségét….Mi lesz, ha
kezébe kapja a diplomát?

– Miután szenvedélyesen szeretem
Afrikát, a diploma megszerzése után
szeretnék ott élni, illetve ingázni Afrika
és Magyarország között. Szeretem a ha-
zámat, mégis úgy érzem, Afrika elcsá-
bítja az ember lelkét, s bárhol jártam a
nagy kontinensen, mindenütt otthon
éreztem magam. Akárcsak itthon, ahol
a családom, a szeretteim élnek.

– Kérem, árulja el, mit jelentenek
nem mindennapi utónevei?

– A Hümér nevet a szüleimtõl kap-
tam. A magyar-latin eredetû szó jelen-
tése: hûséges. A Murad arab név. Ma-
gam kértem a Belügyminisztériumtól
engedélyt a viselésére, jelentése: vágy.

Kondi Murad Hümér
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Székely Bertalan (1835,

Kolozsvár-1910, Budapest) az

egyik legnagyobb magyar festő-

művész, aki a saját útját járva

korát túlszárnyalta, és több stílu-

son át a XX. század elejére a mo-

dernizmusig jutott – világította

meg Dománszky Gabriella, a Bu-

dapesti Történeti Múzeum mun-

katársa a mester falképfestésze-

tének bemutatásával a szabad-

egyetem záró előadásán.

Kovács Etelka

A Mûvészetek Házában ehhez nem-
csak vetített képek, de - köszönhetõen
a június 28-ig látogatható Székely-kiál-
lításnak – valódi alkotások is rendelke-
zésére álltak. A barokk után a XIX. szá-
zadban újra virágzott a falképfestészet
Európában a politikai propaganda
szerves részeként. Székely Bertalan el-
sõ falképét, a VII. Károly búcsúját, mes-
tere, Karl Piloty segítségével készítette
el a Bajor Nemzeti Múzeum számára
1864-ben. A század második felében
magyar festõmûvészet is bekapcsoló-
dott ebbe az áramlatba. A kiegyezésig
a legtöbb falkép megfestésére a Viga-
dó kifestésével sikert aratott Lotz Kár-
oly és Than Mór kapott megbízást. A
megszaporodott munkák következté-
ben azután új mesterre volt szükség,
vagyis Székely Bertalanra.

Székely elsõ megvalósult falkép-cik-
lusát – a máig legnagyobb politikai al-
legóriát Magyarországon – a Deák-ma-

uzóleumba készítette 1883-ban. Ekkor
már folyt az Operaház nagy érdeklõ-
déssel kísért festése. A két fõ megbí-
zott Lotz és Than mellett szükség volt
Székely munkájára is. Az õ mûve az
Operaház kiemelkedõ szépségû
együttese, az elõcsarnok Kilenc mú-
zsája. Az Operaház legszebb része a
festõjérõl elnevezett Székely Bertalan
terem, a királyi díszpáholy. A mennye-
zet alatt körülfutó Négy évszak címû
falszalag puttókat ábrázoló jelenetein
más négyességekre utaló illusztráció-
kat is felfedezhetünk. Ez volt Székely
elsõ igazán nagy megbízatása.

A neoromán stílusban felújított ro-
mán kori pécsi székesegyház falképeit
a közakaratnak megfelelõen csak ma-
gyar mûvész festhette. Székely 1887 és
1889 között a Szent Mór- és a Mária

vagy Szent Imre-kápolnát díszítette. A
szentképeket a magyar történelem je-
leneteiben fogalmazta meg. Korábbi
mûveihez képest ezeken az áhítatos
szentképeken letisztulás, nyugalom és
harmónia figyelhetõ meg.

A Mátyás-templom újjáépítését
Schulek Frigyes irányította, aki azt sze-
rette volna, hogy az egészet Székely
Bertalan fesse ki. Munkamódszere mi-
att azonban ez túl hosszú ideig tartott
volna, ezért Lotz Károly lett a társa. Szé-
kely tervezte meg a díszítés rendsze-
rét, õ készítette az üvegablakok terveit,
és õ festette ki a Mátyás-templom leg-
szebb részét, a Loretói-kápolnát. Tanul-
mányozta a középkori magyar növény-
ábrázolásokat, -díszítéseket, amelyek
alapján olyan eredeti ornamentikát
dolgozott ki, amilyent elõtte soha se-

hol nem alkalmaztak. A szecesszió a
növényi ornamentikából indul ki,
mondhatjuk, hogy õ a magyar szecesz-
szió megteremtõje, mûve az európai
szecesszió egyik csúcsteljesítménye.

A nagy magyar történelmi képcik-
lus nem valósult meg a Parlamentben
sem, de egy kisebb változatát megal-
kotta Székely a kecskeméti Városháza
dísztermének kifestésekor 1897-ben.
Egymással szemben látható a Vérszer-
zõdés és Ferenc József megkoronázá-
sa. Ez a két festmény keretbe foglalja
az egész magyar történelmet. A dísz-
teremben Székely megörökítette a
három nagy magyar: Széchenyi, Kos-
suth és Deák alakját is.

Élete utolsó idõszakában – mintegy
tíz éven át – szinte csak fiktív mennye-
zetterveket készített. Ezeken jól megfi-
gyelhetõ az absztrakció folyamata a
konkrét alakoktól a már csak színként
és formaként, foltokban megjelenõ
képelemekig, a ritmusok, viszonylatok
alapján szervezõdõ felületekig. Ez hihe-
tetlenül modern absztrakt kolorizmus.

Székely Bertalan az a magyar festõ,
aki leginkább eljutott a moderniz-
mushoz anélkül, hogy ennek tudatá-
ban lett volna, anélkül, hogy ezt bárki
is felismerte volna. Ez a különös, mo-
gorva, magának való mester – aki el-
vonult a tanári munkájába – nem ra-
gyogott, nem keresett sokat. A maga
keretein belül a legsajátosabb XIX.
századi historizáló, akademizáló ha-
gyományokból kinõtt, és élete vége
felé Tiziano-i magasságba emelkedett.

A magyar szecesszió megteremtõje
Székely Bertalan falképfestészetének bemutatásával zárult a szekszárdi szabadegyetem

Vérszerzõdés. Falkép a kecskeméti városháza tanácstermében

■Vidámságot hozott a Balassa János Me-
gyei Kórházban fekvõbeteg gyerekek
közé Levente Péter május 21-i látogatá-
sával. A Szekszárdon nevelkedett, a
Garay János Gimnáziumban érettségi-
zett mûvész neve a Mosolygó Kórház
Alapítványt fémjelzi, és hirdeti megyénk-
ben.

Móka Miki az alapítvány elsõként
felkért szekszárdi mûvészével, a Mé-
zeskalácsemberrel, vagyis Fábián Pé-
terrel és Kõmûves Glóriával, az alapít-
vány pécsi koordinátorával, szekszár-
di mûködésének elindítójával együtt
vidította fel a kis betegeket.

