
Már a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um felé közeledve retro hangulatba
kerülhettek a Múzeumok Éjszaká-
jára érkezők június 22-én délután.

Mintha négy-öt évtizedet visszaléptünk
volna az idõben. A múzeum elõtti téren
veterán autók és motorok: Zsigulik,
Moszkvics és Zaporozsec, az egykori
szovjet ipar remekei, egy csehszlovák
Škoda és nyolc, többségében magyar
gyártmányú motorkerékpár (Csepel,
Pannonia, Danuvia). Ezek mellett egy-
egy kelet-német MZ-t és Simsont is ki-
állított a Mecsek OldTimer Egyesület, a
Veterán Zsiguli Egyesület és az Old-
timer Club Pécs. Az idõutazást csak fo-
kozta a téren elhelyezett korabeli hír-
lapárus bódé, benne régi újságokkal: a
Búvár, a Nõk Lapja, vagy a már meg-

szûnt Film, Színház, Muzsika egy-egy
megsárgult száma. Mindez a megyei
múzeum új idõszaki kiállítása, a „Szek-

szárd Retro - Azok a '60-as, '70-es évek”
hangulatát alapozta meg.

Folytatás a 2. oldalon.
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Különleges éjszaka a múzeumban
Június 22-én több mint kétezren keresték fel a szekszárdi kiállítótereket

Hang és borkóstoló Szekszárdon

Veterán motorok és autók hívogattak a múzeum új kiállítására
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Hat évvel ezelőtt hívta életre a
Szekszárdi Gitár Egyesület a Borok
és Húrok Fesztivált. A cél az volt,
hogy a közönség elmerülhessen az
irodalom és a zene szintézisében,
Szekszárd kiváló boraival párosítva
mindezt Szent Iván éj alkalmából. 

A hang és borkóstoló fesztivál már az el-
sõ pillanattól kezdve népszerû volt, így a
folytatás sem vált kérdésessé. Az elmúlt
szombaton már 6. alkalommal vehetett
részt az egyre sokasodó közönség a ren-
dezvényen, amelyet a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum elõtti téren rendeztek meg.
Idén fiatal, középiskolás és egyetemista
zenészek nyitották a fesztivált. A Moon-
breakers és a No More Heroes zenekar-
ok produkciója gondosan tervezett, igé-
nyesen elõadott rock n' roll. Õket a pécsi
és szekszárdi tagokból álló HáraKétKét
együttes követte, akik a népzene és a vi-
lágzene különleges ötvözetét népszerûsí-
tik, majd Homonnai Varga András, a Ko-

lozsvárról érkezett flamenco gitármûvész
koncertjét hallhatta a közönség. A szerve-
zõ Szekszárdi Gitárkvartett is színpadra
állt, a jól ismert formációban, Csele La-
jos, Komjáthy Péter, Decsi Kiss András és
Szecsõdi István, kiegészülve Wessely Ág-
nessel és Lotz Katával. A kvartett produk-
cióját a budapesti székhelyû, balkán nép-
zenét játszó T'rakija zenekar követte. Az

együttes különleges ritmusvilágú muzsi-
kája Deli Piros, a zenekar vezetõje szerint
igen népszerû, Szekszárdon is sokan per-
dültek táncra a balkáni ritmusok hallatán.
A fesztivált az ajkai rockabilly együttes, a
Rakéta Presszó zárta egy fergeteges kon-
certtel. A koncertek alatt a Tringa és a Dá-
niel Pince kínálta kiváló borait az érdek-
lõknek. Wessely Judit

Különleges zenei élményt kínált a fesztivál
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a., Tel.: 74/413-004  
Szekszárd, Rákóczi u. 10., Tel.: 74/512-453  

Tolna, Deák F. u. 82. Tel.: 74/540-780

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók, metszõollók,
ágvágók, kaszák, vésõk, gyaluk

CSAVAR, ZÁR, VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

Magyar, lengyel, cseh, 
szlovák, olasz és spanyol

fal-, és padlóburkoló lapok 

ÓRIÁSI méret– és 
színválasztékban, fürdõszoba 

szaniterek és kiegészítõk 
NAGY választékban kaphatók!
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Különleges éjszaka a múzeumban
Június 22-én több mint kétezren keresték fel a szekszárdi kiállítótereket

Folytatás az 1. oldalra.
Az október 15-ig látogatható tárlatot

dr. Göttlinger István ajánlotta az érdek-
lõdõk figyelmébe. Szekszárd város al-
jegyzõjétõl megtudtuk, hogy számára az
ifjúságát idézi fel ez a tárlat. A tejbár, a
tiszti klub, mind-mind emlékeket eleve-
nítenek fel. Más világ volt akkoriban. Ma
már furcsa belegondolni, de 1968-ban
kóstolt elõször déligyümölcsöt, egy iga-
zi Trapper farmerért pedig fel kellett
utazni az Ecserire. A megnyitót követõ-
en a Tücsök Zenés Színpad lépett fel a
'60-as, '70-es évek ma is népszerû sláge-
reibõl összeállított „Különös éjszaka
volt...” címû mûsorával.

A kiállítás rendezõje, dr. Gaál Zsuzsan-
na, a megyei múzeum történeti osztá-
lyának vezetõje az éjszaka folyamán há-
romszor tartott tárlatvezetést az érdek-
lõdõk számára. A tárlat elsõ részében
Szekszárdról készült megragadó metsze-
teket láthatunk a falon többek között a
Tamásiban született, Munkácsy-díjas
Würtz Ádám grafikus, festõmûvésztõl, a
lépcsõforduló után pedig 1965-70-bõl
származó, nagyméretû fotókon figyel-
hetjük meg, hogy miként változott Szek-
szárd az évtizedek alatt.

A kiállítótérbe lépve jólesõ nosztalgia
tölti el a felnõtteket. Ha nem a saját, de
a szüleik, nagyszüleik egykori bútorai,
használati tárgyai közül biztos ráismer-

nek néhányra. A falméretû fotókon pe-
dig sokak számára emlékek elevened-
nek meg. Megismerkedhetünk például
Szekszárdnak a szocialista tervgazdaság-
nak megfelelõ nagyarányú átalakításá-
val. Szõlõtermelõ kisvárosunkban 1948-
ban még csupán egyetlen 100 fõnél töb-
bet foglalkoztató üzem akadt. Tanácsi és
állami vállatok jöttek létre, elsõk között

a Szekszárdi Vasipari Vállalat. Mindeköz-
ben a tanyákról és a környezõ települé-
sekrõl az emberek a frissen épült lakó-
telepekre költöztek. Az addig családi
házban élõ, vagy egy egész tanyát ellátó
emberek nehezen találták a helyüket a 2-
2,5 szobás, típusbútorokkal berendezett
panellakásokban. Újabb nagy változást
jelentett, amikor az új otthonokat háztar-
tási gépekkel szerelték fel, és 1954-tõl
már elindult a televíziózás. Akkoriban
még kevesen engedhették meg maguk-
nak ezt a luxust, ezért a szomszédok, ba-
rátok összegyûltek tévézni.

A családok életének másik szegletébe,
az akkori gyerekek világába is bepillant-

hatunk, láthatjuk játékaikat. A kor jelleg-
zetes ruháit bemutató részt jól jellemzi
az a fotó, amelyen rendõr vigyáz az áru-
ház elõtt a leárazás miatt hosszú sorban
várakozókra, hogy ne forduljon elõ tüle-
kedés. Dr. Gaál Zsuzsanna elmondta: a
kádári konszolidáció idején a pártveze-
tõk rájöttek arra, hogy akkor tudják el-
fogadtatni a rendszerüket, ha folyamato-

san jó életszínvonalat biztosítanak. A
szocialista blokk többi országához ké-
pest nálunk árubõség volt. A kiállítás
rendezõje lelkesen beszélt a kor jellem-
zõ ruhadarabjairól: a trevira pulóverrõl,
de még inkább a dzsörzé ruháról, amit
mindig egyedileg, maguknak varrattak a
nõk. Ez nagy érték volt, akárcsak az elsõ
magyar farmer, a Trapper. A kor jelleg-
zetes darabjából, az akkoriban minden
üzletben megtalálható kávédarálóból
nem sikerült szerezni, kávéfõzõ gépet
viszont láthatunk. Mögötte fotókon a 60-
as, 70-es évek jellegzetes épületei: a Sió
Csárda, a Kispipa, a Gemenc Szálló. 

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
1970-ben nyílt meg mozi- és színházte-
remmel. A nyitó elõadás a Pécsi Balett
Rómeó és Júliája volt. A kiállított kora-
beli plakátokon látható, neves mûvé-
szek léptek fel itt, de állandó társulat so-
ha nem volt.

A pihenésre a Csörge-tónál, és a 60-as
évektõl a 90-es évekig kiépült Fadd-
Dombori üdülõtelepen nyílt lehetõség.
Nem véletlen, hogy a kiállítás zárásaként
korabeli strandcikkeket: campingszéke-
ket és asztalt, rádiót, gumimatracot és
persze Bambit is láthatunk. A kiállítás-
hoz kapcsolódott az elsõ elõadásokra
zsúfolásig megtelt Retro Mozi is a múze-
um könyvtártermében. Itt hagyomá-
nyos, több évtizede nem használt vetítõ-
géppel játszották le az éjszaka folyamán
többször is a mûvelõdési központtól köl-
csönkapott három filmet: Aliscatól Szek-
szárdig (1964), A Babits Mûvelõdési Ház
5 éves (1975) és Szekszárd fejlõdése
(1960-as évek).

Továbbra sem veszített varázsából a
minden múzeumi rendezvényen meg-
tartott zseblámpás kalandtúra a pincétõl
a padlásig. Ilyenkor az intézmény hét-

köznap nem látogatható zugaiba is be-
pillanthatnak a kalandvágyó múzeumjá-
rók. Egymást érték a csoportok, pedig
ezúttal a múzeum négy munkatársa, dr.
Gaál Attila ny. igazgató, Czövek Attila, a
régészeti osztály vezetõje, Csiszér Antal
gyûjteménykezelõ és Andrásné Marton
Zsuzsa múzeumpedagógus is vezetett
kalandtúrákat. Összesen tizenöt 25 fõs
csoport vett részt a múzeum rejtett tere-
inek felfedezésében.

