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VÁLASZÚT ELŐTT:
FIÓKCSAPAT LEHET
A TOLLE-UFC

GYEREKEK IS SEGÍTETTEK

AZ ÓVODA FESTÉSÉBEN 12. OLDAL

BHG: ELŐRE
MENEKÜLNEK A
VÁLSÁGBÓL 6. OLDAL 3. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Rászakadt az ég a városra
A hatalmas esõ ismét sok munkát adott a szekszárdi tûzoltóknak

A Korzó mögött bokáig érõ vízben kerestek parkolóhelyet az autósok

Szó szerint rászakadt az ég Szekszárd-
ra péntek reggel. Rövid idõ alatt 30-40
milliméter esõ esett a városban.

Volt olyan utca, ahol bokáig érõ víz-
ben közlekedtek az autósok és a gya-
logosok, a magasabban fekvõ utcák-
ból szó szerint hömpölygött le a víz.
Pincék, illetve panelházak alagsorai,
lépcsõházai áztak be.

A katasztrófavédelem ügyeletén
megállás nélkül csengett a telefon.
Szilasi Lajos tû. alezredes elmondta:
minden kérést rögzítenek, de a vonu-
lásra csak a veszélyeztetés mértéke
szerint kerül sor, ezért türelmet kér-
nek a lakosságtól. Az alezredes arra is
figyelmeztet, hogy a felgyülemlett víz-
zel való érintkezéskor fokozatosan

tartsák be a higiénés szabályokat,
mert a vízbe különféle anyagok kerül-
hettek. A gyermekeket lehetõleg tart-
sák távol a felgyülemlett vizektõl.

Az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat tájékoztatása szerint hazánkban a
hétvégén is több helyen alakulhat ki
akár jégesõvel, felhõszakadással, viha-
ros széllel kísért heves zivatar.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény  20/A.§ alapján pályázatot hirdet Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüze-
meltetési és-fejlesztési Igazgatóságán 

MEZÕÕR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Szekszárd Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Ellátandó feladatok:
Önállóan gyakorolja - a jogszabályok és hatósági

elõírások betartásával - a mezõgazdasági és erdõ-
gazdasági termények és termékek, az erdõk és fásí-
tások, a vadállomány, a mezõ és erdõgazdasági léte-
sítmények, geodéziai építmények, illetõleg jelek, va-
lamint a vízi létesítmények és közutak védelmét.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-

tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál munkavi-

szonyban foglalkoztatott munkavállalók (ügykeze-
lõk és fizikai alkalmazottak), valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által feladatkö-
rébe tartozó   közszolgáltatások ellátására foglalkoz-
tatott közalkalmazottak munkarendjérõl, a munka-
végzésükkel összefüggõ egyes szabályokról és
egyes juttatásaikról szóló szabályzat rendelkezései
irányadók.

Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai osztály elvégzése
- büntetlen elõélet
- magyar állampolgárság, illetve a szabad mozgás

és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
- 18. életév betöltése
- lõfegyvertartási engedély megszerzésére vonat-

kozó feltételeknek való megfelelés 
- a fegyveres biztonsági õrzésrõl, a természetvé-

delmi és mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvénybõl a mûködési és szolgálati szabályzatból,
mezõgazdasági alapismeretbõl, lõfegyver ismeret-
bõl tett vizsga megléte

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- mezõõri vizsga
- fegyverismereti vizsga - sörétes fegyverre vonat-

kozóan
Próbaidõ: 3 hónap
A pályázathoz csatolandó iratok:

- szakmai önéletrajz
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettsé-

get, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban fog-

lalt személyes adatoknak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betöltésének idõpontja: 2010.07.12.
A pályázat benyújtásának idõpontja: 2010.07.06.
A pályázati kiírással kapcsolatos további informá-

ciót Varga András bizottsági referens nyújt. (Tel.:
06-74-504-1159)

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesterének címezve. (7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: mezõõr.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázat benyújtásának határidejét követõen a

munkáltatói jogkör gyakorlója - Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere - dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. 07.09.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Szekszárdi Vasárnap
- www.szekszard.hu
- www.kszk.gov.hu

Mezõõri pályázat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága, valamint a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
(a továbbiakban bizottságok) pályázatot hirdetnek a
Civil szervezetek számára kiírt pályázati keret cím-
mel 2010. évre vonatkozóan.

Felosztható keret: 7 000 000 Ft

Pályázat célja: A szervezetek 2010. évi mûködé-
sének támogatása, mind eszköz és infrastruktúra,
mind humánerõforrás tekintetében, melyek elõse-
gítik a szervezet fejlõdését, mûködését.

Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyû civil szervezetek, ame-

lyek a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központban
regisztráltak, valamint

- a Tolna Megyei Bíróság a felhívás megjelenése
elõtt legalább egy éve jogerõsen nyilvántartásba
vett, és az alapító okiratuknak, illetve az alapszabá-
lyuknak megfelelõen ténylegesen mûködnek,

- tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki,
- köztartozásuk nincs, csõdeljárás nem folyik elle-

nük, az önkormányzattól elõzetesen elnyert non-
profit támogatásról elszámoltak

Nem nyújthatnak be pályázatot:
- köztestületek
- üzletszerû közös gazdasági tevékenység folytatá-

sára alapított gazdasági társaságok, valamint azok a
non-profit szervezetek, amelyek ilyen gazdasági tár-
sasággá alakultak át

- tanácsok
- pártok
- munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti

szervezetek
- közalapítványok

A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2010. január 1. és 2010. de-

cember 31. között keletkezõ mûködési, és ugyan-
ezen idõszakban a mûködéshez kapcsolódó tárgyi
eszközök beszerzési, illetve programok, rendezvé-

nyek költségeihez nyújt vissza nem térítendõ támo-
gatást.

A pályázatban csak a fenti idõszakra vonatkozó
számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesíté-
sének az elszámolási idõszak végéig meg kell tör-
ténnie.

A támogatás önmagában nem lehet a mûködés
kizárólagos forrása. A szervezetnek legalább 30%-os
önrésszel - melybe beszámítható a természetbeni
juttatás -, vagy egyéb forrással kell rendelkeznie.

A benyújtás módja:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a bizottsá-

gok által erre a pályázati célra kiadott pályázati adat-
lapon nyújtható be, amely sem tartalmában, sem
formájában nem változtatható. A pályázati doku-
mentációt a kiírásnak megfelelõen hiánytalanul (a
pályázati formanyomtatvány minden kérdésére vá-
laszt adva), és az egyéb elõírt dokumentumok be-
csatolásával kell benyújtani. 

A formailag hibás, nem megfelelõ pályázatok
nem kerülnek automatikusan elutasításra. A bizott-
ságok az értesítéstõl számított 10 napos hiánypótlá-
si határidõt biztosítanak.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A szervezet bírósági nyilvántartásba vételérõl

szóló 30 napnál nem régebbi kivonat.
2. Az elõzõ évrõl szóló számviteli beszámoló egy-

szerû fénymásolata. A számviteli beszámoló kötele-
zõ tartalma: 2009. évi mérleg és eredmény-leveze-
tés, kiegészítõ melléklet..

Beadási határidõ: 2010. július 2.
A beadás helye: Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági és
Civil Szervezetek Bizottságának, valamint a Mûvelõ-
dési és Oktatási Bizottságnak címezve:

Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési
és Sport Osztálya, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bírálati szempontok:
- A szervezet hatékonysága, célja (önsegítés, köl-

csönös segítés, közjó szolgálat, közösségi érdekvé-
delem, közérdek) 

- A szervezet elõzõ évi társadalmi aktivitása és
2010. évi tervei

- Együttmûködés más szervezetekkel, intézmé-
nyekkel 

- A szervezet az elõzõ két évben az önkormány-
zattól kapott pénzbeli támogatással megfelelõen el-
számolt

- Az igényelt támogatás összhangban áll a megfo-
galmazott szükségletekkel

- A szervezet egyéb támogatói köre

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

A beérkezett pályázatok támogatásáról a pályáza-
ti határidõ elteltét követõ 30 napon belül a Sport-,
Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottság, valamint a
Mûvelõdési és Oktatási Bizottság dönt.

Alapítványok esetében a jogszabály a döntési jo-
gosultságot a Közgyûlés hatáskörébe rendeli, ezért
esetükben - a Bizottságok javaslatára - a Közgyûlés
hozza meg a döntést.

A pályázatokat értékelõ bizottságok munkájában
tanácskozási joggal részt vesz a Szekszárdi Civil
Kerekasztal képviselõje.

A bizottságok a támogatás felhasználásáról legké-
sõbb 2011. január 31-ig elszámolást kérnek, amely-
nek feltételeirõl a nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata szerzõdést köt.

A bizottságok visszavonják a támogatást, ameny-
nyiben az nem a pályázatban leírt célokra fordító-
dik, illetõleg akkor, ha a pályázó a jelzett határidõig
nem számol el.

Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyûlésének
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága

és Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága

Pályázati keret civil szervezetek számára
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Gyerekek is segítettek a festésben
Önkéntes munkával szépült meg a Kadarka utcai óvoda játszóudvara

Tovább folytatódott a sikeres

„Szépítsük együtt Szekszárdot!”

program, melynek keretében 

ezúttal két óvoda környezete 

szépült meg.

SzV

Június 12-én fejezõdött be a Wosinsky
óvoda kerítésének festése, melyet a
Tündérkert Alapítvány szervezett. Kö-
zel húsz szülõ és pedagógus dolgozott
reggel 8-tól 15 óráig, mire új színt kapott
a kerítés. A szülõket néhány gyermek is
elkísérte, akik bámulatos lelkesedéssel
segítették a felnõttek munkáját. Ezzel
az önkéntes munkával nem-csak szeb-
bé, hanem idõtállóbbá tették az óvoda
kerítését, ami nagy segítséget jelent az
intézménynek. Ezúton köszönjük a
résztvevõk önzetlen segítségét!

Madárbarát park

Mintegy 30 önkéntes segítõ vett részt
hétfõ délután a madárbarát Prantner
park csinosításában. A „Szépítsük
együtt Szekszárdot” programsorozat
része volt az akció, amelynek kereté-
ben a már korábban kiültetett 17 fát és
a 70 darab cserjét gondozták a megje-
lentek, de a parkban lévõ sétaösvény is
új faforgács burkolatot kapott. Délután
– a gyerekek nagy örömére – kihelyez-
ték a parkban elõforduló madarakat
bemutató táblát is, amelynek hátolda-
lán a Négy Évszak Waldorf Alapítvány
szervezte társadalmi munka részletei-
rõl olvashatnak az érdeklõdõk.

Törõdés napja
A szekszárdi II. számú Óvoda és

Bölcsõde Kadarka utcai tagintézmé-
nyének udvarát újították fel a hétvé-
gén az intézmény és a Budapest Bank
szekszárdi fiókjának munkatársai. A
fiók dolgozói évrõl évre részt vesznek
a bank törõdés napja elnevezésû ön-
kéntes akciósorozatában. Idén az ön-
kormányzat „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” programjához csatlakozva
járultak hozzá a város megújulásához.

A szombati akción a bank szek-
szárdi fiókjának munkatársai család-
tagjaikkal, az óvoda dolgozóival, a

gyerekekkel és szüleikkel közösen
vettek részt a Kadarka utcai óvoda
játszóudvarának felújításában: közö-
sen festették le a kerítést és az udva-
ri fajátékokat.

A szekszárdi fiók az elmúlt évek
során több helyi óvodában és iskolá-
ban végzett már önkéntes munkát.
A Balassa János Kórház gyermekosz-
tályának kórtermeit például a mai
napig a bankosok által készített fali
képek díszítik.