– Összeszorul az ember szíve a be-
teg gyermekek láttán, nehéz eközben
derût sugároznia – mondta Kõmûves
Glória. A dr. Albert Royaards holland
jogász és Csáky Bornemisza Éva gróf-
nõ által öt éve Magyarországon létre-
hozott alapítvány célja pedig éppen
az, hogy mûvészeik látogatása kizök-
kentse a betegséggel küzdõ gyerme-
keket a kórházi mindennapokból, és
változatosságot jelentsen számukra,

miközben gyógyulásukat bizonyítot-
tan elõsegíti.

Mûvészeik hétrõl-hétre lelkesen vál-
lalják ezt a hálás feladatot. Szekszárdon
már több helyi mûvészt sikerült meg-
nyerni az ügynek a színész és bábos Fá-
bián Péter mellett Decsi-Kiss Andrást, a
Szekszárdi Gitárkvartett tagját, Mada-
rász Tímeát, az Alkot-lak kreatív hobby
szaküzlet tulajdonosát, Serezla László-
nét, aki hagyományõrzõ kézmûves fog-
lalkozásokat tart, mesékkel szórakoztat-
ja majd a gyerekeket Szemerédi Fanni, a
Német Színház mûvésze, a pécsi Fülöp
Gyula bûvész pedig három megyében
járja a kórházak gyermekosztályait mû-
sorával.

A Mosolygó Kórház Alapítvány szá-
mára rendkívül fontos a minõség és a
rendszeresség. Emiatt jelképes összegû
tiszteletdíjat adnak a mûvészeknek
másfél órás, mindig a gyerekek nemé-
nek, korának, állapotának megfelelõ lá-
togatásaikért. Aki szívesen hozzájárul-
na ennek biztosításához, keresse fel a
helyi koordinátort, Szemerédi Fannit a

német színházban, vagy Madarász Tí-
meát, a Széchenyi üzletházban. Ameny-
nyiben nevüket és címüket is megad-
ják, illetve ráírják a postai csekkre, biz-
tos, hogy a pénzük Tolna megyében
marad, vagyis a Balassa kórház kis bete-
gein segít. A legalább egy látogatást biz-
tosító, vagyis 2500 Ft-ot adományozó
támogatók e-mailben beszámolót kap-
nak a mûvészektõl látogatásukról.

A Mosolygó Kórház Alapítványnál
semmi sem titok, vagyis a befolyt ösz-

szegek, és azok sorsa naprakészen kö-
vethetõ az alapítvány honlapján
(www.mosolygokorhaz.hu.) Royaards
úr kerékpáros adománygyûjtõ körút-
ján például 667 920 Ft gyûlt össze Tolna
megyében, amibõl 175 000 Ft-ért 5 lég-
zésfigyelõ monitort vásároltak. A mara-
dék összeget a látogatásokra tudják for-
dítani a megyei kórházban. A honlapon
az is olvasható, hogy Szekszárd város
önkormányzata az alapítvány bronz fo-
kozatú támogatója. K. E.

Mosolyok a kórházban

Levente Péter a kórház egyik kis lakójával
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Ismeretlen ajkáról röppent a böl-

csesség, miszerint az ember gyö-

kereket és szárnyakat adjon

gyermekének útravalóul. A leg-

több szülő ezt okos szeretettel

meg is teszi, ám ami hatalmon

felül áll, nem más, mint az egész-

ség kérdése. Olykor bármit oda-

adnánk, csak szerettünknek

egészsége, nyugalma legyen,

mégsem ajánlhatunk fel senki-

nek semmit.

N. S.

Dr. Bihari-Nagy Sándor, mint arról az
elmúlt év statisztikája árulkodik, 497
kis szívbeteg gyermeket gondozott
2008-ban a szekszárdi szakrendelésen.
(Az éves betegforgalom 2800 volt.) E
gondozotti körben diagnosztizáltak
szívritmuszavart, veleszületett szívfej-
lõdési rendellenességet és szerzett szív-
betegséget, például szívizom-elfajulást
és sajnos nem egyszer serdülõkorban
fellépõ magas vérnyomást a túlsúly és
az elhízás velejárójaként.

– Sajnos gyakrabban hallani gyer-
mekkori szívproblémákról, mégis,
a köztudatban kevéssé ismert a
gyermek-kardiológia. Mi ennek az
oka?

– Az országban mindössze 150-180
a gyermek-kardiológus szakorvos. Ez
a terület nem hasonlítható a felnõtt
kardiológiához, némi túlzással élve
azt is mondhatnánk „rövid idõ alatt
nagy utat járt be”, hiszen Magyaror-
szágon az 1950-60-as évek óta létezik
csupán ez a szakterület. Kamarás Já-
nos professzor vezetésével alakult ak-

koriban az Országos Kardiológiai In-
tézet Gyermek-kardiológiai Osztálya.
Õ nevelte ki gyakorlatilag az elsõ ha-
zai gyermekkardiológus-hálózatot,
amelynek tagjai közül még ma is töb-
ben dolgoznak. Az utánpótlást jelen-
tõk száma többek között azért ala-
csony, mert a perifériának számító vi-
dék feladata jobbára a veleszületett
szívfejlõdési rendellenességek diag-
nosztikája, és a megfelelõ helyre, azaz
a szívcentrumokba való irányítása. Ez
a rendszer ennyi orvossal hosszú év-
tizedeken keresztül jól mûködött. Az
utánpótlás azért is kevés, mert a kép-
zési idõ hosszú: három év a gyermek-
gyógyászati szakvizsgát követõen, s
ezt az idõt a lakóhelytõl távoli cent-
rumban kell eltölteni. A magasan
képzett szakorvosok megbecsültsége
Magyarországon alacsony, ezért sok
fiatal kolléga külföldre megy dolgoz-

ni. Mindazonáltal ez személyiség kér-
dése is. Aki végtelen türelemmel, em-
pátiával, szeretettel képes a kicsik fe-
lé fordulni, annak gyönyörû e hiva-
tás, s nem nézi, éppen melyik város-
ba vezérelte sorsa.

– Helyi viszonylatban milyen beteg-
ségek, milyen esetek a leggyakorib-
bak? 

– Minden leendõ szülõ rémálma a
veleszületett szívfejlõdési rendelle-
nesség. Tudni kell azonban, hogy en-
nek elõfordulási gyakorisága mind-
össze nyolc ezrelék, azaz minden
ezer babából nyolcat érinthet e kór.
Konkrétan ilyen lehet egy enyhe fõ-
verõérbillentyû-szûkület, vagy a pit-
vari sövényen lévõ pici nyílás. Ezeket
ellenõrizni szükséges, de mûteni
nem kell. A jelentõsebb pitvari
septum defectust ma már katéteres
intervencióval kiválóan lehet gyógyí-
tani! Ami viszont születés után miha-
marabb operálandó, az például a
nagyér transzpozíció, mikor a szív-
bõl eredõ nagy erek felcserélõdnek.
Ez a ritkább, és ha a szülész a legcse-
kélyebb rendellenességet látni véli
magzati korban, inkább ultrahanggal
vizsgáljuk a magzat szívét a bizton-
ság kedvéért. A magzati echokar-
diográfia egyébiránt ott javallt, ahol
a családban már elõfordult hasonló
rendellenesség. Ha valóban veleszü-
letett szívfejlõdési rendellenesség
igazolódik, és az azonnali beavatko-

zást igényel, a lehetõ leghamarabb
továbbirányítjuk a gyermeket a meg-
felelõ szakintézménybe.