Bár a Múzeumok éjszakáján a szekszár-
di kiállítóhelyekre ellátogatott összesen
2100 felnõtt és gyerek legtöbbje a me-
gyei múzeum kiállításait tekintette meg,
a vármegyeházi tárlatok is sokakat érde-
keltek. Ott ugyanis több kiállítást is csak
ezen a napon lehetett megtekinteni, így
a már korábbi rendezvények alkalmával
bemutatott, élményszerû „Tájak, telepü-
lések, emberek” tárlatot. A dr. Vizi Márta
PhD régész-fõmuzeológus által a Béla ki-
rály téri ásatások bõséges leletanyagából
rendezett kiállítást azonban most elõször
tekinthették meg a látogatók. A korábbi,
ideiglenes tárlat után ezúttal külön-kü-
lön kapott helyet a temetõ és a török ko-
ri anyag egy-egy vitrinben. A kályha-
csempe leletanyag egy másikban, ami-
ben a szemes és csempekályhák külön-
bözõ fajtáit mutatják be. A vezetékekrõl,
az újkori díszkerámiákról is készült kü-
lön vitrin. Különösen érdekes a szekszár-
di fazekassághoz köthetõ, az ásatások so-
rán elõkerült tálas és korsóanyag. A teme-
tõt bemutató részben az ezüst hajkariká-
kat és gyûrûket a sírfotókkal együtt lát-
hatjuk. Emellett egyéb, a feltárás fázisait
bemutató sírfotók is készültek. A mész-
égetõ kemencérõl és a mészoltó meden-
cérõl is külön panel látható, akárcsak a
szekszárdi vár most feltárt maradványa-
iról. A vármegyeházán sokan éltek a lehe-
tõséggel, hogy fényképezkedhetnek Há-
ry, Napóleon vagy Mária Lujza jelmez-
ben. Hasonlóan népszerû volt a Wosin-
sky múzeumban, hogy római kori öltö-
zetben készülhetett fotó a látogatókról.

A Babits Mihály Emlékházat meglátoga-
tóknak Lovas Csilla irodalomtörténész
mutatta be a család egykori otthonát.
Eközben az egyes helyiségekben felidéz-
te, hogy Babits mûveiben hol jelenik meg
a szekszárdi ház. Az idelátogatók felvétel-
rõl meghallgathatták, ahogy Baka István
a verseit mondja. Emellett csak ezen az éj-
szakán láthatták a pincemúzeum gyertya-
fényében Szodorainé Móhr Szilvia finom,
míves kerámiáit és Szodorai Péter karak-
teres alkotásait. Kovács Etelka

Dr. Vizi Márta tartott tárlatvezetést a Vármegyeházán

Retro: az idõsebbeknek emlék, a fiataloknak történelem
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Forgalomkorlátozás
a pörköltfõzõ idején
A rendezvény alatt, június 29-én a forga-
lom elõl elzárt terület: Szent István tér,
a Garay gimnáziumtól az 56-os szoborig
terjedõ 4 sávos útszakasz. A helyi járatok
szombaton 10 órától másnap reggelig
módosított útvonalon közlekednek,
nem érintik a Szent István és a Liszt Fe-
renc teret, az 5-ös és 6-os járatok nem
érintik a nyomdát.

KÖZLEMÉNY
A közszolgálati tisztviselõk jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93 § (2)
bekezdése alapján minden év július 1-je
a Közszolgálati Tisztviselõk Napja, mely
számukra munkaszüneti nap. Ezúton tá-
jékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
fentiek értelmében 2013. július 1-jén
(hétfõn) Szekszárd város Polgármeste-
ri Hivatalában az ügyfélfogadás szünetel,
a hivatal zárva tart. Nem csak a városhá-
zán nem lesz ügyfélfogadás július 1-jén,
de zárva lesz többek között az okmány-
iroda és az adóhivatal is.

Július 1-je az egészségügyi szolgálta-
tóknál is munkaszüneti nap (Semmel-
weis-nap), ügyeleti szolgálat viszont
mûködik. Sürgõsségi betegellátás Szek-
szárd és a 11 társult település lakossága
számára: Vörösmarty u. 5. (felnõttü-
gyelet), Szent I. tér 18. (gyermekügye-
let). Telefon: 74/318–104.

„Finom volt az ebéd, meg vagyunk elégedve”
Már három éve ingyen étkezhetnek Szekszárdon a rászoruló gyermekek

Pulykapaprikás galuskával, sárgarépa- és
kelkáposzta-fõzelék, palócleves, babgu-
lyás, vagy éppen hétvezér tokány. Csak
néhány finom étel abból a sokszínû kí-
nálatból, amelybõl a szekszárdi önkor-
mányzat támogatásával a városban élõ,
anyagilag rászoruló családok hetente ki-
választhatják menüjüket, és térítésmen-
tesen étkezhetnek a június 17-tõl au-
gusztus 14-ig tartó nyári idõszakban.

A rendszert az önkormányzat 2010
nyarától biztosítja a Garay általános isko-
la ebédlõjében (Zrínyi u. 78), ahol idén
350 nehéz sorsú gyermek ehet a finom-
ságokból. A lehetõséget azon családok
vehetik igénybe, akik rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban részesülnek
– tájékoztatta lapunkat Horváth Jánosné
Edit, a közgyûlés szociális- és egészség-
ügyi bizottságának tagja. A mûködtetés-
re az Emberi Erõforrás Minisztériumá-
hoz lehetett pályázni, ahonnan a város
erre a célra idén 5.827.350 Ft-os össze-
get nyert el, amelyet az önkormányzat
további 948.600 forinttal egészített ki. A
kicsiknek játékos programokkal is szol-
gálnak, hiszen a pályázat gyermekfel-

ügyeletrõl, valamint kiegészítõ kézmû-
ves foglalkozások megtartásáról is szól,
amelyrõl a szekszárdi Humán Szolgálta-
tó Központ gondoskodik.

A térítésmentes étkezési le-
hetõséget igénybe vevõk szá-
ma tavaly óta tulajdonképpen
nem változott. A szabályokról
tudni kell: ha valaki három na-
pon keresztül nem viszi el az
igényelt ebédet, s errõl nem ér-
tesíti a szervezõket, automati-
kusan kizárják a rendszerbõl,
és más rászorulót hívnak a he-
lyére. A programban részt ve-
võk az egész város területérõl
érkeznek. Akadnak, akik hely-
ben, az iskola étkezdéjében fo-
gyasztják el az ebédet, s vannak,
akik haza viszik. „Finom volt az
ebéd, meg vagyunk elégedve”
– nyilatkozta lapunknak egy höl-
gy, Ferger Ilona, aki hét és négy-
éves gyermekével érkezett az
ebédlõbe hétfõn (képünkön).
Õk tavaly még nem vittek ételt,
csak az elmúlt héttõl veszik

igénybe a lehetõséget, ami számukra is
- akárcsak a többi, a programban részt-
vevõ családnaks – óriási anyagi  segít-
ség. Gyimóthy Levente
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Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy az Alisca Ter-
ra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.,
a Szekszárdi Vízmû Kft. és az Egyesült
Regionális Önkormányzati Víziközmû
Zrt. közös, Toldi u. 6. szám alatt találha-
tó ügyfélszolgálati irodája átalakítási
munkálatok miatt július 8-tól augusztus
31-ig zárva tart.

Ez idõ alatt ügyintézés kizárólag az
Epreskert utca 9. szám alatt lévõ iro-
dánkban zajlik.

Megértésüket köszönjük!

Amint arról már beszámoltunk, egyedül-
álló kampányba kezdett az önkormány-
zati tulajdonú Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft. A cég a civil
szervezetek támogatását tûzte ki célul.

A „Hulladékból adományt” elnevezésû
kampány keretében arra ösztönzik a la-
kosságot, hogy a háztatásukban keletke-
zett hulladékot szelektáltan vigyék el a
hozzájuk legközelebb lévõ hulladékud-
varba. A beérkezett szelektált hulladékot
aztán forintosítják, és a keletkezett össze-
get szekszárdi civil szervezetnek utalják
át. Minden hónapban egy adott szerve-
zet számára gyûlnek az adományok. Jú-
niusban az Ifjúsági Fúvószenekar pénz-
tárcáját „hizlalta” a szelektíven gyûjtött
hulladékból befolyó összeg, júliusban pe-
dig a Vízmû SE vízilabda szakosztálya kö-
vetkezik. Õket sorban a Szekszárd Kosár-
labda Utánpótlása Neveléséért Alapít-
vány, a Tolna Megyei Siketek és Nagyot-
hallók Egyesülete, a Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete, a Gemen-
ci Sólymok Jégkorong Egyesület, a Kék
Madár Alapítvány, a Bartina Néptánc
Közhasznú Egyesület, a Szekszárd-

Újvárosi Római Katolikus Társaskör, a
Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztõ
Alapítvány, az „Esõmanók” Tolna Megyei
Autista Gyermekekért Közhasznú Egye-
sület és a Szekszárdi Nagycsaládosok
Egyesülete követi.

A kampánynyitó rendezvényen Ács
Rezsõ, Szekszárd alpolgármestere el-
mondta: ez a kezdeményezés is ékesen
bizonyítja, hogy a hulladékgazdálkodás

nem egyenlõ a szemétszállítással. Bizo-
nyíték arra is, hogy a kreativitás és a jó
szándék nem pénz kérdése. A város min-
dig is kiemelt figyelmet fordított a civil
szervezetekre, és cégén keresztül szíve-
sen támogatja azok munkáját, tevékeny-
ségét. A kampánynyitó rendezvényen a
Re-Kom Kft. képviseletében részt vett
Kozmann György világ- és Európa-baj-
nok kenus is.

Júliusban a vízilabdázóknak gyûlik a pénz
„Hulladékból adomány” - népszerû az Alisca Terra Kft. kampánya

Ács Rezsõ szerint a kreativitás és a jó szándék nem pénz kérdése
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Szekszárd, Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Telefon: 06-20/2886-830

Szekszárd, Béri B. Á. u. 79. alatt (a Penny-nél) lévõ üzle-
tünk vasárnap délelõtt is nyitva tart. 06-20/2886-840
Akciós termékeink: Házi sonka csont nélkül 1450 Ft/kg,

szajmóka 1490 Ft/kg (a készlet erejéig).
Saját vágóhídról származó friss húsok és töltelékáruk.

Továbbá szenzációs vasárnapi akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat
a Penny áruháznál lévõ üzletünkben.

Erzsébet utalványt elfogadunk!  www.heberlinghusboltok.hu

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
• vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

Akciós ajánlatunk
július 1-tõl július 6-ig:
●● 10 db-os dobozos tojás (M-es)

250 Ft/csomag, 25 Ft/db
●● nektarin 549 Ft/kg
●● új sárgarépa 219 Ft/kg
●● banán 319 Ft/kg

Modern színházterem épül
Nagyszabású elõadások is színpadra kerülhetnek

A végéhez közeledik a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház átépítése, felújítása. Az
„Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza mul-

tifunkcionális közösségi központ kiala-
kítása (azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-
2009-0010) címet viselõ projektben
megújuló közösségi tér egyik „pillére”
a színházterem, amely ugyancsak új
„külsõt” és gépészetet kap.

Új lesz a hangosítás és a világítás. Süly-
lyeszthetõ lesz a zenekari árok, a díszletek
gépi emelõvel érkeznek a színpadra.
Mindezeknek köszönhetõen
nagyszabású, eddig technikai
korlátok miatt nem játszható
színdarabok bemutatására is le-
hetõség nyílik. Új fal- és
menynyezetburkolat javítja

majd az akusztikát. A több mint 520 fõt
befogadó nézõtéren kényelmes, új szé-
keket szerelnek fel, a régiekrõl a támoga-
tók névtáblái átkerülnek az új székekre.
Megújul a gépészet is: a terem szellõzése,
klimatizálása érezhetõen jobb lesz. A szín-
házi elõcsarnok is megváltozik: új bejára-
ti lépcsõk készülnek az átépült nézõtér-
hez és megújul a márványterem is.