A Prantner parkban felállították a madarakat bemutató táblát

Kis termet, nagy segítség: gyerekek is dolgoztak az óvoda kerítésén

„Lecsapott” a szekszárdi hulladékkommandó
Tizenkét tonna autógumit szállítottak el a vasút és a Sport utca által határolt területrõl

n A Szekszárdon három éve megala-
kult hulladékkommandó újból akció-
ba lépett, és június 4-én elszállíttatott
12 tonna gumiabroncsot a MÁV Sport
utcai területérõl, ahol több mint tíz éve
illegálisan tárolták azokat – tájékoztat-
ta lapunkat Baka György, az akciót
szervezõ Zöldtárs Alapítvány elnöke.

Az ártalmatlanítási kötelezettségek
azt terhelik, akinek a tevékenysége
során a hulladék keletkezett – mondja
ki a hulladékgazdálkodási törvény. Mi
a helyzet akkor, ha a hulladéknak
nincs gazdája, miként egy illegális le-
rakó esetében? Ebben az esetben a
hulladék kezelésére az köteles, akinek
a területén található. Ilyen módon „ke-
rült a képbe” a MÁV, tekintettel arra,
hogy az ismeretlenek az államvasutak
területére rakták le a gumihulladékot.

Az illegális szemétügy végére került
pont a közelmúltban, amikor a Zöld-
társ Alapítvány a polgármesteri hiva-

tal közhasznú munkásainak és a MÁV
Szekszárdi Pályafõnökség munkatár-

sainak segítségével megtisztította a
területet. A 12 tonnányi, többnyire
használt traktor gumiabroncs elszál-
líttatása egy fillérbe sem került. A gu-
mihulladék-elszállításra jogosult vállal-
kozó ugyanis bedolgozik az egyik ha-
zai használtgumi-hasznosító non-pro-
fit cégnek, amely a gumiabroncsok
belföldi forgalomba hozatalakor befi-
zetett környezetvédelmi termékdíjak-
ból (kilogrammonként 110 forint) fi-
nanszírozza a begyûjtés és hasznosí-
tás, illetve ártalmatlanítás költségeit.

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyel-
mét: ne illegálisan szabaduljanak meg
a feleslegessé vált gumiabroncstól,
mert azzal szabálysértést követnek el.
Hagyják inkább a gumijavítóknál, tõ-
lük ingyenesen elszállítják. További
információ kérhetõ a Zöldtárs Alapít-
ványtól, a 74/414-217-es telefonon.
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Több teherautónyi illegálisan lerakott gumit szállítottak el
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Elúszott életek
Jótékony célú elõadássorozat az árvízkárosultak megsegítésére

n Egy héten átívelõ élõ elõadássoro-
zattal kíván segíteni a Pixel TV a fel-
sõzsolcai árvízkárosultaknak. A borso-
di településen közel 200 ház vált lakha-
tatlanná, 200 család a reménytelenség
napjait, heteit éli át. Szinte mindenük
elveszett, akár több generáció küzdel-
mes munkája árán megszerzett javai-
kat elvitte a víz.

A Pixel TV egy élõ jótékonysági so-
rozattal keresi meg mindazokat az
egyéneket, cégeket, intézményeket,
akik segíteni kívánnak. A televízió
honlapján (www.pixeltv.hu) megte-
kinthetõek a megyei mûvészek által
felajánlott alkotások, amelyek ezúttal
valós értékük alatt keresnek új gazdát.
A Pixel TV akciójához csatlakozó mû-
vészek – így többek között Mözsi Sza-
bó István, Stekly Zsuzsa vagy Cseh Gá-
bor – egy-egy remekének megvásárlá-
sával növelhetõ az adomány összege,
de az alább közölt helyszíneken a Vö-
röskereszt által kihelyezett, hitelesített
adománygyûjtõbe is várják a felajánlá-
sokat. Az elsõ két helyszínen – szerdán
a Rock&Roll Bistróban, csütörtökön
pedig a Mangó Mediterrán Étterem és
Bárban – a bejelentkezésnél szép
számmal akadtak felajánlók. Ezeket to-

vábbra is várják a szervezõk a többi
helyszínen – június 18. Toscana Étte-
rem és Kávézó (Szt. István tér 3.), júni-
us 21. Menta Kávéház és Koktélbár
(Bajcsy Zs. utca 1.), június 22. Cafe X
(Széchenyi utca 55-57.).

A sorozat befejezõ része szerdán,
június 23-án lesz a Liszt téren helyi
elõadómûvészek részvételével, ahol
az addig összegyûlt adományokról be-
számolnak a szervezõk és a Vöröske-
reszt. Még ott, a záró rendezvényen is

megtehetik felajánlásaikat. Ami az
adakozóknak fontos információ,
hogy az összegyûlt pénzt, valamint a
tárgyi felajánlásokat a szervezõk saját
maguk viszik el és adják át a felsõ-
zsolcai árvízkárosultaknak, így az ado-
mányok útja nyomon követhetõ. 

A fenti helyszínekrõl készült adá-
sok a www.pixeltv.hu oldalon megte-
kinthetõk. Felajánlások tehetõk az
arviz@pixeltv.hu e-mail címen is, in-
formáció: 06/20/260-48-94.

Sok családban egy élet munkáját tette tönkre az árvíz

Június 24-én lesz
a soros közgyûlés

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése június 24-én (csütörtök) 9 órakor
a polgármesteri hivatal konferen-
ciatermében tartja soros ülését. Napi-
rend elõtt kerül sor a védõnõi hálózat
fennállásának 95. évfordulója alkalmá-
ból tartandó megemlékezésre és a vé-
dõnõi szakmai kitüntetések átadására.

A közgyûlés nyílt ülése elé kerülõ
napirendi pontok elõterjesztései elol-
vashatóak a www.szekszard.hu
internetes portálon.

Várjuk olvasóink
véleményét

A Szekszárdi Vasárnap nyári szünet
elõtti utolsó száma a jövõ vasárnap, jú-
nius 27-én jelenik meg. Az idei 26. lap-
szám majd augusztus 8-án jut el a szek-
szárdi otthonokba, benne többek kö-
zött a Szent László Napok eseményei-
nek színes összefoglalójával.

Addig is várjuk olvasóink vélemé-
nyét. Kérjük, írják meg, min változtat-
nának a Szekszárdi Vasárnapon, mi-
lyen témájú írásokat olvasnának töb-
bet. Észrevételeiket várjuk címeinkre:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. vagy
vasnap@szekszard.hu.
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Vonzalom a fa iránt
Bartis László: „A fiatalok jönnek fel, közülük többen immár a vetélytársaim lettek”

Két hete, amikor Elter Gáborral

beszélgettünk, sok szó esett a

munka szeretetéről, becsületé-

ről, és a már-már megszállott

végzéséről. Elter úr választása

mindennek egyik megtestesítőjé-

re, Bartis László ácsmesterre

esett. Mert mint mondta: „kizáró-

lag jó munkát végez, a környék

jelentősebb épületeinek tetőfe-

dése az ő keze munkáját dicséri,

ráadásul tetőfedő világbajnok”.

V. Horváth Mária

– Miért választotta az ács szakmát?
– Szüleim egészen kicsi koromban

észrevették a fa iránti vonzalmamat, s
már akkor tudták, hogy a fával vagy
annak megmunkálásával kapcsolatos
lesz a jövõm. Állandóan fúrtam, farag-
tam, összegyûjtöttem a legapróbb fa-
darabokat, s szinte valamennyibõl ki-
alakítottam valamit. Valósággal rajong-
tam e meleg, jól formálható anyagért.

– Más, fával kapcsolatos szakma
nem merült fel?

– Bátyám felesége többször pedze-
gette, legyek mûbútor-asztalos, de
nem akartam váltani. Olyan tiszteletre
méltó, szakmaszeretõ emberek között
dolgoztam ugyanis, akiktõl megtanul-
hattam az ács szakma minden csínját-
bínját. Rájuk ma is nagy szeretettel
gondolok. Nem hogy nem irigyelték
átadni a legapróbb fortélyokat, de
örültek, ha azokat elsajátítottam.

– Mikor és hol tanulta a szakmát?
– Idén negyven éve kezdtem, még-

pedig Szekszárdon. Alsósként elég jól
tanultam, ám felsõsként a rendszeres
iskolaváltás miatt rontottam. A szüle-
im ugyanis – ahogy a munkalehetõség
diktálta – gyakran költöztek: Palota-
bozsok, Óberek, Várdomb, Pörböly,
Újberek, míg végül Bonyhád-Bör-
zsönyben kötöttek ki. Az ottani lakhe-
lyüket tartom ma is a szülõi háznak.

– Eredetileg hova valósiak?
– Erdélyiek. Sajnos, családunk is tag-

ja volt a bukovinai székelyek szörnyû-
séges kálváriájának, illetve az igazság-
talan politikai döntéseknek.

– Érthetõen elszomorodott... Talán
folytassuk a szakmával. 

– Az akkor még 505-ös szakmunkás-
képzõben tanultam. Többünknek a
Tolna Megyei Állami Építõipari Válla-
lat biztosította a gyakorlati képzést, sõt
a telep egyik épületében kollégiu-
munk is volt. Gyönyörû három eszten-
dõt töltöttem itt, a sok vándorlás után
ez a hely megállapodást jelentett. Rö-
viddel ezután egy bátaszéki cégnél he-
lyezkedtem el, mivel a 9 forint 50 fil-

lérre három forint órabéremelést kap-
tam. Néhány mellékvágány után le-
horganyoztam a Tolna Megyei Tanácsi
Építõipari Vállalatnál. A TOTÉV-val
egy idõben jött a szerelem, így hama-
rosan, 19 évesen megnõsültem.

– Ugye, bemutatja a családját?
– Hogyne. Feleségem, Ibolya háztar-

tásbeli. Fel sem merült, hogy négy
gyermek nevelése mellett dolgozzon.
Zoltán fiunk 34 éves, ács, és ugyan-
csak ezt a szakmát választotta a 30 esz-
tendõs Tamás. Gábor 32 éves, szintén
fával dolgozik, de õ asztalos, míg a 21
éves Anett Nyíregyházán fõiskolás.

– Amikor a kollégiumi évekrõl be-
szélt, említette, milyen komolyan
tervezgette a jövõjét.

– És nagyjából be is jött. Minden
erõmmel azon voltam, hogy sikerül-
jön alaposan megtanulnom a szakmát,
hogy abból tisztességesen eltarthas-
sam a családot. Aztán házasság, gyere-
kek, öreg vagy új ház... Elõször a
TOTÉV révén jutottunk kedvezmé-
nyes hitelû, úgynevezett munkáslakás-
hoz, majd 1987-ben a Kerámia utcá-
ban építkeztünk. A méltányos hitelt
könnyen tudtuk fizetni, ráadásul a
hétvégeken rendszeresen „fusiztunk”.
Hozzáteszem: a magánmegrendelõk
háztetõit mi, iparosok a szabadságunk
idején csináltuk meg.

– Többször említette Wass Albert ne-
vét és mûveit, de a legújabb regénye-
ket is ismeri. Ez a hobbija?

– Nagyon szeretek olvasni. Ha idõm
engedi, két napig tart egy vaskos kötet
elolvasása. A másik hobbim a társaság,
a mulatás. Tizennégy évvel ezelõtt vá-

sároltam egy telket, hogy építhessek
rá olyan tanyát, ahova el tudunk vo-
nulni akár pihenni, akár bulizni... Álta-
lában baráti házaspárokkal ruccanunk
ki, de a hölgyek külön is rendeznek
összejövetelt, ahogyan mi férfiak is
olykor. Finomakat fõzünk, jókat
eszünk, nagyokat beszélgetünk, iszo-
gatunk és énekelünk.