– Gyakran találkozni a pitvari gyors
ritmussal, ami során a szív percen-
ként kétszázat verhet – nyugalmi álla-
potban. A ritmuszavar a pitvarok és
kamrák közti rendellenes elektromos-
ságot vezetõ köteg jelenlétébõl fakad.
Ha kialakul egy öngerjesztõ kör, azt
gyógyszeresen, vagy a katéterezés
közben használt rádiófrekvenciával
meg lehet szüntetni. 

A falakon körös-körül színes gyer-
mekrajzok díszlenek. Vidor állatfigu-
ra integet a számítógép mellõl. Így a
terheléses vizsgálathoz szükséges ke-
rékpár, a huszonnégy órás EKG-t mu-
tató Holter-készülék, az ultrahang-
gép, a szintén huszonnégy órán át
vérnyomást ellenõrzõ ABPM készü-
lék, a defibrillátor nem is tûnik oly
ijesztõnek egy kisgyermek szemével
sem. Nem nehéz elképzelni: a szülõk
hálásak adott esetben a nyugodt, me-
leg hangért, a föl-fölcsillanó moso-
lyért, ami emberséggel, elhivatott-
sággal és biztos szakértelemmel öt-
vözõdik.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Május utolsó hétfõjén látogatott városunkba Schirilla György, a Duna vizét jegesen
is többször átúszó, népszerû sportember. Ezúttal jótékonysági futással hívta fel a
figyelmet az egészséges életmód jelentõségére. A négy megyét érintõ akcióval a
szívbeteg gyermekek gyógyításának ügyét kívánta támogatni, segítségül hívva a
média erejét. Schirilla utolsó állomása stílszerûen a budapesti Gottsegen György
Kardiológiai Intézet Gyermekszív Centruma volt, ahol a befolyt összeget a Szívbe-
teg Gyermekekért Alapítványnak ajánlotta fel. Az alapítvány számla-
száma:10102086-14544002-00000006. 

A Schirillával futó szekszárdi diákoknak jólesett, hogy a megtett méterekkel, ki-
lométerekkel hozzájárulhattak e nemes cél megvalósulásához. Nem ez az elsõ
alkalom, hogy városunk képviseli Tolna megyét e területen. Még az elsõ szív-
transzplantáción átesett kisgyerek mûtétje elõtt tartottak konferenciát
Bikácson, amelynek fõszervezõje dr. Bihari-Nagy Sándor gyermekgyógyász,
gyermek-kardiológus, a Balassa János Kórház Gyermek Kardiológiai Szakren-
delésének vezetõje volt. Vele beszélgettünk hivatásáról, a gyermek-kardiológia
magyarországi helyzetérõl.

Fontos a szívproblémák mielõbbi felismerése
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„Gyökereket és szárnyakat…”
Tények a gyermek-kardiológiáról

A Szegedi Or-
vostudományi
Egyetemen sze-
rezte diplomáját
1984-ben. 
Gyermekgyó-
gyászatból és
gyermek-kardi-
ológiából tett

szakvizsgáit.
A kezdetektõl a szekszárdi kórház
orvosa, ám pécsi és budapesti klini-
kákon szerez szakmai tapasztalato-
kat, új ismereteket.
2007-tõl egyéni vállalkozóként szer-
zõdéssel várja kis betegeit a kórház-
ban rendelési idõben. E munkafor-
ma biztosítja rendelõje kiváló felsze-
reltségét, mûszerezettségét.
Két lány büszke édesapja, felesége
gyógypedagógus.

Dr. Bihari N. Sándor

Dr. Bihari N. Sándor
gyermekgyógyász,
gyermek-kardiológus
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„Éva néni, a kedvedért megtanulom!”
Harmóniában a segítõkész szülõkkel és az ötödikesekkel

Dr. Balassa Mária, a városi bíró-

ság bírája egy bemutató tanítá-

son „fedezte fel” Lenkeiné Várhe-

gyi Évát. A bírónő szerint is igen

fontos a kicsinyekkel foglalkozó

pedagógus személyisége és fel-

készültsége. Úgy fogalmazott: a

Dienes Valéria Általános Iskola

és Grundschule tanítónőjét ma-

gasra állított mércéje ellenére is

jól láthatóan imádják a gyere-

kek. „Pedagógiai munkája való-

ságos művészet.”

V. Horváth Mária

– Hát, ez tényleg hihetetlen! Osztály-
fõnökükkel, „Éva nénivel” – így szó-
lítják a gyerekek – együtt jöttünk
be a tanterembe, ahol csend fogad.
Mind a huszonkét „elsõbés” – nem-
zetiségi kétnyelvû osztály – tanuló
a helyén ül. Beléptünkkor felállnak,
és német nyelven üdvözölnek.

– Remek osztály. Minden gyerek
másért és másért szerethetõ. Büszkék,
hogy már iskolások, ezért fegyelme-
zettek is. Annak ellenére, hogy még ki-
csik, jó humoruk van, s az enyémet is
értékelik. Amikor kérdezem, szeret-
nek-e iskolába járni, rendre azt vála-
szolják, hogy „nem”, hanem „imád-
nak”, mert itt „jókat lehet tanulni”.

– Nagyon szép, hangulatos a tan-
termük.

– Ez a szülõk érdeme. Amikor ta-
valy júniusban megtartottuk az elsõ
szülõi értekezletet, az anyukák, apu-
kák látva az elaggott bútorokat, nyom-
ban szervezkedésbe kezdtek. Minden-
ki abban mûködött közre, amihez ért.
Festettek, mázoltak, lambériáztak, új
függönyöket vettek és varrtak, takarí-
tottak. Sõt, azt a színes bútorsort is õk
készítették, készíttették. A szeptem-
bert újjávarázsolt, gyönyörû tante-
remben kezdhettük.

– Sok évvel ezelõtt az író, filmtörté-
nész – végzettsége szerint tanár –
Nemeskürty Istvánnal interjút ké-
szítettem. Szavait nem felejtem. Úgy
fogalmazott, hogy a gyermek életé-
ben fontos szerepe van a tanítónak,
aki – a szülõkkel együtt – példamu-
tatásával, következetességével meg-
alapozza a kisdiák személyiségét, s
így a jövõjét. Szerinte a tanítók min-
den megbecsülést megérdemelnek.
Önök ezt megkapják?

– Amikor az újságokat olvasom,
vagy a tévét nézem, azt érzem, híja
van ennek a megbecsülésnek. Mind-
ezt viszont a szülõktõl, akikkel közvet-
lenül kapcsolatban vagyunk, maximá-
lisan megkapom, megkapjuk, hiszen
õk látják, érzékelik, mi mindent te-
szünk gyerekeikért.

– Mondana néhány apró, de érzék-
letes példát?