Hamvakat szóró kutat
adtak át az alsóvárosi temetõben

A kegyeleti szolgáltatások új faj-
táját vezeti be a szekszárdi alsó-
városi temetőt üzemeltető Pante-
on Kft. egy hamvakat szóró kút át-
adásával.

Az elmúlt évtizedben egyre több hoz-
zátartozó választotta elhunyt szerettének
hamvasztásos búcsúztatását - a meg-
gyõzõdés mellett elsõsorban anyagi
okok miatt. Az urnás temetések költsé-
ge azonban az évek során lassan-lassan
„beérte” a hagyományos, koporsós bú-
csúztatókét. A szekszárdi alsóvárosi te-
metõben pénteken átadott míves
szórókút ezen költségek lefaragásában
is segít, hiszen például a sírhelyet nem
kell 10, illetve 25 év múlva újra és újra
megváltani.

Az átadón jelen lévõ Horváth István
polgármester – a mintegy 10 ezer forint-
tal alacsonyabb temetési költség mellett
– azt emelte ki, hogy a szolgáltatást elsõ-
sorban azok a városunkból elszárma-
zott, Szekszárdtól akár több ezer kilo-
méterre élõ hozzátartozók választják
majd feltehetõen, akik évente csak egy-
szer – általában mindenszentek napján
– keresik fel a sírkertet, így nem tudják
gondozni szekszárdi nyughelyhez ra-
gaszkodó szerettük emlékmûvét.

Nyakas Gábor, a Panteon Kft. ügyveze-
tõje kiemelte, hogy a fõvárosi fiumei úti
sírkertben és több nagyvárosban már
mûködõ szórókút Szekszárdon mintegy
négyezer elhunyt hamvait képes befo-
gadni.  Az átadón megjelent Forrai Lajos,
a míves kegyeleti tárgy alkotója is.

Forrai Lajos (balról), Nyakas Gábor és Horváth István az átadáson
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Szekszárd 46 éves testvérvárosi kapcso-
latának a Párizs melletti Bezons-szal, de
még inkább a 25 éve alakult Szekszárd-
Bezons Baráti Társaságnak köszönhe-
tõen két szekszárdi mûvész, Nemes-
sányi Gyöngyi, a Garay János Általános
Iskola mûvész tanárának két akvarell-
festményét és Freund Antal szobrász
két mûvét is láthatja a közönség a 7.
Rev’Arts biennálén a Párizs melletti kis-
városban.

Ötven helyi mûvész változatos tech-
nikával: festmény, grafika, szobor, fotó,
installáció, montázs, textil, készült alko-
tásai között mutatják be Nemessányi
Gyöngyi „A Duna Bogyiszlónál” címû
akvarelljét, amelynek vázlatai akkor ké-
szültek, amikor legutóbb nálunk járt a
testvérvárosi bizottság elnöke feleségé-
vel: Danielle és Marcel Prigent. Amíg
õk a bogyiszlói Dunán horgásztak, ad-
dig Gyöngyi vázlatokat készített akva-
rellceruzával a környékbeli tájról, ott-
hon pedig megfestette vízfestékkel. Ezt
a mûvet a kiállítást követõen ott is hagy-
ja ajándékba. 

Nemessányi Gyöngyi, aki kezdetben
tolmácsként is dolgozott a testvérváro-
si delegációk mellett, már 3. alkalom-
mal szerepel a Rev’Arts biennálén, elõ-

ször 2004-ben. Az akkor otthagyott mû-
vével a vendégházat dekorálták. A másik
mûve, amit most kiállít Besons-ban, a
Tóparti sás, ezt a helyszínen szintén ak-
varellceruzával vázolta fel, és otthon el-
vonatkoztatva megfestette vízfestékkel
és pasztellel.

Freund Antal elõször vesz részt a
Rev’Arts biennálén. Ahogy tõle meg-
szokhattuk, mitológiai témákon keresz-
tül üzennek a szobrai: Narcisszosz és
Fõnixmadár címû mûveit mutatja be a
francia közönségnek. A fõnixmadár az
egyiptomi mitológiában az újjáéledés
szimbóluma. Meglepõ módon, egysze-
rû gólyaként ábrázolták. Freund Antal
szobrán csak egy tojásból kikelõ két
szárnyat láthatunk, amely egy napko-
rongot fog közre.

A kiállítást Besons polgármestere,
Domique Lesparre nyitotta meg. Min-
den alkalommal egy neves mûvész,
most Ernest Pignon, értékelte a kiállí-
tott mûveket, ez alkalommal inkább a
mûvészek helyzetét.

A szekszárdi mûvészeket Besons-i tar-
tózkodásuk alatt a Prigent házaspár pat-
ronálta, kísérte. Elvitték õket a különle-
ges Défence negyedbe és láthatták az
Eiffel-tornyot is. K. E.

Szekszárdi mûvészek Bezons-ban Okos kert 
lépésrõl lépésre
2. lépés: mi legyen a hulladékkal?

Illegálisan soha!
Az illegális szemétlerakás sokkal komolyabb károkat okozhat, mint gondolnánk. Sajnos
Tolna megye sem mentes az itt-ott, félreesõ helyeken elhelyezett szemétkupacoktól,
amelyek sokszor a legszebb szurdikokat, réteket is elcsúfítják. Pedig nem kellene így
lennie: ma már a legtöbb hulladékfajta biztonságos elhelyezése megoldott, legyen szó
háztartási, építési vagy veszélyes hulladékról. Bánjunk felelõsen környezetünkkel!

Miért káros?
Az illegálisan, a természetben lerakott
hulladék az egész környéket tönkrete-
heti, és mivel több környezeti elemet is
szennyez, nagy embercsoportokra le-
het káros hatással és ez a hatás akár év-
tizedekig is jelen lehet. A felelõtlenül el-
dobott hulladék a levegõt is szennyezi,
a keletkezõ bûz és gázok az esztétikai ká-
rokhoz is hozzátesznek. Ráadásul a talaj
és a környezõ vizek is fertõzõdhetnek,
megmérgezõdhetnek. A csapadék ki-
oldja a baktériumokat, nehézfémeket,
vegyi anyagokat, amelyek akár a vízbá-
zisig is eljuthatnak. Gondolt már az ivó-
vizére, amikor így dobott ki valamit?

További információk a hulladék helyes
kezelésérõl és az okos kertekrõl: 
kiskert.szekszarditermek.hu, 
facebook.com/kiskert



6 2013. június 30.MOZAIK

Kártyával
a betörõk ellen

Pár éve vezették be a Szekszárdi Rend-
õrkapitányságon az úgynevezett nyara-
lókártyát, ami egyre népszerûbb. Érthe-
tõen, hiszen „eredményessége” ugyan-
csak felülmúlta a várakozásokat. A lé-
nyeg, hogy a nyáron útra kelõk lakásai,
családi házai egy-két hétre õrizetlenül
maradnak... és mégsem! A nyaralókár-
tya programnak éppen ez a célja.

A teljesen ingyenes szolgáltatást kérõ
városlakóknak szinte alig van dolguk a la-
kásuk biztonságát szolgáló „kártyázás-
sal”. Személyesen a Vár közben kérhet-
nek nyomtatványt, s a megfelelõ adatok
– név, cím, a távollét ideje, satöbbi – fel-
tüntetése után a „kártyát” leadják a kapi-
tányságon, s ezzel el is indul a folyamat. 

A nyaralás ideje alatt a rendõrség mun-
katársai rendszeresen ellenõrzik az in-
gatlant, azaz az ablakokat, a bejárati ajtót,
családi ház esetében körbejárják az épü-
letet, betörésre utaló nyomot kutatva.
Már rendszeres felbukkanásuk is bizton-
ságot garantál, hiszen a házat, lakást fi-
gyelõ betörõ(jelölt) félve a lebukástól, a
környéket is elkerüli. A lakáskontrollt kö-
vetõen a járõrök, a körzeti megbízottak
az ellenõrzést igazoló – szintén kitöltött
– lapot bedobják a tulaj postaládájába.

Ilyen egyszerû a dolog: „kártyázással”
is megvédhetjük lakásunkat, házunkat.
Egyre többen érzik és tudják, hogy ér-
demes igénybe venni e hasznos szolgál-
tatást. - hm -

Aranyérmes a Mondschein Kórus Egyesület
A német nemzetiségi kultúra ápo-
lásán keresztül a magyarországi
német identitás megőrzése és erő-
sítése a cél - mondta Mikola
Péterné, a Mondschein Kórus Egye-
sület elnöke.

- Miért fontos egy minõsítõ verse-
nyen való részvétel?

- A minõsítés elsõdleges célja, hogy
elõsegítse a magyarországi német nép-
dalkórusok munkájának szakmai meg-
ítélését, fenntartsa a karéneklés értékes
közösségi hagyományait és serkentse az
együttesek szakmai színvonalának emel-
kedését. A minõsítés általános szem-
pontjai: technikai követelmények (into-
náció, kottahûség, szövegmondás, ide-
gen szöveg szabályos kiejtése, stb.) és
mûvészi követelmények (mûsorválasz-
tás, stílushûség, hangzás, mûvészi be-
nyomás).

- A Mondchein kórus június 1-én meg-
méretette magát. Kikkel együtt minõ-
sült a kórus?

- A Mözsön megtartott rendezvényen
mérettettük meg magunkat másik 15
kórussal együtt. Mi a népdalt éneklõ
kórusok kategóriában indultunk, aho-
va csak Magyarországon gyûjtött né-
met népdalcsokrokkal lehetett jelent-
kezni.

- Már a felkészülés sem volt minden-
napi, ahogy az eredmény sem...

- Már januárban kiválogattuk a dalo-
kat. Elsõdleges szempontnak tartottuk,
hogy csak saját gyûjtésû népdalt vi-
gyünk magunkkal. Jó ötlet volt, hiszen
a zsûri ezt külön kiemelte, sõt: az összes
kottánkat elkérte, amire még nem volt
példa! Szerveztünk egy kórustábort
Nagymányokon, a Tókert fogadóban
voltunk egy hosszú hétvégén, ahol még

jobban összekovácsolódtunk. Ezúton
is szeretnék köszönetet mondani Mol-
nár Mártának, a kórus vezetõjének
szakmai munkájáért és Keller Antalnak
a harmonikakíséretért, no meg minden
kórustagnak a lelkiismeretes felkészü-
léséért.

- Nemcsak romantikus, de ösztönzõ
is lehetett a tábor...

- Legfontosabb maga az éneklés. A
tiszta intonáció, homogén, dinamikai-
lag árnyalt, kifejezõ produkció, az ért-
hetõ szövegmondás a legfontosabbak
közé sorolandó. A precíz ritmus, jó tem-
pó, a harmónia egysége is lényeges. A
zsûri kiemelte, hogy karvezetés nélkül
énekeltünk, mégis nagyon együtt volt a
kórus és a harmonikás. A minõsítéshez
a külsõségek is hozzájárulnak. Az eszté-
tikus megjelenés, a fegyelmezett maga-
tartás, de leginkább az õszinte, átélt

éneklés. Külön dicséretet kaptunk,
amiért a kezünkben nem kottát, hanem
kis hímzett keszkenõt tartottunk. Ruhá-
ink nagyrészt eredeti sváb népvisele-
tek, Kakasdról és Tevelrõl származnak.
Mindezeket is értékelte a zsûri egy szé-
pen fénylõ arany fokozattal.