– Építkezzünk. Az ácsok kizárólag
a házak tetõszerkezetét készítik?

– Úgy van, de a mi nagyon összetett
szakmánkhoz nem csupán a tetõszer-
kezet tartozik, hanem az állványozás
és a zsaluzás is. Én cserepezem is a te-
tõt, de például a romonádok is mi „mi
asztalunk”.

– Mi az a romonád?
– Pincék, alagutak, aknák belsõ bor-

dázata. Megszerkesztjük a megadott
rajz alapján a kívánt formát, és beépít-
jük. Persze, ma már más, a deszkánál
korszerûbb anyagokat is használnak.
Ezeken kívül mi tanultunk parkettáz-
ni, lambériázni. Igaz, mára már ketté-
vált a melegburkoló szakma és a tetõ-
készítés.

– Mennyire népszerû a szakmája
manapság?

– Nyugodtan mondhatom, van kon-
kurencia. Nagyon jönnek föl a fiatalok.
Az ács sokáig hiányszakma volt, de azt
gondolom, hogy mára elegen vagyunk.

– Gondolom, a gyártók sok fajta
anyagot kínálnak. 

– Számos speciális anyagot. Az egyik
nagy cserépgyártó cégnek a rendszer-
mestere vagyok, az õ révén igen sok
tanfolyamon vehetek részt, ami mód

felett hasznos, hiszen nyomon követ-
hetem a szakma fejlõdését, a legkorsze-
rûbb anyagok megjelenését. Hívnak
még a síkablakot, illetve fóliát gyártó
cégek is a bemutatóikra, amúgy pedig
szinte valamennyi cserépgyárral kap-
csolatban vagyok. Én csak jó minõségû
anyagokkal dolgozom, amelyekre ga-
ranciát vállalhatok.

– Amikor egy idegen településen jár,
nyilván a házakat csak „deréktól”
fölfelé nézi.

– Leginkább. Kiszúrom, ha szép a te-
tõ, de azt is, ha hullámos a tetõsík, vagy
görbék a sorok. Ha látok egy új áthéja-
zást, ami hepehupás, azt mondom:
igénytelen munkát végzett az iparos.

– Van-e olyan munka, amit nem vál-
lal el? 

– Ma már nem kívánságmûsor a do-
log, sajnos beszûkült a piac. Említet-
tem, hogy jön föl az újabb nemzedék.
Akik például korábban velem dolgoz-
tak, mára a konkurenseim lettek, és
nem is akármilyenek. Féláron dolgoz-
nak, minõségben pedig már fölnõttek,
s én ennek örülök.

– Most kik alkotják a csapatot?
– A fiaimmal dolgozom együtt.

Ügyesek, bár idegenekkel egyszerûbb,
mint a családtagokkal...

– Elter Gábortól tudom, hogy ács vi-
lágbajnok.

– Azért nem egészen... Egy nagy
nemzetközi cserépgyártó cég tetõfedõ
bajnokságot – ami korábban olimpia
volt – rendezett, melyre két éven belül
készült munkákkal lehetett jelentkez-
ni. Pályázatommal az országos bajnok-
ságot követõen eljutottam a nemzet-
közi megmérettetésre, ami már önma-
gában óriási eredménynek számított.
A nemzetközi versenyen minden részt-
vevõ hazájából két-két zsûritag bírált,
de a honfitársának munkájára senki
nem szavazhatott.

– Mondjuk el, hogy elsöprõ gyõzel-
met aratott a pécsváradi házzal. A
magyarokat kivéve gyakorlatilag
minden zsûritag az Ön munkájára
szavazott. Most arra kérem, sorol-
jon fel néhány olyan épületet, amire
ugyancsak büszke.

– Az andocsi katolikus templom, be-
leértve a tetõszerkezet mellett a két tor-
nyának munkálatait is, de említhetem
a medinai kúriát...

– És most említsen egy nevet!
– Szeretném, ha dr. Iván Erika köz-

jegyzõvel szerteágazó munkájáról be-
szélgetnének. Fontos lenne a gyermek-
nevelésrõl is faggatni, hiszen nagysze-
rû édesanya.

Bartis László nemzetközi versenyt nyert egyik munkájával
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Még belegondolni is rossz, hogy

mit jelentett volna a szekszárdi

foglalkoztatásban az autóipari

beszállító cégek bedőlése az

ágazatban úgy jó két évvel ez-

előtt, a fejét felütő gazdasági vi-

lágválság következtében.

Bálint György

Meleg volt a helyzet. A General Motors
esetleges eleste nem vaklárma volt, s
az sem, hogy az Opel olyan nehéz hely-
zetbe került, mint egyszer sem a leg-
újabb korban. A bizonytalanságok már
2008 õszén Szekszárdon is tetten érhe-
tõek voltak az autóipari klaszter cége-
inél. Markáns képviselõik annak rend-
je és módja szerint le is adták az SOS je-
leket, de igazából csak a következõ év
elején reagált a kormányzati politika a
segélykérõ jelekre. A szekszárdi város-
házán tartott „üzenetértékû” tájékozta-
tón ott volt Jobbágy Gábor, az egyik
legnagyobb – a többiekhez képest
több lábon álló – BHG ÁSZ Kft. igazga-
tója is. A cégvezetõ már akkor 30 szá-
zalékos megrendelés kiesésrõl számolt
be, s az új helyzet azonnali válságkeze-
lõ megoldást követelt – a tömeges le-
építést megelõzendõ.

Válságmenedzselés
régiós összefogással

Az elhúzódó válság negatív hatásai
– köszönhetõen többek között annak
a védõernyõnek, amit a szekszárdi be-
szállító cégek önállóan, vagy olykor
együttmûködve építettek, valamint a
munkaügy regionális és helyi szerve-
zeteinek munkájának, amelyekkel a
cégek idõhöz jutottak – nem sújtot-
ták elviselhetetlenül a szekszárdi vál-
lalkozásokat, is azok elkerülhették a
drasztikus intézkedéseket, amelyeket
más országokban már megléptek.

– Az együtt nevetünk és sírunk el-
vét következetesen alkalmaztuk most
is, amikor az utóbbi köszöntött ránk –
mondta Jobbágy Gábor, a három mul-
tinacionális autóipari céggel is kap-

csolatban álló BHG igazgatója. – Leül-
tünk, és közös nevezõre jutottunk ab-
ban, hogy a harminc százalékos ter-
melés-visszaesés következtében ideig-
lenesen 10 százalékkal csökkentjük a
béreket. Kivételt képeztek a termelés,
a minõség folyamatos biztosítása
szempontjából legfontosabb munka-
területek, és természetesen az ala-
csony bérezésûeket sem érinthette ez
az intézkedés. Abban, hogy 2009
õszére nem csak hozzánk, de szinte
valamennyi hasonló profilú szekszár-
di céghez megérkezhettek a munka-
helyek megõrzését szolgáló támogatá-
sok, nagyon fontos szerepe volt a regi-
onális munkaügyi hivatal fõigazgató-
jának, Brebán Valériának, de említhet-
ném Nagy Istvánt és Szabó Zsoltnét is.
Jó volt átérezni, hogy Szekszárd a vál-
ságkezelés szempontjából nem egy
hely a többi között. Nagyon fontos
volt a prioritást élvezõ gyors és pon-
tos intézkedés itt helyben, mert a
helyzetre való reagálás országosan
legalább fél évet késett.

Az innováció
ösvényeit járják

Az, hogy 2010 nyarán már nyoma
sincs a viharfelhõknek a BHG fölött,
elsõsorban az ott dolgozó több mint
háromszáz alkalmazottnak és család-
tagjainak különösen jó hír. A rend-
szerváltozás óta a túlélés okán több-
szöri profil-, illetve szerkezetváltozá-
son átmenõ, a megújulást, az innová-
ciót keresõ tradicionális szekszárdi
cégnél majdnem visszajött mára a 30
százalékos megrendelés kiesés, en-
nek ellenére nem ülnek a babérokon,
amúgy okkal bízva a még nagyobb pi-
aci élénkülésben. A cégre jellemzõ
elõremenekülés stratégiájának kéz-
zel fogható jele például, hogy 20-25
százalékban már nem az autóipart
szolgálják ki. Az üzemlátogatás során
az érdeklõdõk azt is láthatnák, hogy
repülõtéri berendezések gyártásá-
hoz különféle egységekkel járulnak
hozzá a szekszárdiak.

– A jövõ útja a minél kevesebb
anyag felhasználás, minél több hozzá-
adott értékkel – nyomatékosítja az
igazgató, aki 2009 elején is tudta,
hogy az a szellemi tõke, amely a cég-
nél adott, ami a mindig kockázatos
váltásokat a történetükben végül is si-
keressé tette, azt most is a legfõbb
eszköze lehet a talpon maradásnak, a
növekedésnek. – Rádöbbentünk ar-
ra, hogy a válság idején még inkább
az innovációt kell erõsíteni. Nem sza-
bad bepánikolni, mert ekkor talán
még idõ és energia is több van arra,
hogy kísérletezve gondolkodjunk
hangosan, és mindjárt továbbításra
érdemes új felismerésekhez eljusson
az, akiknek dolgozunk, akik építhet-
nek ránk, amikor akarva-akaratlanul
is mást kell tennünk, és ebbéli ver-
senyképességünk révén fenn tudjuk
tartani magunkat – különösebb áldo-
zatok nélkül.

Szimbiózisban
a miskolci egyetemmel

A miskolci egyetemmel, azok kuta-
tóival szoros kapcsolatot alakítottak

ki. Felettébb büszkeséggel tölti el a
cégvezetést, hogy a neves mûszaki
egyetem mérnökei is gyakori vendé-
gek náluk. Mostanság például az autó-
iparban nem használt új hegesztés-
technológia gyakorlati próbája zajlik
a kulisszák mögött a gyár területén.
Az izgalmakat csak fokozza, hogy egy
német újítás e téren már vizsgázott, s
elterjedt a híre, hogy a tesztelésen bi-
zony törtek az alkatrészek... Nos,
ezen a fizikai vizsgán egy miskolci
professzor találmánya már sikeresen
túl van, a laboratóriumi kémiateszte-
lés idõszaka következik a várakozás
bizsergetõ élményével.

Mindeközben a cég kísérletet is
tesz a nagyon hiányzó mûszaki értel-
miség Szekszárdra csábítására. Igen,
a nagy német autógyár, az Opel mel-
lett a BMW és a Porsche megrendelé-
sére is szállítanak, de indirekt módon
a Kecskeméten gyárat építõ Merce-
des-Benzzel is kapcsolatba kerültek
ülés-alkatrészek legyártásával. Az em-
lített márkák mindegyikéhez a kipu-
fogó és hangtompító berendezések
gyártásával kapcsolódnak a fémmeg-
munkálás igen magas követelményé-
nek is megfelelve.