– Amikor ezek az apróságok reggel
megérkeznek az iskolába, tekintetük-
rõl látom, ha rosszkedvûek. A szomo-
rúakat felvidítom, olykor kicsit „meg-
dajkálom” õket, s máris jókedvûen
kezdjük a tanórát. Ezeket a látszólag
jelentéktelennek tûnõ gesztusokat
nagyon értékelik a szülõk. Úgy gon-
dolom, a társadalmi méltánylás a hiá-
nyos, szemben a közvetlen környeze-
tével, beleértve a kolleégákét is. Egy
tantestületben mindenkinek megvan
a saját területe, amiben az elért ered-
ményekre mindenki méltán büszke.
Az alsós arra, hogy elindította a gyer-
meket, a felsõs pedig azért, mert jól
felkészítette a középiskolára.

– Hogy szólítják a kicsik?
– Éva néninek. És egy érdekes dolog:

valamennyien tegeznek. Eleinte nem
volt szívem megtanítani magázódásra
az elsõsöket, majd a következõ két év-
ben sem. Úgyhogy ezt a feladatot rend-
re elnapolom a negyedik osztályra.

– Mintha elgondolkodott volna...
– Arra gondoltam, hogy a tanév

kezdetén, amikor ott álltam a kis elsõ-
sök között, fájó szívvel néztem át az
ötödikesekre, akik négy évig az enyé-
mek voltak. Õk meg engem néztek,
mert az új osztályfõnökük még ide-
gen volt számukra. Az elsõ két hónap-
ban minden nagyszünetben lejött
hozzánk az egész csapat. Közben a

nagyok összebarátkoztak a kicsikkel,
és testvérosztályok lettek. Amikor a
hangszórón keresztül hallunk ered-
ményeikrõl, akkor tapsolunk. De az
ötödikesek segítenek az elsõsöknek,
ha kell, iskolán belül kísérgetik õket.
Volt egy aranyos eset: németet taní-
tok még az I/C-ben. Egy alkalommal
picit elhúzódott az órám, mire átjöt-
tek és szóltak az ötödikesek, hogy az
osztályom elindult a porta felé, mert
„elveszett az õ Éva nénijük”. 

– A tízórait is megvariálták.
– Az elsõsök reggel még nehezen

kelnek fel, gyakran nem tudnak reg-
gelizni. Az óvodában kilenckor ettek,
az iskolában viszont háromnegyed tíz-
kor kapják meg a tízórait. Két órán át
nehéz lehet egy kicsinek korgó gyo-
morral figyelni, ezért az elsõ félévben
az óvodában megszokott idõben
adom nekik az uzsonnát, s tele pocak-
kal már jöhet a terhelés. 

– Minden rezdülésében, szavában
igazi tanító. Elcserélné a hivatását
másra, mondjuk ötszörös fizeté-
sért?

– Nem, még csak nem is gondol-
kodnék el rajta. Megszoktam, hogy
gyerekek között vagyok, hogy a kis
csoporttal egymáshoz tartozunk.
Gondolja el, milyen érzés azt hallani
egy hat-hét évestõl, hogy „Éva néni, a
kedvedért megtanulom”. A németen
kívül nagyon szeretem a többi alap-
tantárgyat is. Készségtárgyakat – a ma-

gas németóra-számom miatt – nem ta-
nítok, az a délutános párom „asztala”.

– Az alsósoknál nincs osztályfõnö-
ki óra, ám a tanítóknak is jócskán
vannak nevelési feladataik.

– Különösen nagy szükség van erre
elsõben. Bevezettem, hogy hétfõn, az
elsõ órán beszélgetünk, ami jól bele-
fér a magyaróra tantervébe. Amellett,
hogy a gyerek örömmel mondja el, mi
történt vele, szereti, ha rá figyelnek a
társai, szívesen idézik fel a hétvégi
családi programokat, miközben bõ-
vül a szókincsük, rögzül bennük az él-
mény, sõt egymástól ötleteket is kap-
nak. Így egyre gyakrabban két-három
család együtt megy kirándulni... Ha az
órán kiderül, hogy valamelyik gyer-
meket valami rossz élmény érte, ak-
kor megállunk, hogy átbeszéljük a
dolgot, s közben a kis szomorkodó is
megkönnyebbül.

– Balassa bírónõ pedagógiai mun-
káját valósággal mûvészinek ítéli.

– Ezt nagyon köszönöm. Bár hozzá-
teszem, hogy a tanítás szeretete és
tisztelete nálam természetes adottság.
Gyermekként már errõl ábrándoz-
tam, szívesen foglalkoztam a nálam ki-
sebbekkel. Az iskolába reggel fél
nyolckor érkezem, s általában fél né-
gyig bent vagyok. Odahaza is „iskola
van”, férjem minden gyereket név sze-
rint ismer, tud róluk mindent.

– Maradjunk is a családnál. Férje
és gyermekei mivel foglalkoznak?

– Férjem gépészmérnök, illetve
másoddiplomaként elvégezte az
atomenergetika szakot. Pakson, az
atomerõmûben dolgozik, bõ évtize-
den át ügyeletes mérnökként, majd a
vezérigazgató helyettes fõtanácsadója
lett. Zsolt fiunk Pécsen tanul, mérnök-
informatikusnak készül, és utolsó
évesként már tanít az egyetemen. Ani-
ta másodéves joghallgató, õ is nagyon
érdeklõdõ és talpraesett.

– Két mondat a szakmai tovább-
képzésekrõl...

– Nagyon hasznosak, s arra is jut
idõ, hogy hasznos ötleteket cserél-
jünk. Az írásóra nagyon nehéz, mond-
hatni szántó-vetõ munka. Az egyik
legnehezebb betû az írott „k”. Ezt –
hála a továbbképzéseknek – egy lapra
kiszórt, elegyengetett liszten gyako-
roljuk. Élvezik a „mutatványt”, s ha-
mar elsajátítják a betû leírásának for-
télyát. Amúgy kellemes zenére szok-
tunk írni.

– És én kirõl írjak legközelebb?
– Örülnék, ha Eszterbauer Jánost a

borászatról, a borkultúráról és a bor-
rendi tagok tevékenységérõl faggatná.

Lenkeiné Várhegyi Éva: a tanítás szeretete természetes adottsága
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ATolnavármegye már jó elõre
kecsegtette olvasóit 1909 tava-
szán azzal a két különleges ese-

ménnyel, amelynek emlékét méltán
idézzük fel három emberöltõ távolából
a korabeli sajtó segítségével.

Jelképes, hogy az áldott emlékû
Borzsák Endre lelkész négy maradan-
dó mûve közül az utolsónak csak ha-
lála elõtt néhány hónappal örülhe-
tett. Legelõször a ma is álló iskolát,
majd a templomot, azután a parókiát
építették vezetésével, míg végre ün-
nepélyes istentiszteleten 1909. júni-
us 6-án avattak új orgonát. Ezt "zenei
részben Krausz Gusztáv, a budapesti
Kálvin téri református egyház karna-
gya, zenetanár tervezte", s pályázat
útján „a világhírû Angster József és
fia vitte keresztül igaz mûvészi töké-
letességben.” 