- Tervez-e valami nagyobb lélegzetvé-
telû dolgot a kórus?

- Sok idõnk nem lesz a pihenésre, jú-
liusban németországi egyházi delegá-
ció érkezik Szekszárdra, a német misén
fogunk közremûködni. Augusztusban
felkérésünk van az Agóra programnyi-
tó rendezvénysorozatán szerepelni,
majd szeptember elsején a megyena-
pon fogunk énekelni. Október 5-én
tartjuk meg a 35 éves jubileumi rendez-
vényünket, szeretnénk erre az ese-
ményre új lemezt készíteni. 

Sas Erzsébet

Gyufából születtek újjá középkori váraink
Letűnt középkori váraink gyufaszá-
lakból születtek újjá Miklós János
aprólékos, alapos, kitartó munká-
jának köszönhetően.

A XVI. századi magyar várak - Híres vá-
raink makettjei gyufából címet viselõ,
gyermekek és felnõttek számára egy-
aránt lebilincselõ kiállítással indult az
idei „Emlékezés Szent Lászlóra” prog-
ramsorozat június 25-én, a Babits Mihály
Kulturális Központ tánctermében.

Nemcsak László királyunkra emlékez-
hetünk e tárlattal, de egész középkori
történelmünkre is, fõként a XVI. század-
ra. Az itt látható 21 makettbõl csak egyet-
len a fantázia szüleménye, a többit mind
hiteles történelmi források - metszetek,
leírások, jegyzékek - tanulmányozása
után hozta létre Miklós János. A kiállí-
tást megnyitó Várady Zoltán történész
kandidátus, a megyei levéltár igazgatója
lapunknak elmondta: a leghitelesebben
régészeti feltárással, majd az ahhoz ké-
szült dokumentáció alapján lehet re-
konstruálni egy-egy középkori várat.

Várady Zoltán hangsúlyozta, hogy az
itt látható építmények a magyar várépítés
negyedik hullámában jöttek létre. A ma-
gyarok kezdetben földvárakat emeltek,
de ezeken könnyedén átgázolt a mongol
sereg. IV. Béla kõvárak építését rendelte
el, a végvárak a török délvidéki elõrenyo-
mulásának megakadályozására jöttek lét-

re. A XVI. században aztán, amikor az Osz-
mán Birodalom már területeket szerzett
az országban, a másik oldalról pedig a
Habsburgok szorongattak minket a tö-
rök további elõrenyomulásának feltartóz-
tatására, új végvárak építésére volt szük-
ség. A kényszervárépítés idõszakának is
nevezik ezt a korszakot, hiszen sok eset-
ben templomok, udvarházak váltak - árok-
kal és fallal körbekerítve - várrá.

Ezeknek a néha „nevetségesen egysze-
rû” váraknak - mint a fonyódi - nem volt
esélyük a fennmaradásra a török sereg
ostroma során. Nem is ez volt a céljuk,
hanem, hogy késleltessék az oszmán ha-
dak elõrenyomulását. Az egri vár dicsõ-
sége - ami Miklós János érdeklõdését egy-
kor felkeltette a várak iránt - sem elsõsor-
ban a várvédõk vitézségének volt kö-

szönhetõ, hanem annak, hogy a törökök
októberben téli szállásra vonultak. Azo-
kat a várakat, amelyekbõl mégis fennma-
radt valami, a bécsi udvar - hogy ne vál-
hassanak Habsburg-ellenes függetlensé-
gi harc támaszpontjaivá - a 18. század ele-
jén felrobbantotta.

Manapság kezdõdött a folyamat,
amelynek során több középkori várun-
kat építik fel újra turistalátványosság-
ként. Ennél jóval költségkímélõbb lehe-
tõség történelmünk megismerésére az
aprólékos munkával, kis gyufaszáldara-
bokból, háncsból faragasztóval, fûrész-
porral, gézzel, valamint kartonnal ké-
szült hiteles vármakettek megtekintése.
Erre július elejéig nyílik lehetõség a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Központban.

Kovács Etelka
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Lakossági felhívás
A CORA Kiemelten Közhasznú Alapít-
vány felhívja a lakosság figyelmét, hogy
sem korábban, sem jelenleg, sem a jövõ-
ben nem folytat közvetlen lakossági
pénzgyûjtést kardiológiai mûszerek be-
szerzése vagy bármilyen más alapítvá-
nyi cél érdekében. Az ilyen céllal és ér-
veléssel jelentkezõ személyektõl az Ala-
pítvány teljes mértékben elzárkózik, ve-
lük semminemû közösséget nem vállal. 

Az Alapítvány tevékenységérõl a
74/501503-as telefonon vagy a jozan-
jilling.mihaly@tmkorhaz.hu  mail-címen
kaphatnak részletes tájékoztatást.

Hangtechnikus állás
A Babits Mihály Kulturális Központ pá-
lyázatot hirdet hangtechnikus munka-
kör betöltésére!

- határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony

- teljes munkaidõ, heti 40 óra
- fizetés közalkalmazotti bértábla sze-

rint
Pályázati feltételek:
- kizárólag érettségi bizonyítvány és -

vagy villanyszerelõi szakmunkás vég-
zettség

- hangmesteri OKJ-s végzettség
(542130201005101)

- hangtechnikusi munkakörben szer-
zett 5 éves szakmai tapasztalat

Benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- végzettséget igazoló dokumentu-

mok másolatai.
A munkakör legkorábban 2013. au-

gusztus 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:

2013. július 24.
A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton: Babits Mihály Kulturális

Központ, 7100 Szekszárd, Szent István
tér 10. Kérjük a borítékon feltüntetni:
hangtechnikus.

- Személyesen: Szent István tér 15-17.
(PTE Illyés Gyula Kar E épülete).

Eddig elkerülték a szõlõt a komolyabb fertõzések
Most lesz csak igazán jelentõs a lisztharmat- és peronoszpóra-veszély

Az elmúlt hét végéig jellemző bő
egy hetes, forró időjárás jóvoltából
behozta a szőlő azt a „lemaradá-
sát”, amit a korábbi, az évszakhoz
képest szokatlanul hűvös, csapa-
dékos időjárás miatt elszenvedett.

A virágzás gyakorlatilag befejezõdött, a
bogyók többnyire zöldborsó-nagysá-
gúra nõttek. Eddig a két legfõbb gomba-
betegség, a peronoszpóra és a liszthar-
mat járványszerû elterjedésére nem volt
példa, de az elkövetkezõ hónapban még
ügyelniük kell a gazdáknak, mert a fer-
tõzésveszély nem múlt el, sõt minden jel
arra utal, hogy mindkét kórokozó csak
ezután lendül támadásba.

„A lisztharmat – különösen az eddig
hatékony növényvédelemben nem ré-
szesült ültetvényeken – már nem a leve-
lek fonákján lelhetõ fel, de már a fürtö-
kön is nyoma van a bogyófertõzések-

nek, amelyek az elkövetkezendõ három
hétben akár megsokszorozódhatnak” –
írja blog bejegyzésében dr. Füzi István.
A BASF szekszárdi fejlesztõ mérnöke azt
is megjegyzi aktuális növényvédelmi
beszámolójában, hogy ezt követõen
már keményebbé, ellenállóbbá válnak a
bogyók. A szõlõre specializálódott szak-
ember felhívja a figyelmet arra is, hogy
különösen figyelni kell a „tájspecifikus”,
a betegségekre érzékeny kadarkára,
mert ezt akár július végéig is támadhat-
ja a lisztharmat.

A kánikulában peronoszpóra-fertõ-
zés még nem történt, de a június 23-24-
én leesett nagyobb mennyiségû csapa-
dék – Füzi doktor tapasztalatai alapján
– bizony megteremtette ennek a feltét-
eleit.

„A betegség tünetei gyakoriak mind
a szekszárdi, mind a tolnai borvidéken,
és továbbra is fennáll a súlyos fertõzés

veszélye. A szõlõfürtök általában két-há-
rom hétig fertõzés-veszélyes állapotban
lesznek. A hosszabb tenyészidejû fajták-
nál, mint a Merlot, a Cabernet Sauvi-
gnon, vagy a Cabernet Franc akár öt hé-
tig is. Ilyenkor a bogyók már csak a ko-
csánykoronán keresztül betegedhetnek
meg, de ez akár tömegessé is válhat, ha
csapadékos idõ esetén a fertõzõanyag
nagyobb mennyiségben mosódik le a
leveleken keresztül a fürtökre. A fertõ-
zés idõpontjától számítva a tünetek a
levélen 4-5 nap múlva, a fürtökön 14-18
nappal késõbb lesznek észrevehetõk” -
hívja fel a gazdák figyelmét a mérnök,
aki a peronoszpóra elleni védekezésben
az úgynevezett kontaktszereket javasol-
ja, míg a lisztharmatnál a mélyebben
felszívódó szerek lehetnek hatékonyak.
A két permetezés között ideális idõin-
tervallumnak, Füzi István szerint a 10
nap tekinthetõ. B. Gy.

Kéjnõk Szekszárdon a dualizmus korában
„Kéjnõk és prostituáltak a dualizmus
korszakában Szekszárdon” címmel me-
rész témában hallhattunk meglepõ tör-
téneteket a Levéltári esték sorozat júni-
us 25-i elõadásán.

A kérdéskör felvetõjétõl, Aradi Gábor
fõlevéltárostól a téma iránt érdeklõdõk
megtudhatták, a nemi betegségek terje-
dése következtében 1867-tõl már szabá-
lyozták a kéjelgést, amit életkorhoz, iga-
zolványhoz, és rendszeres orvosi ellen-
õrzéshez kötöttek, a szolgáltatásért pe-
dig meghatározott összeget kérhettek a
kuncsafttól. A prostitúció tekintetében
négyféle kategóriát vezettek be, a legve-
szélyesebbek a „titkos kéjnõk” voltak.

Szekszárdon 1840-tõl tudunk bordé-
lyok mûködésérõl. Ismert, hogy 1897-
ben özv. Stein Jánosné bordélyház-mû-
ködtetõ levelet írt a városhoz, amelyben
sérelmezte, hogy megfosztják a Gyep-

soron (a mai Mikes utca és Csokonai ut-
ca sarkán) álló bordélyából származó
megélhetésétõl annak okán, hogy a mai
Garay János Gimnázium akkori igazga-
tója, Wigand János túl közelinek találta
a vigalmi házat az oktatási intézmény-
hez. Az alispán elutasította a kérelmet.

Egy 1890 márciusában kelt „kéjelgés-
ügyi rendelet” kimondta, hogy az emlí-
tett tevékenységet kizárólag bordélyhá-
zakban lehet folytatni, a tulajdonosok 17
évestõl fiatalabb lányt nem foglalkoztat-
hatnak, az utcán a kéjhölgyek feltûnõ öl-
tözetben nem jelenhetnek meg, vala-
mint, hogy az összes kéjnõt rendszeres
egészségügyi vizsgálat alá kell vetni.
Amíg 1892-ben hét nyilvánosház mûkö-
dött Szekszárdon - a legnagyobb hat kéj-
nõt foglalkoztatott -, ez a szám 1910 ele-
jére kettõre csökkent. Az 1900-as évek
elején az egykori Múzeum utca Séd-pa-

tak parti végén (Zrínyi és Tinódi u. sa-
rok), és az Árpád utca patak parti sarkán
szintén léteztek bordélyok, amelyekre a
környéken lakók gyakorta panaszkod-
tak, mégis az akkori rendõrkapitány sze-
rint „fenn kell tartani ezen intézménye-
ket”, hiszen szerinte így nem a rossz hí-
rû vendéglõkben zajlanak a kéjelgések.