– Úgy akarunk közel maradni az
autóiparhoz, hogy közben távolo-
dunk is. A már említettek mellett je-
len vagyunk egy szintén nagyon ér-
dekes fejlesztési kísérletben, amely-
nek a mindennapi életben való meg-
jelenése már itt van a „kertek alatt”.
A villamos energia és melegvíz szol-
gáltatást megvalósító, az országos
villamos távvezetékekre rákapcsol-
ható házi, mini erõmûvek hangtom-
pító és hõcsereátadó berendezései-
nek, azok egyes elemeinek gyártásá-
ban szeretnénk érdekeltséget sze-
rezni. Nem garantált a siker, de hi-
szünk benne, ezért vagyunk „tûzkö-
zelben”. Azt szoktam mondani: ami-
ben ennyire hisz az ember, az általá-
ban bejön – zárta szavait Jobbágy
Gábor, a BHG ÁSZ Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
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Jobbágy Gábor

Innovációval menekül a válság elõl a BHG
Távolodik, mégis marad az autóipar közelében a szekszárdi cég

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Mûvelõdési
és Oktatási Bizottsága pályázatot hir-
det a kiemelkedõ képességû, a városi
fenntartású intézményekben tanulmá-
nyaikat folytató fiatalok és felkészítõik
teljesítményének elismerésére a 

Mecénás Tehetséggondozó
Támogatás

elnyerésére a Mûvelõdési és Oktatási
Bizottság 2010. évi Mecénás Tehetség-
gondozó Támogatási keretében e cél-
ra biztosított 1.650.000.- Ft  keretösz-
szeg erejéig. 

- A támogatásból a tudományok, a
szaktárgyak, és a sport terén tehetséget
mutató és bizonyító diákok részesed-
hetnek. Ugyancsak jutalomban része-
síthetõek a fentiekben megjelölt sze-
mélyek felkészítõ tanárai és edzõi is. 

- A pályázat útján nyújtható támo-
gatás formája egyszeri jutalom.

A pályázat útján támogatható:
a) az Oktatási Közlönyben megje-

lent országos tanulmányi versenyek
és szakmai tanulmányi versenyek el-
sõ három helyezettje és felkészítõ ta-
nára,

b) egy-egy tudományos, mûvészeti
ágban vagy országos diákolimpián ki-
emelkedõ eredményt elérõ fiatal,

Pályázatot nyújthat be: 
a) magánszemély 
b) intézmény
Pályázni kizárólag a pályázati adat-

lap hiánytalan kitöltésével lehet. For-
manyomtatvány, illetve adóazonosító
jel hiányában a bizottság nem foglal-
kozik a pályázattal. 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2010. augusztus 15. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
döntése elõtt kérheti az ágazatilag ille-
tékes bizottság véleményét.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Mûvelõ-
dési és Oktatási Bizottság 2010. szep-
tember 15-ig dönt a pályázatokról. 

A jutalmat a bizottság ünnepélyes
keretek között 2010. november 30-ig
adja át. 

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

Pályázat Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra
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Újra vághatnak disznót a falusi gaz-
dák, és – az elmúlt évek vidékellenes
gyakorlatától eltérõen – büntetlenül ér-
tékesíthetik a házilag elõállított füstölt
árukat. Saját maguk is eladhatják
majd a vágóhidakon levágatott állatai-
kat és a nyers húst a környezõ kereske-
delmi, vendéglátóhelyeknek. A kister-
melõk olyan szolgáltatásokat is végez-
hetnek, amelyek a hagyományos ma-
gyar élelmiszerek megõrzését segítik.
Ilyen például a füstölés, aszalás, szárí-
tás. Az új rendelkezés biztosítja az
olyan hagyományok megõrzését, mint
az ökör-, birka-, kecske- és disznóvágás,
disznótor – jelentette be Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter. A kor-
mány lehetõvé teszi továbbá, hogy a
kistermelõk a saját kertjükben megter-
melt gyümölcsbõl, vagy a kipréselt szõ-
lõ törkölyébõl legálisan, szabályozott
keretek között pálinkát fõzhessenek.
Egyszerûsített foglalkoztatási szabályo-

kat vezetnek be a mezõgazdasági, vala-
mint az idegenforgalmi idénymunká-
ra, továbbá az alkalmi munkára.
Legalább ilyen jelentõs hír, hogy az új
kormány megkezdi a 2006. augusztus
20-i tûzijáték-tragédia öt halálos áldo-
zatának és 37 sérültjének, valamint az
október 23-i rendõri erõszak áldozatai-
nak kártalanítását, és ismét megnyit-
ják a bezárt vasútvonalakat, falusi kis-
postákat. A sort még lehetne folytatni, ez
csak szemezgetés azokból a húsba vágó
intézkedésekbõl, amelyek az új kor-
mány/parlament megalakulása óta
születtek, vagy folyamatban vannak. 
A Fidesz-KDNP pártszövetség – amely a
választók akaratából kétharmados
többséget szerzett az országgyûlésben
– ígéretéhez híven haladéktalanul hoz-
záfogott választási programjának
megvalósításához. Hat új törvény, ti-
zenkét törvénymódosítás, huszonegy
országgyûlési határozat született a par-

lament tizenötödik ülésnapjáig. 
Kérdés, hogy ebbõl mennyit érzékel a
lakosság.
Az éjszakába nyúló parlamenti ülések
sorát nézve ugyanis az ellenzéki felszó-
lalások legtöbbször azt a látszatot kel-
tik, mintha nem is a hatalomból távoz-
ni kényszerült szocialisták lennének fe-
lelõsek az ország helyzetéért, hanem az
eddig ellenzékben lévõ Fidesz-KDNP.
Mintha nem demokratikus választások
eredményeként szerezte volna meg a le-
hetõséget a változtatásokra a mostani
kormányzó többség, hanem puccsal, s
mintha nem támogatni kellene õket,
hanem megvédeni tõlük az országot.
Szomorú látvány, ahogy a szocialis-
ták, akik irdatlan mennyiségû állam-
adósságot, kivéreztetett egészségügyet,
lezüllesztett oktatási rendszert, tönkre-
tett mezõgazdaságot, korrupciótól át-
szõtt közéletet hagytak maguk után,
nem tudnak belenyugodni, hogy or-
száglásuknak bealkonyult, s úgy féltik
most – szavakban – a demokráciát és
a szólásszabadságot, mintha nem õk

kardlapoztatták volna meg annak ide-
jén az Erzsébet-hídi blokádnál a szava-
zólapok újraszámlálását követelõ hon-
fitársaikat.
Még szomorúbb, hogy a magát nemze-
ti, jobboldali politikai erõként megha-
tározó másik ellenzéki párt is folyama-
tos össztûzzel sorozza a rég várt változ-
tatásokon dolgozó kormányoldalt, mi-
közben a nemzeti összefogást kéri szá-
mon rajta. 
A politika szolgálólányának joggal ne-
vezett médiumok – pontosabban an-
nak balliberális kötõdésû lapjai, televí-
ziói, internetes oldalai – pedig hûsége-
sen segítenek ebben kenyéradóiknak.
A parlamenti üléseken történtekbõl vá-
logatva fõként a kormányt ért kritiká-
kat emelik ki, és nagyítják fel, elterelve
a figyelmet a valódi felelõsökrõl, és az
ország felemelkedését célzó intézkedé-
sekrõl, elbizonytalanítva még azokat
is, akik a változásra szavaztak.
Érdemes tehát figyelni. Nemcsak arra,
hogy mi hangzik el, hanem arra is,
hogy ki mondja és miért. csi

Jajgatókórus

Meghívó a Szent János és Pál
kápolna szentelésére

A Szekszárd-Alsóvárosi Római Katoli-
kus Közhasznú Egyesület és a Szekszár-
di Római Katolikus Egyházközség tisz-
telettel meghívja Önt, hozzátartozóit,
ismerõseit 2010. június 25-én 18.30
órára a felújított Szent János és Pál ká-
polna megáldására, amely egyben a
szekszárdi Szent László napok ünne-
pélyes megnyitója is.

Program:
A felújított Szent János és Pál kápol-

na megáldása szabadtéri ünnepi
szentmise keretében

A kápolnát megáldja és a mise
fõcelebránsa Mayer Mihály megyés
püspök

A misén közremûködik a
Mondschein Kórus és a Belvárosi Plé-

bánia Szent Cecília Kórusa, vezényel
Koller Tamás kántor.

A 2010. évi Szekszárdi Szent László
Napok ünnepélyes megnyitója

Ünnepi köszöntõt mond Horváth
István, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Puskás Imre, a Tolna Megyei Köz-
gyûlés elnöke

Bíró László tábori püspök és Balá-
zsi Zoltán református lelkész

Közremûködik a Belvárosi Plébá-
nia Szent Cecília Kórusa, a Mond-
schein Kórus és a Muslinca Férfikar

Az alsóvári katolikus egyesület min-
den támogatónak köszöni a segítsé-
get, a biztatást, s a kápolna további
felújítását, a freskók restauráltatását
folytatja.

A 250. évfordulóra szépen felújították a kápolnát

Közös séta
a mellrák ellen

Szekszárdon, a Garay térrõl indult az a
csoport, mely a mellrák megelõzésére
hívta fel a figyelmet.

Hazánkban nyolcadik alkalommal
rendezik meg a Gyaloglás az Életért
elnevezésû kampányt, mely a mellrák
leküzdésére, szûrésére hívja fel a fi-
gyelmet. Szekszárdon június 4-én tar-
tották a felvonulást. A menet a Garay
tértõl a vasútállomásig vonult, és út-
közben az ÁNTSZ által összeállított
szórólapokat osztogatták, melyben a
betegségre hívták fel a figyelmet.

A megmozdulás célja mindig is az
volt, hogy felhívják az emberek figyel-
mét: igaz, hogy a mellrák a nõk leg-
gyakoribb daganatos betegsége, de le-
küzdhetõ, megelõzhetõ.

Magyarországon minden kilence-
dik nõ betegszik meg mellrákban,
amit minél elõbb fedeznek fel, annál
biztosabb, hogy sikerül leküzdeni. A
mellrák korai felismerésében kulcs-
szerepet játszik a rendszeres önvizs-
gálat és az ingyenes mammográfiás
szûrõvizsgálat. Tolna megyében a nõk
mintegy 40 százaléka tesz eleget a be-
hívásnak.

HÍRSÁV

Felhívás
A Vakok és Gyengénlátók TM Egye-
sülete idén augusztus 9. és 15. között
immár 16. alkalommal rendezi meg
vak és aliglátó gyermekek és fiatalok
nyári táboroztatását Fadd-Dom-
boriban, várhatóan 30 fõ részvételé-
vel. Kérjük, lehetõségeikhez mérten
támogassák a gyerekek élelmezését
pékáru, édesség, tartós élelmiszer,
zöldség, gyümölcs felajánlásával, de
szívesen fogadunk ruhanemût,
ajándéktárgyakat, háztartási és ve-
gyi árut és bármilyen egyéb segítsé-
get. Természetesen pénzbeli támoga-
tásaikat is szívesen fogadjuk. Bank-
számlaszám: 71900058-10004074.
Elérhetõségeink: 7100 Szekszárd,
Hunyadi u. 4. Tel.: 74/512-355, 512-
356 vagy 30/448-9222. E-mail:
szdvakok@gmail.com.

Nyári szünet
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egye-
sület értesíti szekszárdi tagjait, hogy
június 20-tól augusztus 27-ig nyári
szünetet tart. Mindenkinek szép nya-
rat, jó pihenést kívánnak.

Vizsgálati eljárás
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõség (Pécs, Papnövelde u. 13.) közle-
ményt adott ki az M9-es gyorsforgalmi
út Szekszárd–Bonyhád, Bonyhád–
Dombóvár, Dombóvár–Kaposvár kö-
zötti szakasz megvalósításának elõze-
tes vizsgálati eljárásáról. A közlemény
megtekinthetõ a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán, vagy elolvasható a
www.szekszard.hu honlapon, a „Köz-
ügyek” oldalon.