A régi orgona utoljára erõlködött
Rácz Gyula kántortanító ujjai alatt,
majd a megfáradt Borzsák imája után
következett az új orgona és a (jöven-
dõ új) segédlelkész. Wagner Tanhäu-
serének bevonulási indulójával
Krausz „mutatta be mûvészi játékával
az új orgonát, melynek hangjai meg-
kapó hatást gyakoroltak”. Ezután az
elsõ mû természetesen a Himnusz
volt a férfikarral és gyülekezettel.
Göde „figyelmet lebilincselõ szónoki
lendülettel és közvetlenséggel, nagy
hatással beszélt az egyetértés és a sze-
retet eszméirõl, szükségérõl és áldá-
sáról, úgy a nemzet, mint a társada-
lom életében.” A nõi énekkar, majd
Lohengrin-részlet és a XXXV. zsoltár-
ra írt Krausz-mû is felhangzott a kö-
zös éneklés mellett.

A „minden részletben kiválóan sike-
rült és emelkedett hangulatú” orgona-
avatáson ott lehettek a még templo-
mukra gyûjtõ evangélikusok, hiszen

rájuk kétszeresen érvényes volt test-
vérgyülekezetként a „minden feleke-
zet, iskola és erkölcsi testület” részvé-
telére számító meghívó. 

Három nap múlva nekik már csak-
nem bajuk esett ebbõl. Sajtóban
kényszerültek közzétenni: ne sértõd-
jenek meg, akiknek nem jutott sze-
mélyre szóló invitálás, hiszen ilyet
senki sem kapott, csupán olyanok,
„akikrõl a rendezõség feltette, hogy
összeköttetéseiknél fogva szélesebb
körben terjeszteni fogják”. Természe-
tesen „minden külön meghívás nél-
kül is mindenkit szívesen látnak, aki
jegyét megváltja”. Azért ez sem volt
mindenkinek egyszerû, mert a csa-
ládjegy 12 koronába, éppen annyiba
került, mint a Tolnavármegye hetilap
éves (!) elõfizetése. 

A nagy várakozás korántsem túl-
zás, mert a helyi dalárda mellett a kor
kedvelt írója, Bársony István felolva-
sása, Dienzl Oszkár és Hazslinszky
Hugóné Fényes Karola zongorajáté-
ka, Fráter Loránd dalai ígérkeztek fe-
ledhetetlennek. S még valakié, akirõl
az elõzetes óvatos bizakodással
mondja: „Geyer Stefike játéka ugyan
még ismeretlen elõttünk, de aki szin-
te egész Európát lázba hozta hegedû-
jével, minket sem hagyhat hidegen.”

Krammer Zsófia kritikájából kide-
rül, nem csalódtak. „Még szemünkkel
is a hangokat ittuk. Csupa szín és har-
mónia volt az, amit a húrokból ki-
csalt.” Geyer mestere, Hubay, majd
Sarasate, Goldmark Károly és Dvoøák
népszerû darabjai „hangzottak el,
mint tiszta lánylelkének sóhajtásai”. 

Nem akármilyen mûvész lehetett:
Bartók is neki ajánlotta utolsó mûvét.
Mi büszkék lehetünk rá, hogy egyszer
nálunk is járt… Dr. Töttõs Gábor

Két különleges hangverseny
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 136. Ódon időben

JÚNIUS 8-ÁN

130 éve, 1879-ben a Tolnamegyei
Közlöny vezércikkében Garay Já-
nos költészetérõl öccse, Alajos írt.
125 éve, 1884-ben sajtónk lelki-be-
tegeknek javallta a szõlõvirágzást.
90 éve, 1919-ben avatták fel a mun-
kásotthont.
JÚNIUS 9-ÉN

105 éve, 1904-ben az egyházke-
rület katolikus papjai itteni koroná-
jukon egy pécsi tanítóképzõt járó
fácánkerti fiú évi költségét adták
össze.
JÚNIUS 10-ÉN

135 éve, 1874-ben a Tolnamegyei
Közlöny már gyorssajtó alól került ki. 
Június 11-én
135 éve, 1874-ben a Szekszárd fia,
Nyéky Pál a jezsuiták múltjáról szóló
röpiratra írt cáfolata jelent meg.
JÚNIUS 12-ÉN

125 éve, 1884-ben Strohmayer
fényképész hirdette szolgálatait.
120 éve, 1889-ben a Figyelõ írt
Garayról.
JÚNIUS 13-ÁN

125 éve, 1884-ben Boda Vilmost
választották országgyûlési képvise-
lõvé: 22 évig az is maradt.
JÚNIUS 14-ÉN

180 éve, 1829-ben Szekszárd vála-
szolt Egyed Antal kérdéseire. 70
éve, 1939-ben jelesen érettségizett
Malonyay Dezsõ, a késõbbi nemze-
ti színházi igazgató.

Bársony István Geyer Stefi

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
„Kereszteljétek meg õket az Atya a Fiú és a
Szentlélek nevében!” (Mt 28,16-20

A mai ünnepen, Szentháromság vasárnapján a há-
romszemélyû egy Istenre gondolunk tudatosabban.
Igazából, minden nap gondolunk rá csak talán nem
ennyire tudatosan, hiszen minden imánkat a Szent-
háromság nevében az Atya a Fiú és a Szentlélek ne-
vében kezdünk és végzünk.
Az, hogy az Isten egy, ezt a zsidók is tudták és az
egész Ószövetség errõl az Egy Istenrõl szól, szem-
ben a pogányok sokistenhitével.
De, hogy ez az egy Isten három személy, ezt Jézus-
tól tudtuk meg. Jézus beszél az Istenrõl, mint Atyáról,
a Fiúról, mint Megváltóról és a Szentlélekrõl az Egy-
ház éltetõ Lelkérõl.
Az elsõ személy az Atya, neki tulajdonítjuk a világ te-
remtését, fenntartását, és gondviselését.
Vannak filozófusok, akik elfogadják, ezt, hogy van
egy Transzcendens lény, egy természetfölötti valaki,
de ezt nem tartják személyes Istennek.
Pedig Jézus pont ezt mondta, hogy ti szólítsátok az
Istent Atyátoknak, ennél személyesebb megszólítást
nem lehetne mondani.
A második személy Jézus, aki ezért jött, hogy meg-
tanítson minket szeretni. Hiszen hallottuk az evangé-

liumban: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
fiát adta érte. Jézus megmutatta nekünk szereteté-
nek végsõ jelét, azzal, hogy föláldozta magát értünk.
Jézusban lettünk mi mindnyájan Isten gyermekei. Hi-
szen Isten a mi Atyánk, Jézus pedig a testvérünk.
Jézus pedig a vallásosságnak egy új módját hozta el
nekünk, vagyis Jézus azon fáradozott, hogy rádöb-
bentse a kortársait és minket is, hogy a leglényege-
sebb dolog a világon a szeretet Isten felé és egymás
felé. Ha nincs bennem szeretet, akkor hiába tartom
magam hivõnek vagy vallásosnak, a szeretetlenség
lerontja bennem a vallásosságot.
Ezért mondja Szent Pál apostol: "Éljetek egyetértés-
ben és békében és akkor veletek lesz a szeretet és
a béke Istene."
Ha nem eszerint élünk, akkor nem várhatjuk, hogy
Isten velünk legyen, hiszen õ a szeretet.
A harmadik személy a Szentlélek az Egyház lelke. Va-
gyis nem maradtunk árván, mert eljött a Szentlélek
és az óta is vezeti az Egyházat az õ sugallataival.
Az elsõ apostoli zsinaton Jeruzsálemben az apostoli
kollégium úgy fogalmazza meg mondanivalóját, hogy
kimondja: „A Szentlélek és mi úgy döntöttünk,
hogy...”stb.