Dokumentumok tanúsítják, hogy a
szekszárdi Ferenc kórházban 1916-ban
a 14 férfire és 8 nõre méretezett nemi
beteggondozóba 28 férfit és 12 nõt zsú-
foltak be. A bordélyházakat ekkor még
nem tiltották be, javaslatok viszont szü-
lettek: bárcakönyvvel (pénz befizetését
igazoló jegy) és a hölgyek fényképét tar-
talmazó könyvvel is kell rendelkezniük
a kéjnõknek. A bordélyházak nagy ívû
korszakának az 1927-ben született, ezen
„üzletek” bezárásáról szóló rendelet ve-
tett véget. Gyimóthy Levente

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu
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A „Győzd le magad!” program még
2009-ben indult el a szekszárdi
fenntartású, iregszemcsei Göllesz
Viktor Általános Iskolában. Az isko-
la speciális intézmény, ahol enyhe
értelmi fogyatékos, tanulásban
akadályozott, és magatartászavar-
ral küzdő gyermekek tanulnak.

Évekkel ezelõtt született meg az ötlet,
hogy az iskola diákjai részére életre kel-
lene hívni egy olyan mozgásfejlesztõ
programot, mely rendszerességre, önfe-
gyelemre nevelné az ide járó diákokat.

Az elsõ pár évben nagy vállalatok (Voda-
fone, MOL) segítették a program elindu-
lását és elsõ éveit. Az elmúlt pár évben
azonban a Nemzeti Tehetség Program is
felfigyelt erre a civil kezdeményezésre, és
támogatja azt az immár komplex szemé-
lyiségfejlesztõ programot, amelyben a
korábbi harcmûvészeti mozgásfejlesztõ
program zeneterápiával és képzõmûvé-
szeti terápiával egészült ki.  Mindez az
idei tanév utolsó hónapjaiban a „Gyõzd
le magad! 2013” név alatt futott Iregszem-
csén, a szekszárdi Hikari Aikido Egyesü-
let vezetésével, munkájukat pedig a
Nagykónyi székhelyû kARTon Egyesület
segítette. A program az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet és az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ által
meghirdetett NTP-FET-12-P kódszámú
pályázati támogatásból valósult meg.

Szõts Gábor még a 2000-es évek elején
olaszországi tanulmányútjainak köszön-
hetõen dolgozott ki egy egyedülálló,
harcmûvészeti alapokon nyugvó moz-
gásterápiás módszert, melyet elsõként a
szekszárdi székhelyû Szivárvány általá-
nos Iskola diákjaival próbált ki. Szõts Gá-
bor aikido és brazil jiu jitsu mester a egy

komplex, állandóan fejlõdõ foglalko-
zásanyagot dolgozott ki. A program
fõ mottója az aikido egyik alapelve,
vagyis „A legnagyobb gyõzelem az
önmagunk felett aratott gyõzelem”,
innen származik a program elnevezé-
se is. A módszer lényege az a tapasz-
talás, mely szerint a testi fejlesztés po-
zitív hatással van a szellemi fejlõdés-
re. A játékos feladatoknak köszönhe-
tõen az antiszociálisnak tartott, vagy
a fizikai kapcsolattól, érintéstõl bár-
milyen okból idegenkedõ gyerekek a
gyakorlatok végzése közben feloldód-
nak, a foglalkozások alatt társaikkal
szemben nyitottá válnak, s mindez
kihat társas kapcsolataikra, konflik-
tuskezelésükre is.  A mozgásfejlesztõn
résztvevõ diákok pedagógusaik elmon-
dása szerint is, az edzések hatására nyu-
godtabbá váltak, jobban tudnak koncent-
rálni és nagyobb az önfegyelmük.

Az idei tanévben a program a Nemze-
ti Tehetség Programnak köszönhetõen
két teljes hónap pezsgést jelentett, amely-
ben egymást váltották a délutáni foglalko-
zások: harcmûvészeti alapú mozgásfej-
lesztõ, íjászat, képzõmûvészet és zenete-
rápia. A tanév közi foglalkozásokat egy

évzáró sportnap zárta, melyen az elõbb
említett foglalkozások mellett bemutat-
kozási lehetõségük is nyílt a diákoknak,
hogy az edzéseken tanultakat társaiknak
is megmutassák. A harcmûvészeti bemu-
tatók ugyanis ezen a napon azzal kezdõd-
tek, hogy a programban több éve résztve-
võ gyerekek most elõször meg-
mutathatták társaiknak és neve-
lõiknek, hogy mivel is töltik a dél-
utánokat, mi az a tudás, amit
Szõts Gábor az évek során átadott

nekik. A Göllesz diákjainak bemutatóját
követõen a szomszéd városban mûködõ
Aranyszarvas KHSE gyermek és fiatal tag-
jainak bemutatóját nézhették meg a gye-
rekek, majd egy színvonalas shaolin
kung-fu bemutatót csodáltak meg, me-
lyet a hagyományos oroszlántánc kezdett
el. A gyermekeknek sok élményt nyújtó
program végére a koronát az egy héten
át zajló napközis tábor tette fel. A prog-
ramban résztvevõ diákok - az egyesület
munkájának köszönhetõen - egy egész
héten át színes programokon vehetnek
részt: sportolhatnak, íjászkodhatnak,

képzõmûvészkedhetnek és zenélhetnek
szakemberek irányítása mellett.

Fontos kiemelnünk, hogy mennyire
lényeges a szekszárdi székhelyû Hikari
Aikido Egyesület munkája, akik idõt és
energiát nem kímélnek, hogy ez a prog-
ram pályázati segítséggel megvalósul-
hasson, hiszen a programban résztvevõ
gyerekek többsége halmozottan hátrá-
nyos helyzetû, sokszor rendezetlen csa-
ládi körülmények közül kerülnek az is-
kolába, így támogatások, lelkes civilek és
önkéntesek nélkül mindehhez az élmé-
nyekhez valószínûleg sosem jutnának,
délutáni foglalkozásokra, nyári táborok-
ba nem jutnának el. Az egyesület célja,
hogy egyenlõ esélyeket teremtsenek
mindenkinek, s habár az iregszemcsei
kezdeményezésük és munkájuk csupán
csepp a tengerben, néhány gyereknek
mégis önfeledt, igazi gyerekként meg-
élt napokat jelent, mely talán egy telje-
sebb és kiegyensúlyozottabb felnõtt
élethez vezethet majd. (X)

„Gyõzd le magad!”
Komplex személyiségfejlesztõ program az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskolában
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- Fõorvos úr! Összefoglalná a tovább-
képzés célját? Milyen témakörök sze-
repeltek az elõadásokban?

- Az elõadássorozattal az volt a célunk,
hogy a résztvevõk áttekintést kapjanak
a daganatos betegségek epidemiológiá-
járól, korszerû diagnosztikájáról, vala-
mint a komplex kezelések legújabb le-
hetõségeirõl, eredményeirõl nemzetkö-
zi szinten. A témakörök a következõk
voltak: prosztatadaganatok, nõgyógy-
ászati tumorok, recist kritériumok (on-
kológiai kezelések hatásossága), col-
orectalis (vastagbél) daganatok kezelése,
csontáttétek ellátása, biológiai terápia.

- A legelsõ kérdés, amely mindenki-
ben felmerül e rettegett betegség kap-
csán: a megelõzés...

- A megelõzésnél beszélhetünk primer
prevencióról, aminek a lényege, hogy az
egyén mit tehet, hogy ne legyen rákos. Ez
egy szóban összefoglalva: életmód. A sze-
kunder prevenció a szûrés, a veszélyezte-
tett kör szervezett szûrése. A megelõzés
harmadik része pedig a gyógyult (emlõ)
tumoros betegek követése.

- Mennyire kell félniük azoknak,
akiknek a családjában, felmenõiben
már elõfordult rákos megbetegedés?

- A daganatos kockázat örökletes volta
bizonyos családi halmozódás, valamint
életkor alatt merül fel, emiatt nem mond-
hatjuk, hogy minden daganatos beteg-
ség esetén magasabb a kockázat a leszár-
mazottaknál. Amennyiben az érintett pá-
ciensnél felmerülhet az örökletes beteg-
ség lehetõsége, a gondozó orvos felajánl-
hatja a genetikai vizsgálat elvégzését, ahol
speciális team végzi a vizsgálatokat.

- Melyik rákfajta a leggyakoribb a
nõknél és a férfiaknál nálunk Ma-
gyarországon, illetve Európában?

- A nõknél az emlõ és a tüdõ, férfiaknál
a vastagbél és a prosztata daganatos be-
tegségének elõfordulása a leggyakoribb.
Ez nemcsak Európában, de mindenhol a
világon hasonló tendenciát mutat. Itt kell
beszélni a gyógyulási arányokról: cent-
rumunkban az általunk gondozott bete-
gek 50-60 %-át gyógyultan gondozzuk.

- A beteg elsõ dolga, hogy minden le-
hetséges helyen utánanéz betegségé-
nek. Mit kell tudni a legújabb, legkor-
szerûbb diagnosztikáról?

- A legfontosabb az anamnézis, a stá-
tusz felvétele. A fontosságát az adja, hogy
a kért diagnosztikai vizsgálat a kérdésre

megadja a megfelelõ választ. Például: egy
végbéltumor esetében az elsõ vizsgálat
manuális. Ezt követi a szövettan, a helyi
stádium meghatározás MR vizsgálattal.
Távoli áttét kizárására mellkas röntgent,
hasi ultrahangot, vagy CT-t alkalmazunk.
Szervenként meg vannak határozva a
szükséges vizsgálatok. Egy emlõ CT pél-
dául nem helyettesítheti a mammográfi-
ás vizsgálatot.

- A felismert betegséget követõen me-
lyek a kezelések legújabb lehetõségei,
eredményei?

- Az orvostudomány számára a bizonyí-
tékon alapuló kezelés az egyetlen elfogad-
ható. Jelenleg Magyarországon minden
kezelési lehetõség biztosított valamennyi
daganatos beteg számára. Az elmúlt há-
rom évtized alatt célzott biológiai terápi-
ák bevezetése javította a betegek túlélé-
sét. Bizonyos betegségeknél a tünetmen-
tes túlélést. Az újabb kemoterápiák beve-
zetése mellett észlelt mellékhatások kivé-
désére számos tüneti terápiás szer jelent
meg, melyek enyhítik a kezelés okozta tü-
neteket, ezzel lehetõséget adva az életmi-
nõség javítására. Magyarországon min-
den onkológiai centrum rendelkezik va-
lamennyi kezelési lehetõséggel.