14.00 Az Ifjúsági Fúvószenekar sza-
badtéri koncertje.
14.30 Pavane Táncegyüttes Zászlódo-
bálóinak parádéja.
15.00 Szabadtéri középkori muzsika -
Ungaresca Consort.
15.30 Toldi erõmûvész – A Visegrádi Pa-
lota Játékok „Örökös” Toldi gyõztese.
16:00 Ünnepi Országlás és Hódolatfo-
gadás.
• A királyi pár és díszes lovas kíséreté-

nek bevonulása
• Pavane Táncegyüttes Zászlódobálói-

nak (Szeged) parádéja
• A város tisztségviselõi
• Váci Lovas Század
• Szent László vitézei (Hollókõ)
• Langaléta Garabonciások (Kiskun-

félegyháza)
• Bartina Néptánc Egyesület aprói

mint apródok (Szekszárd)

• Alisca Nyilai Egyesület (Szekszárd)
• Ungaresca Consort (Szekszárd)
• A környezõ országok népeinek be-

vonulása
• Borászok 
• A város kézmûvesei és mesterei
• A leghitelesebb középkori kalmár

cím átadása.
• A királyi 1. udvarhölgy kiválasztása

18.00-18.30 Szent László Vitézei – ko-
rabeli fegyverek, harci viseletek bemu-
tatója.
18:30-19:30 Don Giovanni – Vásári
komédia felnõtteknek, a Budapesti Ut-
caszínház elõadása.
19:30-21.00 Külhoni népek folklór-
csoportjainak bemutatója.
21:00-21.30 Máglyagyújtás Körtánc
a máglyánál – a Bartina Néptánc
Egyesület csoportjainak és az Ifjú

Szív  Német Nemzetiségi  Táncegyüt-
tes a vigadalmas napot záró közös
tánca.

A VIGADALOM ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
Korabeli fegyverek kipróbálása, közép-
kori játszók és bemutatók, Alisca Nyi-
lai (íjászat, célbalövés), László-napi kéz-
mûves vásár, kiállítások, étkesek, bor-
pavilonok, gasztronómiai különleges-
ségek a belvárosi éttermekben, nyitott
pince programok a szekszárdi dom-
bok pincéiben.

RENDEZÕK:
• Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-

vészetek Háza.
• Szekszárd Borvidék Nonprofit Köz-

hasznú Kft.
FÕTÁMOGATÓ:
• NKA

A RENDEZÉSBEN EGYÜTTMÛKÖDÕ IN-
TÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK:
Pécsi Egyházmegye, Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar, Pa-
rázsló Alapítvány, Illyés Gyula Megyei
Könyvtár, II. Géza Gimnázium Bá-
taszék, Babits Nyugdíjasklub, Platán
Nyugdíjasklub, Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ Nyugdíjas Ta-
gozata, Szekszárd Alsóvárosi Római
Katolikus Közhasznú Egyesülete
Szekszárd Felsõvárosi Közössége, Szek-
szárd – Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör. Alisca Nyilai Egyesület, Európai Ká-
dárok Kft., Gemenc Erdõ- és Vadgazda-
ság Zrt.
Kotányi Hungária Kft., Pannon Varázs
Kft., Pécsi Nemzeti Színház, Római Ka-
tolikus Plébánia Szekszárd, Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ,
Városi Tûzoltóparancsnokság.

A Szekszárdi Szent László Napok 
az EKF- Pécs 2010 befogadott

társrendezvénye.

CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYEK:
JÚNIUS 24-25.: Szent László és kora II.
(Szent László és kultusza) címmel tu-
dományos konferencia. Rendezõ és
helyszín: Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Fõiskolai Kara.
JÚNIUS 25-27.: III. Parázsló Szabad-
egyetem. Elõadások Szent László, kö-
zépkor, magyar történelem témakö-
rökben. Helyszín: Szent József Katoli-
kus Iskola Szekszárd Garay tér 9. Ren-
dezõ: Parázsló Alapítvány
JÚNIUS 26.: „Királyi íjas vadászat Szent
László erdejében” – íjászverseny. Hely-
szín: Sötétvölgy. Rendezõ: Alisca Nyilai
Egyesület.
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JÚNIUS 25. PÉNTEK
18:30 A felújított Szent János és Pál Ká-
polna megáldása szabadtéri ünnepi
szentmise keretében.
A kápolnát megáldja és a mise fõcele-
bránsa: Mayer Mihály megyé püspök.
A misén közremûködik a Mondschein
Kórus és a Belvárosi Plébánia Szent Ce-
cília Kórusa, vezényel Koller Tamás
kántor.
A 2010. ÉVI SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZ-
LÓ NAPOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA.
Ünnepi köszöntõt mond: Horváth Ist-
ván, Szekszárd Megyei Jogú Város pol-
gármestere, Puskás Imre, a Tolna Me-
gyei Közgyûlés elnöke, Bíró László tá-
bori püspök és Balázsi Zoltán reformá-
tus lelkész.
Közremûködik a Belvárosi Plébánia
Szent Cecília Kórusa, a Mondschein
Kórus és a Muslinca Férfikar.
Utána szeretet-vendéglátás a kápolna
kertjében.

JÚNIUS 26. SZOMBAT
10:00-TÕL Nyitott pincék látogatása
10.00 Mûvészetek Háza
A Vásárok Világa IV. c. könyv bemuta-
tása.
A 2008. évi Vásárok Világa Konferen-
cia elõadásaiból szerkesztett kiadványt
bemutatja: Dr. Lukács László DSc. fõ-
muzeológus, Szent István Király Mú-
zeum Székesfehérvár
11:00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház
üvegterme.
Stekly Zsuzsa zománcmûves  kiállításá-
nak megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Kubanek Miklós.
Közremûködik: a Bartina Néptánc
Egyesület Aprók csoportja.
14:00-22:00 Illyés Gyula Megyei
Könyvtár udvara.
IRODALMI ZSONGÁS
• Ingyenes beiratkozás és számítógép-

használat
• Óránként irodalmi vetélkedõk,

könyvtártotó ajándékokkal
• BETAKARÍTÁS a reneszánsz iroda-

lomban és zenében
• Reneszánsz táncok tanítása
• Reneszánsz kézmûves foglalkozás
• Középkori dalok: Közremûködik

Radnai Erzsébet ének és Lozsányi Ta-
más zongora

• Szekszárdi írók, költõk délutánja :
Mûveiket elõadják Erdélyi Z. János,
Gacsályi József és Kis Pál István

• Óriás keresztrejtvény-fejtés ajándé-
kokkal

• Szabadtéri filmvetítés 18.00 órai kez-
dettel: Rómeó és Júlia (rendezte:
Franco Zefirelli)

PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 10-16 ÓRÁ-
IG INGYEN LÁTOGATHATÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szent
I. tér 26.).
A tolnai táj évezredei az õskortól a hon-
foglalásig.

Megelevenedett képek. Egy kisváros a
századfordulón.
Örökségünk. Tolna megye évszázadai

PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP 10-16
ÓRÁIG INGYEN LÁTOGATHATÓ KIÁLLÍ-
TÁSOK:
Irodalom Háza (Babits Mihály u. 15.)
• Babits és Szekszárd
• Dienes Valéria emlékszoba
• Baka István emlékkiállítás

Mûvészetek Háza: SZÍNEK ÉS FOR-
MÁK TOLNÁBAN címû kiállítás.
18:00-24:00 Béla király tér.
Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe.
Családok, baráti társaságok jó han-
gulatú találkozója, ahol szabad tûzön
fõ és illatozik a százféle ízesítésû
szekszárdi pörkölt, jóféle borok tár-
saságában.

Rendezõ: Szekszárd Borvidék Non-
profit Kft. Asztalfoglalás: 30/235-51-60

JÚNIUS 27. (VASÁRNAP)
Béla király tér.
Szent László Napi Vigadalom.
8:45-10:00 Ünnepi szentmise a Belvá-
rosi Római Katolikus templomban.
Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc Peda-
góguskórus.
10:00 Vigadalomnyitó fanfárok.
10.00 Vásárnyitás, középkori játszók
és kézmûves bemutatók.
10:00 „Ludas Matyi” vásári komédia
gyermekeknek a Budapesti Utcaszín-
ház elõadásában
11.00 Interaktív fegyverbemutató gye-
rekeknek – Szent László Vitézei Egye-
sület Hollókõ.
11.30 Solymászbemutató.
12:00 DELELÕ.

Benne: László-napi kirakodó vásár, kéz-
mûves és népi játékok, vitézi próbák,
harci eszközök kipróbálása, íjászkodás,
kiállítások, finom étkek és italok.
14.00-TÕL Véradás.
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete.

A SZENT LÁSZLÓ NAPI VIGADA-
LOMRA KÖZÉPKORI JELMEZEK

KÖLCSÖNÖZHETÕK!

A ruhákat lehetõség van felpróbál-
ni június 25-én, pénteken, 10-15
óra között a polgármesteri hivatal
tanácstermében.
Legyen ön is részese a Szent Lász-
ló Napi Vigadalomnak!
A ruhák kölcsönzése díjtalan.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy Szent László Napok miatt z
alábbi útlezárásokra kerül sor a
városban:
Június 25., péntek, 16 órától várha-
tóan 22 óráig a Szent János és Pál
kápolna megáldása miatt a Széche-
nyi utca a szülészettõl az Erste
bank sarkáig. A Bezerédj u, Ybl
Miklós utca, Szentgáli Gyula utca
zsákutca lesz. Június 26., szombat,
reggel 6-tól éjfélig a Pörköltfõzõ ün-
nep miatt tilos a parkolás a Béla ki-
rály téren. Június 27., vasárnap,
reggel 6 órától várhatóan 23 óráig
a Béla király tér-Okmányiroda-
Bartina ABC-megyeháza által köz-
refogott terület lesz lezárva. A
Bezerédj utca zsákutca lesz, itt a
buszok nem közlekednek.
A Munkácsy utcán, a Bartina ut-
cán és a Szent László utcán a helyi
autóbusz-közlekedés zavartalan.

Képek a tavalyi fesztiválról

SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ NAPOK: 2010. JÚNIUS 25-27.



T haly Kálmán, a kuruc kor
fáradhatatlan búvára a Vasár-
napi Ujság 1864. évi 30. szá-

mában a kölesdi diadalról írt, s mivel
ezért kapta a vitéz brigadéros a kar-
dot, kérést illesztett cikke végére: 
„Vajha e becses történeti ereklye rajza
beküldetnék!”

Ennek folytatásaként 1865. júni-
us 18-án már széles körben ismer-
hették meg a – múzeumunkból
1944-1945-ben eltûnt – nemzeti
ereklyét. „Szerény szavam nem
hangozék el a pusztában, mert Sza-
bó István fényképész hazánkfia, a
tulajdonos Forster Zsigmond úr en-
gedelmébõl lefényképezé a neveze-
tes szablyát…

E kardot hagyomány szerint XIV-
dik Lajos francia király küldötte
1707-ben az ónodi országgyûlés al-
kalmára szövetségesének, Rákóczi
Ferenc fejedelemnek; s valóban a
kard francia felirata franciaországi
eredetre, ezüstjének ritka mûízlés-
sel készült dombormûvei párisi ud-
vari ötvös vésõjére emlékeztetnek.
A kardnak tömör ezüst markolata s
hüvelyének egyéb ezüst részei
ízlésteljes virág lombozat- s egyéb
ékítményekkel remekül vannak bo-
rítva, a penge dúsan aranyzott, s
éppoly díszes mint vívásra alkal-
mas és erõs, – szóval mesteri mû. A
penge hátrészének vastagsága s a
rajta végig húzódó vércsatorna is
mutatja, hogy egyszersmind csata-
kardnak készült, és mutatják az élén
látható csorbák, miszerint Balogh
Ádám használá is késõbbi ütközete-
iben.