Vagyis nem lehet kihagyni az Egyház életébõl a Lel-
ket. Az egyház számára a lélek olyan, mint a test szá-
mára a szem, vagy testünk számára a lelkünk, ha el-
száll valakibõl a lélek, akkor az meghal, az már nem õ,
a személy, hanem, ahogy Gárdonyi Géza, ráíratta a
sírjára: „Csak a testem.” Mert a lélek az Istennél van.
A Szentlélek is ilyen fontos. Akkor volt igazán lelkileg
sikere az egyháznak, amikor egyensúlyba tudta hoz-
ni a hierarchikus vezetést a Szentlélek mûködésével,
a karizmákkal. Mihelyt az egyensúly fölborul, máris
baj van.
De a saját életünkben is jó, ha hallgatunk a Szentlé-
lek sugallataira és megtesszük azt, amire indít Isten
Lelke. Szentháromság vasárnapján, járja át szívünket
a kedves énekünk szövege: Szentháromságnak éle-
tem-halálom, s testemmel együtt lelkemet ajánlom.
Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak, oszhatatlan Is-
tenség, Háromságban egy Fölség. Amen.

Bacsmai László plébános
CSALÁDI NAP A REMETÉN
Június 20-án, szombaton, 9.30 órától sok szeretet-
tel várjuk a gyermekes családokat és házaspárokat a
számukra tartandó közösségi napra. Vetélkedõk,
foci, asztalitenisz és egyéb játékokban vehetünk
részt gyermekeinkkel együtt. Meleg ebéddel készü-
lünk, ezért kérünk létszám jelentést legkésõbb június
18-ig (tel.: 74/510 892). Innivalót és sütit hozzunk!

E V A N G É L I U M
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A H1N1 influenzavírus jelenti
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A rejtvény megfejtését 2009. június 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Május 24-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Tej a sajtárban zeng, csobog, habzik az udvarban a zápor”
(Illyés Gyula: Jó május).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Fuksz Márta, Csap u. 7. és Mozsik Ferencné, Otthon u. 10. A
könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

MÁJUS 31-én, vasárnap két újabb megbetege-
dést okoztam: egyet Kínában, egyet a Fülöp-

szigeteken. Többre ezúttal nem volt erõm, mert Kí-
nában a Fülöp-szigetekre induló repülõgépjáratot
lekéstem, így aztán kénytelen voltam hajóval utaz-
ni. Sajnos, a tengeri utazásokhoz képtelen vagyok
alkalmazkodni. A tengeri betegség ezúttal nem any-
nyira megviselt és legyengített (az influenzásoknak
halvány fogalmuk sincs arról, hogy ez a borzalmas
betegség egy magamfajta H1N1 influenzavírust
mennyire a padlóra tud küldeni!), hogy majdnem
belepusztultam. Rettenetes csapás lett volna a védõ-
oltás elõállításával foglalatoskodó, extra profitot re-
mélõ gyártó cégeknek, a száj- és orrmaszkokat for-
galmazó multinacionális cégek sokaságairól már
nem is beszélve! Így aztán nagyon leromlott állapot-
ban megérkezve a Fülöp-szigetekre, minden meg-
maradt erõmet össze kellett szednem ahhoz, hogy
legalább egy nagyon legyengült immunrendszerrel
rendelkezõ embert képes legyek megfertõzni. Az erõ-
feszítéseim sikerrel jártak és terrorakcióim híre pil-
lanatokon belül - a táviratai irodák segítségével  - az
egész világon ismertté vált.

Most, június elején reggel, amikor egy bizo-
nyos B.Gy.L. Magyarországon, Szekszárd sé-

tálóutcájában egy padon ülve (másképp leülne!) a
médiából értesül újabb sikereimrõl, én H1N1 a sza-
badnapomat regenerálódással töltöm. Úszom (a
boldogságban), teniszezem, flörtölök a strand bár-
jában a feltûnõen csinos felszolgáló hölggyel - persze,
száj- és orrmaszkban. Isten ments, hogy véletlenül
megfertõzzem! A szabadnapomon? Tudok én úri-
ember módjára is viselkedni. Egyébként is, ahogy
mondani szokták, nekem van mire szerénynek len-
nem. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai
szerint eddigi ténykedéseimnek az egész világon
száznál is több halálos áldozata van.

I tt, a Fülöp-szigeteken, találkoztam egy nagyon
szép és veszedelmes influenzavírus hölggyel, és

egymásba szerettünk. Ha látnák a DNS-ét, elájulná-
nak! Azt tervezzük, hogy legkésõbb nyárra, ami-
korra már Magyarországon is a gyártók rendelke-
zésére áll majd az új típusú influenza elleni oltó-
anyag elõállítása alapjául szolgáló vírus, vagyis az
én hasonmásom-, akkorra mi is elkészülünk a pá-
rommal az én még veszedelmesebb utódommal, a
H2N2 influenzavírusocskával. Akkor fognak rájön-
ni arra, hogy én nem is voltam olyan veszedelmes,
mint amilyen híremet keltették egyesek.  

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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KSC: a csapat gerince megmaradt
Zalaegerszegrõl érkezett az irányító, Szerbiából jöhet az új légiós

A legnagyobb erősítés talán már

megtörtént az Atomerőmű-KSC

Szekszárd csapatának háza tá-

ján: maradnak a saját nevelésű,

már bizonyított fiatalok és azok

is, akik szintén ebből a korosz-

tályból valók, s ugyan más klub-

ból érkeztek, de már annyi időt

eltöltöttek a csapatnál, hogy a

szurkolók szemében szekszárdi-

nak számítanak.

Bálint György

Persze nehogy azt higgye valaki, hogy
nem lesz változás az élvonalbeli nõi
bajnokság kilencedik helyén végzett
együttes háza táján. A holt idény ku-
lisszái mögötti kalauzolásban Herr Pé-
ter ügyvezetõ elnök volt a segítsé-
günkre.

– Fiataljaink a korábbi gyakorlattól
eltérõen nem távoznak Szekszárdról.
A komoly értéket jelentõ Bálint Réká-
val és Tamis Dorottyával kétéves pro-
fi szerzõdést kötöttünk, és – más fel-
tételekkel ugyan, de – Hajdú Zsanet-
tel is szerzõdtünk. Bozóki Bettinek
és az ukrán Alisa Jevtusenkónak még
élõ szerzõdése van, Tamás Ritával és
Szavercsenkóval egy évet hosszabbí-
tottunk.