- Az elmúlt fél év tapasztalatai is bizo-
nyítják, hogy mennyire fontos az on-
kológiai ellátást végzõ szakemberek
személyes tapasztalatcseréje.

- Az onkológiai ellátás nem az onkoló-
gusnál kezdõdik, hanem az alapellátás-
ban, ami a családorvost jelenti. Egy pa-
nasz esetén a megfelelõ kivizsgálás indí-
tása határozza meg a betegség kimenetel-
ét. A kivizsgálás indítása egy bizonyos be-
tegségnél számos állomást jelent. Emiatt
a továbbképzési blokkokban egy adott
szerv esetén a betegség alakulása, elõfor-
dulása, tünetei, diagnózisa, sebészeti, su-
gár, onkológiai ellátását foglalta magába.

- A betegek eredményes gyógyítása ér-
dekében mekkora jelentõsége van a
konzultációnak?

- Az ONKO Team-ben egy páciens
adott betegségénél a terápiában érintett
szakemberek véleményt alkotnak az
esetrõl a saját szakterületükön belül, a
legjobb döntés érdekében. Az onkológi-
ai ellátásban az elsõ döntés határozza
meg a betegség kimenetelét.

- Sokszor hallott téma a betegek kö-
zött, hogy milyen a „kapcsolat” az
onkológus és az alternatív gyógy-
módok között...

- Amennyiben a bizonyítékon alapuló
kezelés befejezõdik, személyre szabot-
tan javasolható alternatív gyógymód.
Például: a tumormentes betegeknél dié-

tás tanácsok. Az orvosi kezelések befeje-
zésekor az alternatív gyógymódok vá-
lasztásában tanáccsal látjuk el a beteget.

- A hivatását gyakorló orvosra sokan
kíváncsiak. Az onkológusra talán a
legjobban. Az a betegség ugyanis,
amelyrõl eddig beszélgettünk, a leg-
több empátiát kívánja a gyógyítótól,
és feltétlen bizalmat a beteg részérõl...

- Keresztény, görög-ortodox család-
ban nõttem fel, egy olyan vallási közeg-
ben, ahol az emberi élet a legértékesebb.
Szüleim egyszerû emberek voltak, de
minden erejükkel arra törekedtek, hogy
mi négyen, testvérek diplomát szerez-
zünk. Ez sikerült is, s bár szétszórtan
élünk a világban, mind a négyen igyek-
szünk a hivatásunkat a legjobb tudásunk
szerint végezni.

- Ön mikor határozta el, hogy orvos
lesz? S hogy éppen onkológus? 

- Azt, hogy orvos szeretnék lenni, már
gimnazista koromban elhatároztam.
Eredetileg gyermeksebésznek készül-
tem, de családi okok miatt másképpen
kellett határoznom, így belgyógyász let-
tem. A belgyógyászaton belül nem volt
szervezett onkológiai ellátás, ezért for-
dult az érdeklõdésem e terület felé. Pé-
csett az egyetemen elsõként szereztem
onkológiai szakvizsgát. Így utólag már
nem bánom, hogy nem az eredeti ál-
mom teljesült, sõt ha újrakezdhetném,
újra ezt az utat választanám. A jelenlegi
egészségügyi helyzetben nem beszélhe-
tünk szakmáról. Kimondottan ez az a te-
rület, ahol hivatásszerûen lehet csak a
beteget ellátni, a nagymértékû fizikai és
lelki terhelés ellenére.

- Fizikai, lelki terhelés. Mibõl merít
erõt? Pécsrõl jár be naponta, a folyo-
són rengeteg reménykedõ beteg, a
kórtermekben pedig biztató szava-
kat várók...

- Régen és ma is a családból merítem
az erõt. Korábban a szüleim, testvéreim,
az utóbbi évtizedekben a feleségem és a
két felnõtt fiam - a nagyobbik már diplo-
más közgazdász, a kisebbik most érettsé-
gizett - adtak, adnak nekem erõt. Ez a lel-
ki felüdülés számomra. A testi pedig,
hogy újra hódolhatok a kedvenc hob-
bimnak, a kertészetnek. Gyümölcs, vi-
rág, zöldség, jó levegõ, mozgás, ez mind
örömforrás. Ilyenkor nyáron az egész
család „kint él” a teraszon, mindannyian
imádunk, fõzni, sütni, együtt lenni, be-
szélgetni.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Vendégem a Belvárosi Kávéházban DR. AL-FARHAT YOUSUF főorvos, a
Tolna Megyei Balassa János Kórház onkológiai osztályának vezetője. Be-
szélgetésünk apropója, hogy a június 25-i előadással véget ért a január-
ban kezdődött, s havonta egy alkalommal megrendezett onkológiai to-

vábbképzés.

Az elsõ döntés határozza meg a betegség kimenetelét
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„Az orvostudomány számára a
bizonyítékon alapuló kezelés
az egyetlen elfogadható.”
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Egy egész évad három napba sûrítve
A zsûri Lotz Katát választotta a Magyarországi Német Színház legjobb színészének

Hol vár ránk az igaz szerelem?

Immár tizedszer rendezett mini éva-
dot a Szekszárdon működő Magyar-
országi Német Színház (DBU) május
végén. Három nap alatt az ebben a
szezonban bemutatott mind a hat
előadást láthattuk. A szakmai zsűri
idén Lotz Katát választotta az évad
színészének, de újdonságként a tár-
sulat által legjobbnak ítélt színész
is díjat kapott.

A három nap alatt a DBU társulata elõad-
ta Franz Kafka: Az átváltozás címû ab-
szurd elbeszélésébõl készült színpadi
adaptációt, Eugene Ionesco Különóra
címû tragikus komédiáját, Matei Viºniec
a távoli, szörnyû jövõt vizionáló Pa-
parazziját, az Andersen meséje alapján
írt A hókirálynõ címû mesejátékot,  Lutz
Hübner színházi komédiáját: Margit je-
lenete a 89. oldaltól, valamint az eredeti-
leg Sólem Aléchem novellafüzére alap-
ján íródott népszerû musicalt, a Hege-
dûs a háztetõnt.

Jarcsek Gaza színmûvésznõ, Darida
István rendezõ és Tömöry Péter rende-
zõ - a zsûri tagjai - figyelemmel kísérték
a sokszínû elõadásokat, s ezek alapján az
évad szinte összes darabjában játszó Lotz
Katát választották meg a 2012/2013-as
évad színészének. Újdonságot jelentett,
hogy idén a társulat tagjainak szavazatai
külön számítottak. A színészek Tom Pi-
lathot ítélték a legjobbnak, aki egy étter-
mi utalványt kapott ajándékba. A színház
tagjai eddig is szavaztak, de döntésük
eredményét odaadták a zsûrinek, akik -
Frank Ildikó igazgató szerint - többnyire

ezt nem vették figyelembe. Ezért alapítot-
tak külön díjat a társulat tagjaitól legtöbb
szavazatot kapott színész számára. Most
nem tudtak egymás döntésérõl, így
Frank Ildikót meglepte a zsûri döntése.

A társulat által az évad legjobb színé-
szének választott Tom Pilath meglepõ-
dött, mert nem is tudta, hogy létezik
ilyen díj. Tulajdonképpen „Az átválto-
zás” Gregorja az egyetlen igazi fõszere-
pe ebben az évadban, amikor szinte az
egész elõadás alatt a színen van.

A Batyubált
az õseiért játszotta

Lotz Katát, a 2012/2013-as évad színé-
szét már jól ismerhetjük: nyolc éve ját-

szik a DBU-ban, és
hét éve társulati tag.
Vezeti az Ifjú DBU is-
kolás színészeinek
elsõ lépéseit a szín-
ház világában, a leg-
kisebbek számára
pedig meséket visz
a bõröndjében: a
Brémai muzsikuso-
kat és a Csizmás kan-
dúrt.

- A zsûri Önt vá-
lasztotta az évad
színészének.

- Meglepett a zsû-
ri döntése, de nagy
öröm a díj. Vissza-
igazolás, hogy amit
csinálok, az jó. Eb-
ben az évadban iga-

zán sokféle szerepet eljátszhattam a 17
éves kamaszlánytól a kedves, gondosko-
dó nagymamáig, volt tehát alkalmam
sok oldalról megmutatni magam.

- Miként vált színésszé?
- Nem erre a pályára készültem, elõ-

ször közgazdászként dolgoztam. Cégcso-
portok könyvvitelével foglalkoztam, mi-
után elvégeztem a Nemzetközi Üzleti Fõ-
iskolát. Beszéltem németül, angolul, így
kerültem Münchenbe, de akkor már
éreztem, hogy nem tudnék egész éle-
temben ezzel foglalkozni. Egy barátnõm
játszott egy amatõr színi társulatban, az
Artemis Színistúdióban, amihez én is
csatlakoztam. Már közgazdasági tanul-
mányaim során vonzódtam a színház-

hoz, a diplomamunkámat is a repertoár-
színházak marketingjébõl írtam.

- A német nyelvvel hogy került kap-
csolatba?

- Apai ágon vajdasági sváb családból
származom, õk a háború után jöttek át
Magyarországra. A nagyanyám 2,5 évig
munkatáborban volt, így együtt tudok
érezni azokkal, akiket a származásuk mi-
att üldöznek. A családomban nem a
bosszút, hanem a megbocsátást, a békét
tanultam. A Batyubált kifejezetten az
õseimért játszom.

- Milyen szerepeket játszott a legszíve-
sebben?

- Az idei évadból szeretem a Hegedûs
a háztetõn címû musicalbõl Goldét. Ez
a darab is hasonló problémát dolgoz fel,
mint a Batyubál, kicsit másképp. Nagy-
szerû szerep volt korábban Schiller Stu-
art Mariájából Elisabeth figurája. Jó,
amikor tükröt tudunk mutatni a nézõ-
téren ülõknek.

- Sokan hagyták el a DBU társulatát
néhány év után. Ön stabil ember itt.

- Magyar vagyok, tudok integrálódni.
Élvezem a kisvárosi légkört, annak em-
berközeliségét. Akik csak németül be-
szélnek, azok kevés emberrel tudnak
kapcsolatot teremteni. Szeretem ezt a
multikulturális légkört, ami itt a DBU-
ban körülvesz, és nagyon szeretem a
Junge DBU-t igazgatni. Én is viszem a sa-
ját ötleteimet, de a diákok egyenrangú
partnerek, így amellett, hogy gyakorol-
ják a német nyelvet, kiélhetik a kreativi-
tásukat, és növekedik az önbizalmuk.

Kovács Etelka

„Az igaz szerelem csak egy kar-
nyújtásra van?” - kérdezi az IfjúD-
BU június 5-én, Szekszárdon két-
szer is nagy sikerrel bemutatott
előadásának címében.

A Dienes Valéria Általános Iskola négy
egykori és két mai tanulójából a Magyar-
országi Német Színházban (DBU) ver-
buválódott társulat a német nyelvû gim-
náziumok márciusban Pilisvörösváron
megrendezett 17. színházi napján még
nemzetközi szereplésre is lehetõséget
kapott ezzel a darabbal: részvételt nyert
az eszéki XIII. Nemzetközi Német Nyel-
vû Színházi Fesztiválra.