Egyébiránt a kard alakjára nézve
görbe, de nem túlságosan: azaz tö-
rök, hanem magyar módra; külsejé-
nek ezüsttel nem borított része
most már meglehetõs kopott de an-
nál érdekesebb – minthogy régi –

cápahal-héjjal van be vonva. Hossza
az egésznek mintegy három lábnyi,
markolatja hét hüvelyknyi, a két
kardkötõ-karika ezüstje 2 és 1/2 hü-
velyknyi, végre a kard alsó részén le-
võ ezüst 10 hüvelyknyi hosszúsága,
átmérõje pedig 15/8  hüvelyk… Acé-
lán aranyzott betûkkel mindkétfelõl
ez van bevésve: »Ne me tire pas sans
Raison, ne me remette point sans

Honneur.« (Ne vonj ki ok nélkül, de
vissza se tégy becsület nélkül.)

Balogh Ádám kölesdi harca után
még két évnél tovább küzdött Rá-
kóczi mellett súlyos harcokat, míg-
nem 1710 végén, a szegszárdi sze-
rencsétlen csata után, fakó lova alat-
ta összerogyván, elfogatott. Budára
vitték, ahol is midõn Rákóczitól
sem nagy ígéretekre, sem fenyege-
tésekre elállani nem akarna: a hadi-
törvény halált diktált fejére. És így a
híres hõs pártfeleinek minden tilta-
kozása dacára, Pesten lefejeztetett,
az 1711 év elején, a midõn a szatmá-
ri békealkudozások már folyamat-
ban voltak…

A kölesdi gyõzelem emlékét pe-
dig: a gyönyörû, XIV Lajos, illetõleg
Rákóczi és Balogh-féle kardot drága
ereklyeként õrizik az elbukott hõs
vezér unokái, és a kard általában
egész Tolna vármegyében oly tisz-
teletben tartatik, hogy a megyének
több fõispánja – pl. gr. Eszterházy
Károly – e pompás és emlékezetes
fegyverrel oldalán örökitteté meg
magát olajfestményû arcképben a
szegszárdi vármegyeház terme szá-
mára.

A kardmarkolat és hüvely ezüstré-
szeinek faragványai oly szépek és
hosszú mesterséges munka mellett
nemes ízléssel vannak kivésve: hogy
e díszmû a jelenkor legmesteriebb e
nemû készítményeivel is bátran ki-
állja a versenyt. Tehát a történelmi
érdek benne a mûbeccsel párosul.”

Dr. Töttõs Gábor

A Béri Balogh-kard
elsõ leírása
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 93. Ódon időben

JÚNIUS 21-ÉN

130 éve, 1880-ban a kórházban
szolgáló irgalmas nõvérek fõnök-
nõjét, Kruse Amáliát valóságos vi-
rágesõvel temették el. Elõször lé-
pett föl a Nemzeti Színházban leá-
nyunk, Eibenschütz Mari.

JÚNIUS 22-ÉN

110 éve, 1900-ban szülöttünk,
Ferdinand Lajos sikeres gépész-
mérnöki vizsgát tett, és haditen-
gerészet szolgálatát tervezte.

JÚNIUS 23-ÁN

135 éve, 1875-ben a Tolname-
gyei Közlöny írta elõfizetési felhívá-
sában: „A közérdek szerény har-
cosai vagyunk, s e harcba … a jó
ízlés és ildom által megengedett
fegyvereket visszük”.

JÚNIUS 24-ÉN

110 éve, 1900-ban „aszfalt és
villamvilágítás” létesítésérõl dön-
tött képviselõ-testületünk.

JÚNIUS 25-ÉN

125 éve, 1885-ben az országos
kiállításon Leopold Sándor bronz-
érmet nyert gyümölcs- és zöldsé-
geivel.

JÚNIUS 26-ÁN

110 éve, 1900-ban borászati fel-
ügyelõnk dobolással hirdettette a
peronoszpóra elleni védekezés
legjobb módját.

JÚNIUS 27-ÉN

100 éve, 1910-ben elhunyt Fittler
Kamill, a Béla téri takarékpénztár
tervezõje.

A kardról készült elsõ fotó –
„Szabó István fényképész ha-
zánkfiától”

Pál példájának
igazságai

„De bõségesen kiáradt rám a mi
Urunk kegyelme a Krisztus Jézus-
ban való hittel és szeretettel. Igaz az
a beszéd, és teljes elfogadásra méltó,
hogy Krisztus Jézus azért jött el a vi-
lágba, hogy a bûnösöket üdvözítse,
akik közül az elsõ én vagyok. 16De
azért könyörült rajtam, hogy Jézus
Krisztus elsõsorban énrajtam mu-
tassa meg végtelen türelmét példa-
ként azoknak, akik majd hisznek
benne, és így az örök életre jutnak.” 

(1Tim 1, 15-16)

Pál személyes vallomása ez a fenti né-
hány sor, melyet ifjú barátjának,
Timóteusnak írt le. Az apostol meg-
változott élete Isten nyilvános példá-

ja - állítja ez a rövid idézet. Márpedig
akkor ebbõl levonható néhány egy-
szerû következtetés, amely örök ér-
vényû igazság, számunkra is fontos
üzenet lehet:

Van-e esély arra, hogy egy koráb-
ban Jézus-ellenes ember teljes szelle-
mi fordulattal Krisztus-követõvé vál-
jon? Igen!

Bõséges-e annyira Isten kegyel-
me, hogy újrakezdéssel ajándékoz-
zon meg egy embert, aki korábban
mindent félreértett és elrontott?
Igen!

Lehet-e Isten segítségével áldás
egy olyan személy életén aki koráb-
ban emerek tucatjainak életét tette
tönkre? Igen!

Megváltozik-e valaha is Isten  igaz-
sága? Nem!

Van-e reménytelenül bûnös em-
ber? Nincs!

Felhagyjunk-e hitetlen szerettein-
kért való imádsággal, amikor már
évek óta nem történik semmi? Soha! 

Lehetséges-e, hogy Saulból Pál le-
gyen, a bûnösbõl áldott, s a kárhozat-
ra méltóból üdvözített ember a Jé-
zus Krisztusba vetett  igazi hit nél-
kül? Semmiképp sem!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM
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A rejtvény megfejtését 2010. június 29-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Június 6-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Mint asztalon a sárga tál, itt van a nyár, itt van a nyár”
(Gyurkovics Tibor: Nyár).

A helyes megfejtõk közül Kiss Hedvig (Arany J. u. 12.) nyert két belépõt a The Irish Dance
Experience június 26-ai szekszárdi elõadására. A nyereményt postán küldjük el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

AVilág hírei címû londoni lapban közzé tett
23 oldalas (!) írás szernt, Michael Jackson ta-

nult utolsó éveinek pénzügyi nehézségeibõl, és na-
gyon ügyesen gondoskodott gyermekeirõl. Paris
(12 éves), Prince (13 éves) és Blanket (8 éves) 40
éves korukban egy gigantikus összegû vagyont
fognak örökölni. Ugyanis a zseniális énekes elõ-
adómûvész még életében befektetett 1 fontot, ami
halála után az ügyes befektetési ügyintézõk jóvol-
tából mára már 300 millió dollárra emelkedett. Az
ötvenévesen tragikus hirtelenséggel, váratlanul el-
hunyt sztár utolsó akarata az volt, hogy a tetemes
summából (az 1 fontból, ami most kb. 310 forint-
tal egyenértékû) 40 %-ot édesanyja kap, 20 %-ot
adományokra költenek, a maradék 40 % pedig
gyermekeit illeti. Csak mellékesen jegyzem meg,
ha Michael Jackson Magyarországon próbálta
volna ezt a tetemes summát „ügyes” pénzügyi
szakemberekkel befektetni úgy, hogy abból (min-
denféle válságnak fittyet hányva) rövid idõn belül
300 millió dollár legyen, akkor a zseniális énekest
ezek a minden hájjal megkent, dörzsölt brókerek
még életében olyan sértõ és megalázó módon kirö-
högték volna, hogy rettenetes szégyenébe halt vol-
na bele. Ami pedig azt a 23 oldalas, szakmai szem-
pontokból utolérhetetlenül zseniális, emberileg pe-
dig könnyfakasztóan megható írást illeti, amely-
ben részletesen le van írva, hogy többek között a
pénzügyi és gazdasági válság kellõs közepén ho-
gyan lehet „ügyesen” 1 fontból hipp-hopp 300 mil-
lió dollárt tisztességes és korrekt módon, törvénye-
sen csinálni, hát azt az írást a világ összes pénz-
ügyi és gazdasági szakembereivel szóról szóra kö-
telezõ érvényûen be kell magoltatni úgy, hogyha
álmukból is riasztjuk fel õket, még akkor is hibát-
lanul fel tudják mondani a leckét.

G ondolom, ez a kézenfekvõ megoldás nem-
csak nekem jutott az eszembe, és ezt a haté-

kony módszert már réges régen, még jóval a vi-
lágválság kirobbanása elõtt alaposan bemagol-
tatták még a legügyetlenebb befektetési ügyinté-
zõkkel is, de „véletlenül”, merõ szórakozottságból
sokan fordítva alkalmazták ezt a zseniális trük-
köt. Egyesek a Jackson árvák mostoha sorsának
enyhítése érdekében, de a túlnyomó többség a sa-
ját vagyonának gyarapítása érdekében bûvészke-
dett, és ezúttal a cilinderbõl nem egy nyulat, ha-
nem hol 1 fontot, hol 300 millió dollárt húzott elõ.
Így lett globálisan egy óriási cirkusz mostanára
az egész világ.

Bálint György Lajos
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Válaszút elõtt a szekszárdi foci
Fiókcsapatként vagy önállóan mûködjön tovább a Tolle-UFC?

Hogy áll időarányosan a Szek-

szárdhoz méltó felnőtt szintű fut-

ball, és az erős utánpótlásbázis

megteremtése után a Tolle-UFC

Szekszárd? – szegeztük a kérdést

Fehér Attilának, a klub elnöké-

nek, a nyári szünet megkezdése

előtt.

Bálint György

Az utóbbi alapvetõen rendben, bár a
szaporodó akadémiák csábító, elszívó
hatásával számolni kell. A szülõk ugyan-
is úgy hiszik, a gyerek csak is akkor lesz
„havi milliós” NB I-es futballista, ha már
most Agárdra, Felcsútra, Szombathely-
re, Budapestre, vagy éppen Pécsre vi-
szik. Hogy ezt ne tegyék, abban fontos
eszköz az NB II-es szereplés megterem-
tése – hallhattuk korábban Dienes Pál
vezetõ edzõtõl, aki éppen emiatt kö-
szönt el Pakstól, és tért vissza Szekszárd-
ra. Az már az õsszel kiderült: ez az UFC
nem lesz tényezõ az NB III Dráva-cso-
portjában, a most magunk mögött ha-
gyott szezonban sem. A télen az atom-
városból érkezett kontingens (Fritz,
Kõkuti, Mészáros) sem tette alapvetõ-
en anyagerõsebbé a 7-9. helyek egyi-
kén mozgó szekszárdiakat, akiknek tel-
jesítménye tavasszal is igen hullámzó
volt. Noha a csapatjáték kezdett egysé-
gesebbé válni, a korábban és a közel-
múltban távozó csatárokat a jelekbõl
ítélve nem sikerült pótolni. A Pécsrõl
igazolt, egykori baranyai gólkirály, Var-
ga Balázs is inkább edzõként, az orszá-
gos bajnokságon jól szereplõ U15-ös
csapatával aratott maradandót, mint
sem az elsõ csapat játékosaként.