Új irányító Egerszegrõl
– Az amerikai Wilson helyére min-

denképen hozni kell játékost. A tava-
lyi tapasztalatok fényében miként
változik a légiós politikájuk?

– Több menedzsert is kértünk, pró-
báljon olyan fiatal játékost ajánlani,
aki a csapatba illik. Persze, mi ma-
gunk is keresünk, kutatgatunk. Két
héten belül Ujhelyi Gábor edzõvel
Szerbiába utazunk, két-három játé-
kost is megnézünk, s az a tervünk,

hogy a közülük legígéretesebbet meg-
hívjuk az augusztus elejére tervezett
edzõtáborunkba, és csak azután dön-
tünk az igazolásokról. Más kiszemel-
tek esetében is alaposabban tájékozó-
dunk, mielõtt kimondjuk az igent,
hogy csak a rendelkezésünkre álló sta-
tisztikai mutatók alapján ne kerülhes-
sen hozzánk játékos, mint az tavaly az
amerikaiakkal történt. A négyes
posztra igazolni akarunk egy olyan –
lehetõleg fiatal – játékost, aki nálunk
húzóember tud lenni már a szeptem-
ber végi bajnoki rajton.

– Az irányító poszton nem lehet
úgy nekiindulni a bajnokságnak,
hogy csak egy magas szintû teljesít-
ményre képes játékosunk legyen a
keretben. Tamis Dorka mellé – aki vi-

tathatatlan tehetsége mellett fiatal
kora okán még nem kiforrott játékos
– igazolnunk kellett még egy játék-
mestert. Úgy tûnik, hogy a Zalaeger-
szegrõl hozzánk került 24 éves
Pungor Krisztinában meg is találtuk,
akit kerestünk, s aki majd a pályán bi-
zonyítja, hogy érdemes volt õt válasz-
tani. Tárgyalásban vagyunk a Szolnok
játékosával, Serbánnal, akinek június
elején kell választ adnia: elfogadja-e
feltételeinket. Neki még érvényes
szerzõdése van a csapatával, amellyel
már megegyeztünk, már csak a játé-
kossal kell dûlõre jutnunk.

– Úgy hírlik, a régiek közül is fel-
vették valakivel a kapcsolatot...

– Igen, Bukovszky Mónikával, aki
tõlünk távozva Erdélyben tett egy

kirándulást. A rutinos irányító most
hazatér, de nem minket választott,
hanem Zalaegerszeget, ahova
éppen az általunk elhozott Pungor
pótlására szerzõdtették.

Az ügyvezetõ meglátása szerint
javulnak a csapat anyagi kondíciói,
ami a mai világban cseppet sem le-
becsülendõ. A KSC fõszponzorával,
a Paksi Atomerõmû Zrt.-vel ezúttal
nem egy évre, hanem háromra szer-
zõdik, és úgy tûnik, az eddiginél
jobb kondíciókkal. Ennek köszön-
hetõen telhet nyugalomban a szü-
net, hogy aztán augusztus 7-én – re-
mélhetõleg már az új arcokkal a so-
rokban – megkezdõdjék a felkészü-
lés a 2009/2010-es A-csoportos baj-
nokságra.

Tamis Dorottya (jobbról) kétéves profi szerzõdést írt alá nevelõ egyesületével

FO
T
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DIÁKSPORT.A Garay János Általános
Iskola III. korcsoportos kézilabdázói
és focistái kiharcolták az országos
döntõkben való szereplést még a tan-
évzárók elõtt. A sportiskola kézis lá-
nyai a Csurgó és a Tata legyõzésével
jutottak be a diákolimpia debreceni
országos döntõjébe (június 16-18.), a
focisták pedig a Magyar Gyermek
Labdarúgó Szövetség megyei döntõ-
jének megnyerésével szereztek jogot
az országos fináléban való részvétel-
re (június 12.).

LABDARÚGÁS. Pulcz és Horváth E.
2-2, valamint Ganczer és Rikkers egy-
egy góljával 6-0-ra lesöpörte a Szek-
szárdi UFC a tizenkettedik helyezett
Beremendet az NB III Dráva-csoport-

jának 28. fordulójában. Két körrel a
zárás elõtt óriási harc várható a máso-
dik helyért a szekszárdi és a Paksi SE
második számú együttese között.
Mindkét együttesnek 55 pontja van,
a Duna-partiak jobb gólkülönbségük
révén elõzik meg az UFC-t. A
sors(olás) nagy igazsága talán, hogy a
két csapat lapunk postaládába kerülé-
se idején, szombaton (június 6.) egy-
más ellen mérkõzik. A találkozót az él-
vonalbeli PSE Fehérvári úti stadion-
jában, este hétórai kezdettel rende-
zik. Alighanem itt dõl el a második
hely sorsa.

KITÜNTETÉS. Testnevelõk, edzõk,
sportszervezõk által elismert, 1997-
tõl a Tolna megyei diáksportban ki-
fejtett, közmegelégedésre végzett
munkája elismeréseként a Magyar Di-
áksport Szövetség által alapított „Di-

ákokért Emlék-
plakett” orszá-
gos kitüntetést
vehette át Földe-
si Gyula, a Tolna
Megyei Diák-
sport Tanács tit-
kára Budapes-
ten. A Szekszár-
don élõ, gerjeni

származású szakember 1986 óta dol-
gozik a sportigazgatásban.

KÉZILABDA. A városháza konferen-
ciatermében tartotta ünnepélyes
évadzáró-éremosztó ünnepségét az
UKSE Szekszárd. Horváth István pol-
gármester köszöntõt mondott – mél-
tatva az idei eredményeket. Az együt-
tes fiataljai három bajnokságban is
részt vettek. Az NB II Délnyugati cso-
portjának felnõtt bajnokságában a

második helyet szerezte meg a Feke-
te Gabriella irányította együttes. A
csapat legeredményesebb játékosa a
20 meccsen 96 gólt szerzõ Farkas
Anita volt. Ugyanezen bajnokság if-
júsági korosztályában az UKSE-Már-
ker mind a 22 meccset megnyerve az
élen végzett. A gólkirályi címet a csa-
pat serdülõ válogatottja, Szekercés
Luca szerezte meg, aki 18 mérkõzé-
sen elért 205 góljával nemcsak a cso-
port, de a teljes másodosztályú ifibaj-
nokság legjobb góllövõjének bizo-
nyult. Az NB I/B Nyugati csoportjá-
nak ifjúsági bajnokságát is a szekszár-
diak nyerték: 19 gyõzelem mellett
csak egy vereséggel. A házi gólkirály
a 18 találkozón kerek százszor ered-
ményes Horváth Vanda lett. A díjki-
osztón megjelent Szabó József, a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség amatõr ta-
nácsának alelnöke is.