Mi más is lehetett volna a témája az if-
jú társulat - vezetõjük, Lotz Kata segítsé-

gével megírt - elõ-
adásának, mint a
szerelem. A darab-
ban a társulat
egyetlen fiú tagja
szeretné megtalál-
ni igaz párját egy
társkeresõ iroda
közvetítésével. A
bemutatkozó kis-
filmek alapján -
amelyek elkészíté-
sében a DBU szí-
nésze, Tom Pilath
segített - négy lány is megfelelõnek tû-
nik, de a randevún kiderül, hogy egyik
sem az igazi a kakaót és Mozartot is ked-
velõ fiúnak. Heidi túl modern, Hilde do-

hányzik és nem veti meg az italt sem.
Robin, a fitness edzõ nagyon vonzó, csak
kár, hogy a fiú a lány aerobic óráján nem
bírja a terhelést. A pszichológiát tanuló

lány sem az igazi, de aztán egy nap, mint
egy villámcsapás, mégis eljön az igaz sze-
relem. A fiú a buszmegállóban olvasgató
lányt meglátva rögtön érzi, hogy õ az,
akit valóban szeretne megismerni.

A kifejezõ játékkal elõadott szellemes
darabot még az is megérthette, aki nem
tud németül. A február óta Tom Pilath-
tal, mint társszerzõvel készült elõadás
szövegét a német színész is kiigazította,
hogy tökéletes németséggel szóljon.

Ezzel a darabbal vett részt az IfjúDBU
az Idegen Nyelvû Diák Drámafesztivá-
lon, Rakamazon, ahol  a csoport a leg-
jobb történet díját nyerte el, míg Kiss
Norbert a legjobb férfi fõszereplõ, Lo-
boda Laura pedig a legjobb nõi mellék-
szereplõ díját kapta. K. E.

Az IfjúDBU (JungeDBU) társulata Lotz Katával

Lotz Kata a Batyubál címû darabban
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Szent László király édesapja a számki-
vetésben élõ Béla magyar herceg, édes-
anyja pedig Rozika lengyel királylány
volt. László négy-öt évesen hazakerült
Magyarországra, és édesanyján keresz-
tül megkapta a mély hitet és vallásossá-
got. Édesapjától pedig lovagi képzés-
ben részesült. Benne tehát egészsége-
sen megvolt a hitbõl fakadó élet és a vir-
tus, a normális világias szellem. 

Hasonlattal élve azt lehetne monda-
ni, hogy Szent István rakta le az alapot,
Szent László pedig építkezett. István
felismerte a sziklát, Jézus Krisztust, és
megmutatta az irányt feléje, amelyet
Szent László követett. 

Régen sem lehetett valakit szentté
avatni, ha az nem élt példamutató ke-
resztény életet. Az elsõ magyar szent

család követendõ példa volt László szá-
mára is. Elsõsorban, hogy õ nem olyan
ember, akit csodálnunk kell csupán, ha-
nem lehet követni. Erkölcsi tartást is je-
lent, ha egy népnek a vezetõje szellemi,
lelki és erkölcsi tekintély. Bizonyára
büszkeség töltötte el az akkori magya-
rokat, hogy ilyen bölcs királyuk volt.
Látták az õ uralkodásának eredménye-
it, hogy igyekezett társadalmilag és egy-
házilag is megerõsíteni a magyarságot. 

Õ jól tudta értelmezni és megélni az
egyház és az állam szétválasztását. Fon-
tos volt az életében az igazságszolgálta-
tás újjárendezése. Ekkor lépett hatály-
ba, hogy ha valaki egy tyúknál nagyobb
értéket lopott, felakasztották. Az erköl-
csi élet védelmére törekedett. Az érté-
ket védte, de figyelembe vette a termé-

szeti és az isteni törvényeket, és nem a
halál, hanem az élet kultúrája irányítot-
ta. Ezek és hasonló intézkedések tették
õt szentté, és ez hálával, büszkeséggel
tölthette el magyar népet.

Mi is büszkék lehetünk mai világi ve-
zetõinkre, akik megalkották az új Alkot-
mányt, amely Isten nevével kezdõdik
nemzeti imádságunk, a himnusz sorai-
val és benne van a kereszténység ha-
zánkra és Európára gyakorolt pozitív ha-
tásának elismerése. Sajnos kisebbség-
ben vagyunk az Európai Unióban ezzel
a véleménnyel, de ne felejtsük el Schu-
mann elnök úr mondását: „Európa vagy
keresztény lesz, vagy nem lesz.”

Segítsen minket Szent László király
közbenjárása, hogy megmaradjunk ke-
reszténynek és magyarnak a Kárpát-
medencében és Európában. Ámen.  

Bacsmai László plébános

Evangélium

Szent László királyra emlékezünk

E heti rejtvényünk megfejtését július 8-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.). Június 16-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Gyurkovics Mária, koloratúr szoprán”. A helyes választ beküldõk közül

könyvet nyert: Szûcs Andrásné (Szekszárd, Kadarka ltp. 4.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Meghívó
lelkészbeiktatásra
„Nem kell futva mennetek, mert az
ÚR jár elõttetek, Izráel Istene lesz
mögöttetek is.” (Ézs 52,12)

A Szekszárdi Református Egyház-
község és Presbitériuma szeretettel
hívja Önt és Kedves Családját lelkész-
beiktató istentiszteletére 2013. júni-
us 29-én, szombaton 15 órára, a szek-
szárdi református templomba (Kál-
vin tér 16.).

Az istentiszteleten dr. Szabó István,
a Dunamelléki Református Egyház-
kerület püspöke igei szolgálatával
Rácz József, a Tolnai Református Egy-
házmegye esperese beiktatja dr.
Kaszó Gyulát, a szekszárdi reformá-
tus egyházközség megválasztott lelki-
pásztorát. Az istentiszteletet követõ-
en szeretetvendégségre hívjuk Ked-
ves Testvéreinket a templomkertbe.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90
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Sikeres volt a Magyar Úszás Napja a szekszárdi fürdõben
Országos rendezvényhez csatlakozott az
elmúlt szombaton a Szekszárdi Család-
barát Strand-, Élmény- és Termálfürdõ. A
Magyar Úszó Szövetség és a Samsung
közös szervezésû úszófesztiváljának Ba-
latonfüred volt a központja - itt rendez-
tek nemzetközi 10 km-es nyíltvizi úszó-
versenyt -, tempózásra azonban a szek-
szárdi fürdõben is lehetõség nyílt.

A szervezõ Szekszárdi Sportközpont
Nkft. 10 km-es váltóúszást hirdetett erre
a napra, ami nem kevesebb, mint 400
hossz a strand úszómedencéjében. A
hosszú távot a Vízmû SE Szekszárd úszói

és a Dynamic TC triatlonistái is felkészü-
lésként tekintették, és jó tempóban halad-
va teljesítették a kilométereket. A Vízmû
SE úszói, Paszler József tanítványai (fenti
képünkön) 2 órán belüli remek idõvel
csaptak végül a célba. A triatlonosok vál-
tóihoz mintegy kéttucatnyi  fürdõvendé-
g is csatlakozott, és aki legalább négy
hosszat, vagyis 100 métert teljesített, egy
erre az alkalomra készült, emblémázott
pólót kapott ajándékba. Akadt egy fiatal-
ember a medencében, aki egyedül rótta
a kilométereket. Zákányi Tamás a szálkai

féltávú triatlon versenyre készülve gon-
dolta úgy, hogy egyszemélyes csapatként
teljesíti a 10 km-t. Mintegy 3 órás tempó-
zást követõen sikeresen teljesítette az ön-
maga elé tûzött feladatot.

A Szekszárdi Fürdõ vendégei ezen a
napon aqua zumba foglalkozásokon és
vízitornán is részt vehettek, míg a strand
homokos területén - a Tolnai Röplabda és
Szabadidõ Egyesülettel közös szervezésû
- amatõr strandröplabda torna zajlott 12
három fõs csapattal. A színvonalas, he-
lyenként nagy csatákat hozó versenyt vé-
gül a szekszárdi Napfény SE nyerte.
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Nem csak a vízen ügyesek
Eszkimó-Indián Játékokon szerepeltek a szekszárdi kajakosok

Sikeresen szerepeltek a Szekszárdi Ka-
jak-Kenu Sportegyesület (SZKKSE) ver-
senyzõi a június 22-én, Sukorón meg-
rendezett Eszkimó-Indián Játékokon.
Összesen négy arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet szereztek ezen az ügyessé-
get és jó erõnlétet is igénylõ összetett
versenyen, amelyen az egyhetes edzõ-
táborukat követõen 17 sportolóval vet-
tek részt.

A jó hangulatú versenyt a legfiatalab-
bak számára rendezték. Nemcsak kaja-
kozniuk kellett, összesen négyféle fel-
adatban küzdöttek meg mintegy 700
versenytársukkal. Elõbb kislabdával
dobtak célba, majd jött a fél perces hú-
zódzkodás. Minden érvényes kísérlet
idõjóváírást ért, így a legjobb ered-
ményt elérõ sportoló kezdhette a futást,
a többiek pedig a dobás és a húzódzko-
dás eredményétõl függõ idõhátránnyal
indultak. Az 1500 méteres futószakaszt
követõen az elõre kikészített hajókkal a
gyerekek vízre szálltak, és 2000 métert
eveztek, miközben a táv középsõ ré-
szén bójákat kellett kerülgetniük.

- Versenyzõink igen jól teljesítettek
annak ellenére, hogy egyhetes, kemény
edzõtáborozásból érkeztünk Sukoróra
– mondta edzõjük, Inger Nikoletta. –
Fadd-Domboriban, az Erzsébet tábor-
ban eredményesnek ígérkezõ felkészü-
lést végeztünk a közelgõ Vidék Bajnok-
ságra (július 5-7., Szeged). Negyvennégy
fõvel edzettünk, számos más klub ver-
senyzõivel együtt. Ezen a héten 15 kez-

dõ gyermek beiskolázása zajlik, egész
napos elfoglaltság keretében oktatjuk
õket kajakozni. K. E.

Az SZKKSE versenyzõinek jobb
helyezései, fiúk: MK-1, III. kcs.: 1. Ta-
kács Márk. MK-1, II. kcs.: 2. Mercz Mar-
cell, 4. Jávor Péter. MK-1, I. kcs.: 1. Müller
Bence. Lányok: MK-1, III. kcs.: 2. Mercz
Maja, 3. Nagy Viktória. MK-1, II. kcs.: 1.
Ádám Alexa. MK-1, I. kcs.: 1. Ács Anna.

Müller Bence a dobogó legfelsõ fokára állhatott Sukorón

Taroltak a Szõts-tanítványok az országos bajnokságon
A szekszárdi sportcsarnok adott otthont
múlt szombaton a IV. Magyar Gyermek és
Ifjúsági Brazil Jiu Jitsu országos nyílt baj-
nokságnak. A rekkenõ hõségben 10 csa-
pat sportolói álltak küzdõtérre, még Hor-
vátországból is érkezett két együttes. A
közel nyolcvan fiatal hazánk különbözõ
részeirõl érkezett: Pécsrõl, Debrecenbõl,
Budapestrõl, Sümegrõl, Pásztóról, Or-
goványból és a közeli Tamásiból jöttek
gyerekek. A rendezvényt a Szõts Gábor ál-
tal vezetett Hikari Aikido Egyesület hívta

életre a Nemzeti Tehetség Program segít-
ségével. A verseny az Emberi Erõforrások
Minisztériuma megbízásából az Oktatás-
kutató és Fejlesztõ Intézet és az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõ által meghir-
detett NTP-SV-12 kódszámú pályázati tá-
mogatásból valósult meg.