Paksi, avagy
pécsi fiókcsapat?

– Az kiderült már az elején, hogy a
Bajával, a paksi és kaposvári második
csapattal, illetve a Szentlõrinccel a je-
lenlegi erõviszonyok közepette nem
vagyunk versenyképesek – kezdte Fe-

hér Attila. – Ha viszont nem lehetsz el-
sõ vagy második, lényegében mind-
egy, hol végzel. Mivel a csapatot nem
tudtuk megerõsíteni, azt mondtuk:
nézzük meg, mire vagyunk képesek
így, a mostani állapotunkban. Ki az,
aki ilyen körülmények között is meg
tudja mutatni, hogy számíthatunk rá a
késõbbiek során. Fõleg azért, mert
bennük van a lehetõsége annak, hogy
fejlõdhetnek. Nos ilyen szempontból
tanulságos volt az év.

– Talán azért is, mert kiderült az is,
hogy ki az a négy-öt, akinek ebben az
osztályban – legjobb szándékai elle-
nére is – vannak objektív korlátai.

– Valóban erre is fény derült, velük
is leülünk beszélgetni a közeljövõrõl.

– Ez ugye a viszonylagos szponzo-
ri stabilizációval együtt, ha bizonyta-
lanabbnak nem is, de mindenképpen
képlékenynek tûnik...

– Igen, válaszút elõtt állunk. Szerzõ-
dést kössünk a Pakssal, vagy a Péccsel,
és nekik, feléjük dolgozunk, így ka-
punk hozzá folyamatosan a mi NB II-
es céljainkhoz szükséges játékosokat,
vagy döntsünk a teljes önállóság mel-

lett, mert szponzoraink, támogatóink,
no és az újak, akikkel folyamatosan
tárgyalunk az esetleges szerepvállalá-
sokról, akkor sem az történik, ami
ilyenkor lenni szokott...

– ???
– Nem valószínû, hogy támogató-

ink azzal állnak elõ, hogy itt van ennyi-
vel több millió forint, nézzetek szét a
piacon, és erõsítsétek meg gyorsan
úgy csapatot, hogy az már jövõre ki-
harcolja a feljutást. Ebben az elképze-
lésben nincs benne a hosszú távú elõ-
relépés lehetõsége, és magában hor-
dozza azt, hogy ilyen alapon minden
évben újabb milliók kellenek.

Hazajönnek-e
az egykori szekszárdiak?

– Erõsíteni azonban muszáj, még
akkor is, ha nem lesz NB I-es fiókcsa-
pat az UFC.

– Ez meg fog történni, de csak olyan
helyi kötõdésû labdarúgót tudok el-
képzelni, aki amellett, hogy játszik, a
klubban valamilyen feladatot vállal, a
mi fél-amatõr szisztémánkba illeszke-
dõ személy. Ezért vagyunk hajlandók

fizetni. Ha nem leszünk fiókcsapat, ak-
kor is a szponzori és a saját bevételein-
ket, a városi és más támogatás legfõbb
részét nem a fizetésekre, hanem után-
pótlásrendszerünk megerõsítésére
fordítanánk, hogy az ebben dolgozók
helyzete minden tekintetben javuljon.
Hogy a játékosok egy részével már ide-
jekorán szerzõdni tudjunk, hogy aki-
ket elvisznek, tényleg ne „gombokért”
kerüljenek el tõlünk. E szisztémában
az is lényeges, hogy több utánpótlás-
csapatunk is az NB II-ben, hovatovább
a kiemelt bajnokságban játsszon, mi-
ként most az U15-ös csapatunk, ame-
lyet csak az akadémiák elõztek meg a
most befejezõdött szezonban. Ez is a
játékosaink megtartását segíti, mert
ebben az esetben meggyõzõdésem,
hogy a futballista fejlõdése ugyanúgy
biztosított, mint bármelyik akadémi-
án, ráadásul az sem tesz jót a gyerek-
nek, ha már15 évesen kiszakítják a csa-
ládi környezetbõl.

– Ha a Pakssal szerzõdnének, ak-
kor nagy valószínûséggel hazatérné-
nek az ottani kötõdésû játékosok. 
Mi a helyzet a Baján lévõkkel:
Micskóval, Rátkaival, Szabóval,
Zsókkal és a többiekkel, akikkel tár-
gyalnak?

– Megtörtént a megkeresés, de
konkrétumokat csak akkor mondha-
tok, ha a közeli napokban eldõl, hogy
fiókcsapatként vagy a mostani viszo-
nyok között létezünk tovább. Igen, én
személy szerint szeretném hazahozni
az Ön által említett játékosokat.
Amennyiben lesz rá módunk, és elfo-
gadják a mi – nem csak a fizetésre vo-
natkozó – feltételeinket.

– Továbbra is Dienes Pálban gon-
dolkoznak vezetõ edzõként.

– Õt nem a jelennek, hanem a jövõ-
nek szerzõdtettük. Meggyõzõdésem,
hogy az a munka, amit elkezdett, a kö-
vetkezõ évben már kamatozik. Abban
az esetben is, ha nem erõsödnénk lé-
nyegesen a következõ szezonra.

Kilenc találatával Varga Balázs (középen) lett az UFC házi gólkirálya

FO
T

Ó
: 

A Szekszárdi Kajak-Kenu Sport Egyesület

június 26-án tartja első edzését. 

A többszörös világ- és Európa-bajnok maratoni
kajakozó Jámbor Attila vezetésével mûködõ
egyesület június 19-én a palánki Csapó Dániel
Szakközépiskolában egyeztetett azzal a 20-25 le-
endõ kajakossal, aki a Prométheusz parkban má-
jus elsején, illetve a hónap végi gyereknapon a
mintegy 300-300 érdeklõdõ közül nemcsak ki-
próbálta a kajakozást, de rendszeres edzésekre is
jelentkezett.

Ennél nagyobb hírverést nem szántak a klub
indulásának, mivel az idõjárás viszontagságai
miatt a palánki híd mellett épülõ bázisnak egy-

elõre csak az alapja, illetve egy hajótároló ké-
szülhetett el – mondta el Jámbor Attila. Szep-
temberre lesz teljesen készen a bázis, akkor
majd tartanak avató ünnepet, nyílt napot, és a
klub vezetõje arra számít, hogy hamarosan
megduplázódik-megháromszorozódik sporto-
lóik létszáma.

Addig korlátozott kapacitással mûködnek, bár
az alapvetõ felszereléseik mind rendelkezésre áll-
nak. Hetente háromszor edzenek a gyerekek, de
a felnõttek is vízre szállhatnak egy portyakajak-
kal, vagy vízitúrázhatnak indiánkenuval. Az egye-
sület tagjai vasárnap kivételével minden délután
fél háromtól elérhetõek lesznek a Palánki híd lá-
bánál a raktárbázison. K. E.

Vízre szállnak a város kajakosai
Május végén a 3D Európa-bajnokságon képviselte hazán-
kat és Szekszárdot a Tolnai Tájak Íjász Egyesület. Az auszt-
riai viadalon közel 1300 versenyzõ indult. A 800 és 1000
méter magasan fekvõ hat, közel egyforma nehézségû pá-
lya mindegyikén az íjászoknak 28 db speciális gumiból ké-
szült, élethû állatra kellett lövéseket leadniuk. A távolságok
10 és 55 m között változtak A kemény küzdelemben Manea
Alexandra az elõkelõ negyedik helyen végzett, míg Kovács
Gábor a 9. helyen zárta a négynapos versenysorozatot.

Június 6-án, vasárnap rendezték meg Mogyoródon az
országos diákolimpia harmadik, egyben záró fordulóját.
A szekszárdi klub fiataljai közül Gál Norbert az ifi csigás
kategóriában új országos csúccsal nyert, míg Hidas And-
rás és Kiss Krisztián a középmezõnyben végzett a tradici-
onális kategóriában.

Íjász-sikerek
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A város és környéke élteti a rendezvényt
Kilencven csapat a szekszárdi OTP Junior adidas Streetball fesztiválon

Noha bizonyos válságjelek tetten

érhetőek a nagy múltú, az egész

országot behálózó streetball (ut-

cai kosárlabda ) fesztiválon – ez

az elmúlt évek tapasztalata –, de

a Szekszárdra látogató ebből

nem túl sokat vett észre.

Bálint György

Lassan, de biztosan nõtt a benevezõ
csapatok száma, így felesleges volt a ko-
ra reggeli aggodalom, amikor még csak
70 csapat nevezése volt biztos. Amikor
fölpörögtek az események a jól bevált
belvárosi helyszínen – a motorizáció-
tól hermetikusan elzárva –, a szokásos
színes kavalkád fogadta az OTP Junior
által már fõszponzorként jegyzett ese-
ményt. Mindez persze a számtan nyel-
vére is átültethetõ volt: hét korosztály-
ban kilencven csapat játszott a jól is-
mert szabályok szerint, három három
ellen, egy palánkra. Ez a létszám – mint
megannyiszor a verseny másfél évtize-
des történetében – biztosan ismét a
„dobogón” tartja a várost az országos
összevetésben, vagyis amikor Kucsera
József, az országos szervezõ bizottság
feje a támogatók felé referál, méltán
emelheti ki Szekszárdot az utcai kosár-
labdázás változatlan népszerûségére hi-
vatkozva.

Kilencven csapat, 
elsõsorban helybõl

Pedig a szekszárdi szervezõk szkep-
ticizmusa egyáltalán nem volt ön-
sajnáltató természetû. Az utazási költ-
ségek növekedése, az egy fõre jutó 3-
4 ezer forintos nevezési díj - na jó, egy
tényleg minõségi póló dukál érte - a
ballagások, no és az, hogy az idén már
Dombóvár és Paks is helyszín, mind-
mind a sikerességet hátráltató ténye-
zõ volt. Nagyságrendekkel keveseb-
ben érkeztek a megyébõl, no és az or-
szág távoli kosárlabdás fellegváraiból
is. A jelekbõl ítélve azonban a megye-
székhely Bátaszék, valamint Bonyhád

irányába kiterjeszthetõ vonzáskörze-
te továbbra is élteti a körítéseiben, ki-
egészítõ programjaiban valóban meg-
újulásra szoruló tradicionális ese-
ménysorozatot. Ebbõl a térségbõl jött
össze ez a tíz híján száz csapat, s õk le-
hetnek azok – szép számmal elõfor-
dulva a negyvenes-ötvenes éveiben já-
ró korosztály –, akik a szürke hétköz-
napokon – ha akad legalább egy pa-
lánk – kiegészítõ, avagy rekreációs
mozgásként összeverõdnek egy kis
streetballra. Közülük tucatnyian ott
lehetnek majd a paksi és a dombóvári
viadalon is az újabb versenylehetõsé-
get keresve.

Persze Szekszárdon is megmutat-
kozott: vészesen csökken a sportág-
ban a hölgyek száma. A hozzávetõle-
gesen háromszáz résztvevõ tíz száza-
lékát alig érte el a gyengébb nem ará-
nya. Azok a lányok, asszonyok is elma-
radoztak, akiknek a tömegsport szin-
tû kosárlabda bajnokságban való rész-
vétel túl nagy tehertétel, családosként
szinte kivitelezhetetlen, de a
streetballra az elmúlt években még
nagyon is kaphatóak voltak.