SPORTMIX

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

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

39. Tolna megyei gyermekrajz-ki-
állítás a márványteremben

A megye általános iskoláiból bekül-
dött több száz gyermekrajz pályázat-
ból láthatnak az érdeklõdõk egy szí-
nes gyermekvilág-kaleidoszkópot. 

A tárlat megtekinthetõ: június 13-ig.

A Mûvész Presszóban Ruppert Já-
nos képzõmûvész kiállítása látható
július 20-ig.

Mûvészetek Háza

Június 9-én, kedden, 19.30 órakor
Lozsányi Soma orgonaestje

Közremûködik: Lozsányi Tamás zon-
gorán

Mûsoron:
D. Buxtehude: fisz-moll Preludium és
fúga
J. S. Bach: Cisz-dúr Preludium és fúga
J. S. Bach: G-dúr Preludium és fúga
J. S. Bach: C-dúr Trió szonáta I. tétel
Liszt Ferenc: Orage
Liszt Ferenc: B-A-C-H Preludium és fúga
Petr Eben: Moto ostinato
Bartók Béla: VI. Bolgár tánc
Bartók Béla: Allegro barbaro
Louis Vierne: Carillon de Westminster

Belépõjegy: 1000 Ft, Zenebarát
bérlettel: 500 Ft.

Június 11-én, csütörtökön, 19 óra
Szabadi Mihály „Az én jussom”

címû könyvének bemutatója
A könyvet bemutatja: Dr. Say István

Közremûködik: Sióagárdi Hagyo-
mányõrzõ Együttes, Orbán György
elõadómûvész, Müller Beáta énekmû-
vész, Lányi Péter zongoramûvész

Belépés díjtalan.

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

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

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

Tárlatvezetõ: Dr. Méry Éva
Zongorán közremûködik: Lányi

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

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

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

FELHÍVÁS

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

Adatik tudtára Szekszárd városa és a
környezõ települések népeinek, hogy
a 2009. évi Szekszárdi Szent László
Napi Vigadalom alkalmábul az vi-
dék hajadonjai és asszonyai közül
megválasztatik László király
urunk hitvesének, Adelheid ki-
rályné úrasszonynak Elsõ Udvar-
hölgye. Mindazon nõi személyek,

akik a cím elnyeréséért versengeni kí-
vánnak, június 15-ig jelentkezhetnek a
Babits Mihály Mûvelõdési Házban. Fel-
tétel: korhû jelmez.

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

Legyen Ön is aktív részese a Szent
László Napi Vigadalomnak! 

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

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

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

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

Június 28., vasárnap
Szent László-napi Vigadalom
László-napi kirakodóvásár, harci eszkö-
zök kipróbálása, íjászkodás, kiállítások;
szabadtéri színház és muzsika 
Ünnepi Országlás és Hódolatfogadás
Az elsõ udvarhölgy kiválasztása

Július 14-én, kedden, 20 órakor
„Fesztiválhangoló” a Dunamenti

Folklórfesztiválon résztvevõ együtte-
sek táncszínházi mûsora 
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színházterme Belépés díjtalan.

Augusztus 20., csütörtök
Szent István király Ünnepe 
Ünnepi közgyûlés délelõtt, Szek-

szárd Város díjainak átadása a Mûvé-
szetek Házában.

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

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

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

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

Panoráma Mozi

NAGYTEREM

Június 4-10.
16.00, 17.30: Hannah Montana:

A film – amerikai film
20.00: Kettõs játék – amerikai

thriller (12)
Június 11-17.
16.00, 17.30: Éjszaka a múzeum-

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

(12)

ART TEREM

Június 4-10.
17.00: Földünk a magasból – do-

kumentumfilm
19.00: Príma Primavéra – ma-

gyar játékfilm (12)
Június 11-17.
17.00: A provance-i fûszeres –

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

tékfilm (16)

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

Léleképítõ sorozat
A Léleképítõ sorozat következõ elõ-
adását június 8-án, hétfõn, 18 órakor
tartják a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
színháztermében. Téma: Trianon és az
Európai Unió – tudományos történel-
mi elõadás és a Trianoni Szemle be-
mutatása. Elõadók : Fábián Gyula, Ze-
ke Gyula és Szidiropolusz Archimé-
desz, a Trianoni Szemle címû folyóirat
szerkesztõi. A belépés díjtalan.

Miért hiszek:
Szokolay Sándor

A Kairosz Kiadó szervezésében Miért
hiszek? címmel indult sorozat követke-
zõ szekszárdi elõadását június 9-én 18
órakor tartják a Római Katolikus Plé-
bánia közösségi termében (Béla király
tér 9.). A vendég: Szokolay Sándor ze-
neszerzõ. A szervezõk mindenkit sze-
retettel várnak az ingyenes elõadásra.

Segítõket várnak
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör szeretné önerõbõl, társadal-
mi munkában elvégezni a Szent István
Ház részleges felújítását (fûtés- és világí-
táskorszerûsítés, burkolat-felújítás, fes-
tés). A június közepén kezdõdõ és a ter-
vek szerint a szüreti bálra befejezõdõ
munkákhoz a Társaskör tagjainak segít-
ségét kérik. Június 11-én, csütörtökön,
17 órakor megbeszélést tartanak, amire
minden önként segítõt várnak a Szent
István Házba. Érdeklõdni Gyurkovics Já-
nosnál lehet (30/994-87-54).

Strandkézi-kupa
Június 20-21-én (szombat-vasárnap)
immár második alkalommal rendez-
nek amatõr strandkézilabda tornát a
szekszárdi városi strandon.

A homokos talajú pályán egyedi
labdával és szabályok mellett rende-
zett, hazánkban is egyre népszerûbb
sportág kedvelõi június 18-ig (csütör-
tök) nevezhetnek. További informá-
ció és jelentkezés a városi uszoda por-
táján (Toldi u.), vagy a 30/680-2142-es
telefonszámon.
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KÖZLEMÉNYEK

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS

A megyei vöröskereszt Nyugdíjas Terü-
leti Alapszervezete használtruha-ado-
mányozást tart június 8-án (hétfõ), 8 és
9 óra között a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt.
Szeretettel várnak  minden rászorulót.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Június 16. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Június 23. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Június 16. (kedd)16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Június 23. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

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

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Június 16. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Június 8. (hétfő) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés telefonon: 30/911-2119

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JÚNIUSI FOGADÓÓRÁJA

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

Kõmûves-burkolókat keresünk
felvételre, azonnali munkakezdés-
sel. Telefon: 30/22-48-405

Árverési felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala 
egyfordulós versenytárgyalás

keretében értékesítésre meg-
hirdeti 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 do-

kumentáció átvehetõ a Polgármes-
teri Hivatal II. emelet 56-57. sz. iro-

dáján, illetve letölthetõ a
www.szekszard.hu internetes ol-

dalról. A részvétel és az értékesítés
egyéb feltételeirõl a Polgármesteri

Hivatal Városüzemeltetési és 
-fejlesztési Igazgatóságán, a 74/504-

159-es telefonszámon, illetve a
varga.andras@szekszard.hu e-mail

címen lehet érdeklõdni.
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