Nem szabadna lemondani a semle-
ges nézõk jelenlétérõl sem. Nekik a
centerpályára kellene vonzó érdekes-
ségeket csempészni a programba, mi-

ként a régi idõkben. Csak a helyi ama-
tõrök meccsei – ha egyáltalán vannak
ilyenek –, no és a dobóversenyek ön-
magukban nem eléggé vonzóak a
nem játszók kicsalogatására.

Gyõztesek:
Férfiak, 1975 elõtt születettek:

Bortanya (Angyal István, Dorogi Lász-
ló, Seres Zoltán, Bodri Tibor – Szek-
szárd). 1976-1986 között születet-
tek: Kéregetõk (Lendvai Péter, Stefán
Tamás, Egri Zoltán, Kászonyi Áron –
Pécs). 1987-91 között születettek:
Sztoccsmályer (Tarlós Márton, Hausz-
mann Erik, Szabó Bence, Koncz Bá-
lint - Szekszárd). 1992-95 között szü-
letettek: VégeDone (Lukácsi Marcell,
Balogh Péter, Galiger Attila, Sima Ta-
más – Szekszárd). 1996-97 között
születettek: Széttépünk (Villányi Má-
tyás, Sterczer Péter, Korossy Ákos,
Gulyás Milán – Szekszárd). 1998 után
születettek: M.S.P.L. (Lenger Leven-
te, Dömötör Soma, Gurzó Medárd,
Tálosi Péter – Szekszárd).

Nõk, 1976-86 között születettek:
Nika-Viktoria (Bulatova Anna, Tkalich
Viktória, Steiner Bettina, Kasler Éva –
Szekszárd). 1992-95 között születet-
tek: Break the Rules (Szabó Kata, Pé-
csi Dorottya, Jávor Petra, Balogh Réka
– Szekszárd). 

Vegyes: Unicum (Angyal István,
Dorogi László, Fülöp Gábor, Fuchs
Mónika – Szekszárd). Speciális kate-
gória: SO2 (Török Tamás, Gyõrfy Szil-
veszter, Fábián Tímea – Szekszárd).

Dobóversenyek, adidas 2ball
game: Martók Attila (Szeged), Fábián
Ildikó (Budapest). Don Pepe 3
Shots: Martók Attila. Planet Leasing
büntetõdobó verseny: Somogyi
Andrea (Budapest). Port.hu „Lucky”
dobás: Kovács Gergely (Szekszárd).
Metropol 3 pontos dobóverseny:
Martók Attila. Elektronic Arts dobó-
verseny: Martók Attila.

OTP Junior zsákolóverseny:
Vigh Balázs (Szekszárd).

A tizennegyedik szekszárdi streetballon tizennégy palánk állt A hõséggel is dacoltak az utcai kosárlabda szerelmesei

Izgalmas meccseket vívtak a csapatok a fair play szellemében

FO
T

Ó
K

: L
E

H
Õ

C
Z

 P
É

T
E

R



14 2010. június 20.
PROGRAMAJÁNLÓ

Szent László és kora II. (Szent László és kultusza)
Tudományos konferencia a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar E-épületében

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyu-
la Fõiskolai Kar tisztelettel meghívja az
érdeklõdõket a Szent László és kora II.
(Szent László és kultusza) címû tudo-
mányos konferenciára.

Idõpont: 2010. június 24-25.
Helyszín: PTE Illyés Gyula Fõisko-

lai Kar E-épület, díszterem (Szekszárd,
Szent István tér 15-17.)

Program:
Június 24., csütörtök:

14.00-14.30: Köszöntõk
Fusz György DLA habil egyetemi ta-
nár, fõigazgató
Bíró László országos tábori püspök
Elõadások:
14.30: Szent László a XV. századi iroda-
lomban (a Szent László ének és a pré-
dikációk) – dr. Madas Edit, az MTA dok-
tora, egyetemi tanár (PPKE), az MTA-
OSZK Res Libraria Hungariae Kutató-
csoport vezetõje
14.55: Szent László a krónikákban - dr.
Veszprémy László, az MTA doktora, al-
ezredes, a HM HIM Hadtörténeti Inté-
zet igazgatója

15.20: A váci püspökség alapítása: a
Képes Krónika egyházalapítás ábrázo-
lásai – dr. Wehli Tünde CSc tudomá-
nyos fõmunkatárs, MTA Mûvészettör-
téneti Kutató Intézet
16.00: Szent László király középkori li-
turgikus tisztelete – dr. Török József

PhD tanszékvezetõ egyetemi tanár,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Hittudományi Kar, Közép- és Újkori
Egyháztörténeti Tanszék
16.25: A Szent László-korabeli csaták-
ról – Kerlés – dr. Négyesi Lajos PhD al-
ezredes, osztályvezetõ, HM HIM Had-
történeti Múzeum
16.50: A lovagi fegyverzetrõl a Szent
László-ábrázolások alapján – dr. Töll
László PhD õrnagy, fõmúzeológus, HM
HIM Hadtörténeti Múzeum
17.15: Kérdések, hozzászólások

Június 25., péntek
10.00: A lengyelországi Szent Imre
kultusz, mint a Szent László kultusz
elõképe a lengyel középkorban – dr.
Molnár Imre CSc kulturális tanácsos,
Magyar Köztársaság Varsói Nagykö-
vetsége
10.25: Szent László király: „üdve ma-
gyaroknak” – dr. Dér Terézia PhD egye-
temi adjunktus, Szegedi Tudomány-
egyetem BTK Összehasonlító Kultúra-
tudományi Intézet, Klasszika Filológiai
és Neolatin Tanszék

10.50: „Ad visitandum sepulchrum
sanctisssimi regis Ladislai” (A váradi
kegyhely a késõ középkorban) – dr.
Fedeles Tamás PhD egyetemi adjunk-
tus, PTE BTK Történettudományi In-
tézet, Közép- és Koraújkori Történe-
ti Tanszék
11.15: Garay János Szent László-ideál-
ja – dr. Töttõs Gábor fõiskolai docens,
PTE IGYFK Irodalomtudományi és
Nyelvészeti Intézet
11.40: Kérdések, hozzászólások
11.55: Konferencia zárása – dr. Jávor
András közigazgatási államtitkár, Nem-
zeti Erõforrások Minisztériuma

Támogatók: Pécsi Tudomány-
egyetem, a Pécs-Európa Kulturális
Fõvárosa Program keretében, Szek-
szárd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala

Szakmai Támogatóink: Egyed
Antal Tolna Megyei Honismereti
Egyesület, Magyar Történelmi Társu-
lat Tolna Megyei Csoportja, Tolna
Megyei Önkormányzat, Tolna Me-
gyei Önkormányzat Levéltára, Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum



FELHÍVÁS!
A jelenleg hatályos jogszabályok

szerint amennyiben a Magyarorszá-
gon élõ polgár bejelentett lakóhely-
lyel (korábban: állandó lakcím) nem
rendelkezik, akkor a lakóhellyel
való rendelkezéshez kötött jo-
gok (pl: egészségügyi szolgálta-
tások igénybevétele) gyakorlásá-
ra sem jogosult, ami rá nézve je-
lentõs joghátránnyal járhat.

A személyi adat- és lakcímnyilván-
tartásban végzett ellenõrzés szerint
Szekszárdon több mint 200 személy
csupán bejelentett szekszárdi tartóz-
kodási hellyel rendelkezik (koráb-
ban: ideiglenes lakcím) anélkül,
hogy bejelentett lakóhelye bárhol is
lenne.

Ezúton kérjük az érintetteket,
hogy – saját érdekükben, az eset-
leges joghátrányok elkerülése

céljából – haladéktalanul szíves-
kedjenek felkeresni a Szekszárdi
Polgármesteri Hivatal Okmány-
irodáját valós lakcímadatuk nyil-
vántartásba vétele céljából. 

Az Okmányiroda ügyfélfogadási
rendje: hétfõ: 10-12 és 13-15.30;
kedd: 8-12; szerda: 8-12 és 13-15.30;
péntek: 8-12. Telefonon a 74/504-
192 és 504-193 telefonszámokon le-
het érdeklõdni.

A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. tv. 26. § (1) bekezdé-
se kimondja, hogy a nyilvántartás ha-
tálya alá tartozó polgár köteles be-
költözés, vagy kiköltözés után há-
rom munkanapon belül lakó-
helyének, illetve tartózkodási helyé-
nek címét az önkormányzat jegyzõ-
jének nyilvántartásba vétel céljából
bejelenteni. A kötelezettség teljesíté-

sének elmulasztása szabálysértési el-
járást vonhat maga után.

A helyes szállásadói magatar-
tás kialakításának elõsegítése
céljából hivatkozunk a fenti tör-
vény 26. § (4) bekezdésére, mely
szerint a lakcímbejelentés ténye
önmagában a lakás használatá-
hoz fûzõdõ, valamint egyéb va-
gyoni jogot nem keletkeztet, és
nem szüntet meg.

Amennyiben a polgár ténylegesen
ott lakik, de a szállásadó (elsõsorban
a lakás tulajdonosa, haszonélvezõje;
az általa bérelt lakásra nézve a bérlõ;
munkásszállásra és szolgálati lakásra
nézve a munkáltató; hajléktalanszál-
lásra nézve a szálláshely fenntartója)
nem járul hozzá a lakóhely bejelen-
téséhez, törvénybe ütközõ magatar-
tást tanúsít és a szállásadói jognyilat-
kozat bírósági pótlása kérhetõ.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 23. (szerda) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Június 30. (szerda) 16-18 óráig,
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola), Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 22. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Június 29. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
Június 15 . (kedd) 16-17 óráig,
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Június 8. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Június 14. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig), Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÖZLEMÉNY

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha-adományozást tart június 21-én
(hétfõ) 8 és 9 óra között a Dózsa Gy.
u. 1. szám alatt. A szervezõk szere-
tettel várnak minden rászorulót.

AKCIÓS FÜSTÖLTÁRU. A Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge és a Vöröskereszt Nyugdíjas Te-
rületi Alapszervezete június 21-én 6
órától füstöltáru vásárt tart – a készlet
erejéig – a Hunyadi u. 4. szám alatt.

FELHÍVÁS! A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Szekszárdi Csoportja
gyûjtést szervez a megyénkben élõ
árvízkárosultak javára. A befolyt ösz-
szeg elosztásáról a szervezet folya-
matosan tájékoztatást ad. Felajánlá-
saikat az alábbi számlaszámra
várják: 11746005-20007913. A
Máltai Szeretetszolgálat elõre is kö-
szöni támogató segítségét!

VÉRADÁS. A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete véradást
szervez a Szent László napi vigada-
lomhoz kapcsolódóan június 27-én,
vasárnap 14 és 17 óra között a Béla
király téren, a véradó kamionban.

APRÓHIRDETÉS

Felhívás lakcímbejelentésre

Szekszárdon városközpontban, tég-
laépületben I. emeleti, 30m2-es, táv-
fûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 0620/916-52-34.

Panoráma Mozi

NAGYTEREM 
Június 17-23.

15.30, 17.30: Emlékezz rám! – színes
feliratos amerikai romantikus film
(hétfõ-szerda 17.30)
20.00: Brooklyn mélyén – színes fel-
iratos amerikai krimi

Június 24-30.
17.30 és 20.00: Robin Hood – színes
feliratos angol amerikai kalandfilm

ART TEREM
Június 17-23.

17.00: Vigyázat ehetõ! – A francia
bioforradalom – színes feliratos fran-
cia dokumentumfilm
19.00: 52-es történet – színes felira-
tos görög film

Június 24-30.
17.00: Szerelem és egyéb bûnök –
színes feliratos szerb romantikus film
19.00: Hó – színes feliratos francia-né-
met film
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