A házigazda Hikari Aikidó edzõje,
Szõts Gábor - amellett, hogy csapatával
lebonyolította az országos viadalt -
olyan kiválóan felkészítette tanítványa-
it, hogy az öt egyéni elsõséget jegyzõ ta-

mási csapat megnyerte a kupát,
míg a szekszárdiak négy magyar
bajnoki címet szerezve másodikok
lettek az összesítésben.

A szekszárdi érmesek, arany: Mol-
nár Tamás, Gyöngyösi Dávid, Takács
Bendegúz, Faragó Gábor (képünkön

jobbról). Ezüst: Zsitvai Kata, Varga Seila,
Bodor Norbert. Bronz: Varga Ráhel,
Flóris Pál, Horváth Kevin, Salamon Márk.

Tenisz sikerek
A házigazda Paksi TK, a Dunafölvári SE,
a Szekszárdi Kerekes TSE és a szintén
szekszárdi Hahn SE versenyzõi dominál-
tak a megyei felnõtt és utánpótlás baj-
nokságon, amelyen két szekszárdi elsõ-
ség született. Az U14-ben a lányoknál
Hinek Flóra játékával most is igazolta
azt, hogy nem véletlenül emlegetik a dél-
dunántúli régió egyik ígéretes tenisze-
zõjeként. Egy régiós verseny megnye-
rését követõen - amelyen a baranyaiak,
somogyi és zalai teniszezõk is indultak -
a paksi salakon sem talált legyõzõre,
mintegy érvényesítve a papírformát.
Flórát egy ideje már Dobos Zoltán (ali-
as Zorba) edzi, készíti fel a versenyekre.

A másik szekszárdi elsõség a felnõtt
kategóriában született: a Hahn SE ver-
senyzõje, Tóth Tamás a férfiak hatos me-
zõnyében bizonyult a legjobbnak és lett
megyei bajnok. A koránál fogva még
utánpótlás korosztályú versenyzõ a kö-
zépiskolások idei diákolimpiáján is szer-
zett egy dobogós helyezést a párosok
versenyében, egész pontosan ezüstér-
met, oldalán a szintén szekszárdi Szalai
Zsomborral, akivel feltehetõen más ver-
senyeken is elindul.

Újra megnyitottam!
Béri B. Á. u. 74.

AAAA RRRR AAAA NNNN YYYY MMMM ŰŰŰŰ VVVV EEEE SSSS
Tisztelettel várom régi 

és új vásárlóimat!
Tel.: 30/426-27-51
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Új szenior magyar csúcs diszkoszvetésben
Remek eredmények a Török Mária atlétikai emlékversenyen

Méltó volt a résztvevői létszám, a
verseny sokszínűsége, az egyes
számokban zajló küzdelem színvo-
nala ahhoz, amit az elmúlt három
évtizedben a szekszárdi Szenior At-
létikai Club által rendezett verseny
jelent a hazai veterán atlétikai
életben.

Éppen 30. versenyét rendezte a szekszár-
di klub az elmúlt szombaton, amely fel-
vette a tavaly elhunyt alapító elnök, a fe-
lejthetetlen emlékû Török Sándorné, Ma-
rika néni nevét. Emlékversennyé neme-
sült hát a viadal, s a szenior atlétikában
emblematikus Török házaspár fényképét
- mint ismert, az ugyancsak tavaly elhunyt
Török Sándor versenyzõként és szervezõ-
ként is igen aktív tagja volt a szekszárdi
klubnak - a Kerekes Teniszcentrumban
megtartott eredményhirdetésen ki is füg-
gesztették. A szép gesztus viszonzásaként
Török Sándor, a néhai atléta házaspár idõ-
sebb fia emlékérmet készíttetett, amit va-
lamennyi versenyzõ átvehetett.

Új magyar csúcs
férfi diszkoszvetésben

A tikkasztó hõség sem volt visszatar-
tó tényezõ: hatvanan jöttek el Szekszárd-
ra, hogy az atlétikai centrumban verse-
nyezhessenek, készülve a közelgõ szeni-
or országos bajnokságra. Élénk volt az ér-
deklõdés, sokan jöttek Budapestrõl, de
volt a mezõnyben gyõri, mosonmagya-

róvári, szolnoki, kecskeméti és kaposvá-
ri atléta is. A házigazda szekszárdi klubot
mintegy 20 sportoló képviselte. A dobó-
ugró egyéni számok mellett roppant
népszerû volt az úgynevezett dobó öt-
próba, de a máskor elhanyagolt futószá-
mokra sem lehetett panasz, hiszen 100,
200, 400, 800 és 1500 méteren is rendez-
tek döntõket, és némely számban való-
ban kiegyenlített küzdelem zajlott, csak
az utolsó métereken dõlt el a gyõzelem.

Ami az egyes számokat illeti, a Szek-
szárdon fellépõ „nevek” ezúttal is pará-

déztak. Például a fõvárosi dr. Benczen-
leitner Ottó dobó ötpróbában. Az egy-
kori válogatott diszkoszvetõ - cseppet
sem mellesleg ma a testnevelési egyetem
tanszékvezetõje - a 2 kilós diszkoszt öt-
ven méter fölé repítette, s ezzel átadta a
múltnak saját korábbi, 49,63 méteres sze-
nior magyar csúcsát. A még fiatalnak szá-
mító veterán atléta más, korcsoportos
bontásban zajló versenyeken a 40-45 kö-
zötti kategóriában indul. (A szekszárdi
versenyen ezúttal szervezési okokból
együtt versenyeztek az idõsebbek a fia-
talabbakkal - a szerk.) A bennfentesek
szerint az ötpróba gyõztese, a TF docen-
se olyan formában van, hogy a közelgõ
tatai dobó világbajnokság egyik magyar
aranyesélyese. A házigazda Szenior AC
Szekszárd e szakágának kiemelkedõ ver-
senyzõje, Ruzsinka István ugyanebben a
számban jeleskedett - Benczenleitner
után õ produkálta a legjobb átlagered-
ményt -, s ezzel második lett a népes me-
zõnyben. Az ismert szekszárdi veterán
atléta az idén korcsoportot váltott, belé-
pett a 65-69 közötti kategóriába. Olyan
eredményeket produkál, amivel lehet ke-
resnivalója nemzetközi szinten is.

Szintén kiemelkedõ eredménynek
számított a Bp. Honvéd hármasugrója,
Kõrösi István 10,86 méteres teljesítmé-
nye. A 60 éves atléta eredménye világvi-
szonylatban is remeknek mondható. A
házigazda Szenior AC dobóatlétái közül
- a már említett Ruzsinkán kívül - még

Farkas Ödön (60) teljesítménye emel-
kedett ki, aki a súlylökésben 11 méteres
teljesítményével a második helyet sze-
rezte meg, így klubtársához hasonlóan
érmes reményekkel készülõdhet a szeni-
or országos bajnokságra, és nagy valószí-
nûséggel indul a már említett tatai dobó
világbajnokságon is. A verseny kuriózu-
mának számított, hogy Márczi Gyõzõ
személyében rúdugrásban is volt induló.
A 45 éves sárvári atlétának ellenfele
ugyan nem akadt, de versenyzése egyfaj-
ta bemutatóval ért fel, és sikerrel vette a
360 centiméteres magasságot.

A szekszárdiak jobb eredményei.
Nõk, dobó ötpróba: 3. Oláh Annamária,
4. Bárdos Erzsébet, 5. Deé Márta. 4x100
m-es váltó: 2. Szekszárd (Götz Katalin,
Cseh Angéla, dr. Bincsó Éva, Jéhn Kata-
lin). Gerelyhajítás: 2. dr. Bincsó. Súlylö-
kés: 1. Götz. 800 m: 1. Jéhn Katalin. 1500
m: 2. Soós Katalin. Diszkoszvetés: 2. dr.
Bincsó, 3. Oláh , 4. Jéhn, 5. Bárdos. Kala-
pácsvetés: 2. Oláh, 3. dr. Bincsó, 4. Bár-
dos, 5. dr. Rádi Imréné.

Férfiak, dobó ötpróba: 2. Ruzsinka Ist-
ván, 7. Halász József. 100 m: 1. Melegh
Imre, 3. Balogh István, 5. Radács József,
7. Novikov József. 200M: 4. Radács, 6.
Balogh I. Gerelyhajítás: 4. Bucsányi Kál-
mán, 6. Farkas Ödön. Súlylökés: 2. Far-
kas, 4. Doszpod András. Diszkoszvetés:
2. Doszpod, 5. Bucsányi. Távolugrás: 2.
Radács, 3. Balogh. Hármasugrás: 3. Hon-
ti József. B. Gy.

Dr. Bincsó Éva négy számban is

érmet szerzett

Amúrral szerezte
meg az elsõ helyet
A megyeszékhely melletti Sötét-
völgyben megtartotta idei horgász-
versenyét a Szekszárdi Közalkalma-
zotti Horgászegyesület. A résztvevõk
fogtak pontyot, amúrt, dévérkesze-
get, kárászt és küszt is. A gyõzelmet
Farkas Tibor szerezte meg 6020
grammal, a második Nagy Tamás, a
harmadik pedig Váradi Péter lett.

A legnagyobb uszonyost, egy 4860
grammos amúrt, ugyancsak Farkas Ti-
bornak sikerült megakasztania. A leg-
több halat, 35 darabot Kulisity Milán
fogta. Keszeg, kárász és küsz alkotta
zsákmányát. A legkitartóbb horgász
díját Tóth Ferenc egyesületi tag nyer-
te, aki súlyos betegségét követõen is
a vízparton, versenyzõként töltötte a
délelõttöt – jó hangulatban. Gy. M.

Elõdöntõben a szekszárdi Rosszcsontok
A Budapest Wolves 16:8-as legyő-
zésével a legjobb négy közé jutott
a szekszárdi Bad Bones amerikai-
futball csapat a Divízió II-es baj-
nokság rájátszásában.

A Rosszcsontok fennállásuk legnagyobb
sikerét érték el ezzel, ráadásul a Bad
Bones az egyetlen vidéki csapat, amelyik
be tudott kerülni az elõdöntõbe, és egye-
dül a szekszárdiak tudtak idegenben
meccset nyerni.

Táczi István, a csapat néhány hete ki-
nevezett vezetõedzõje szerint a Farkasok
elleni végig szoros meccsen - amelyen
mindkét csapat rengeteget hibázott - az
döntött a szekszárdiak javára, hogy sokat
birtokolták a labdát, így a hazaiaknak ke-
vesebb lehetõségük nyílt a támadások ve-
zetésére, és ezúttal a Bad Bones védeke-
zése is összeállt.

A tréner szerint az elmúlt hetekben si-
került javítani a játék pontosságán, a tá-
madókkal is jobban együtt dolgoznak, s
ez az összehangolt munka eredményez-
te, hogy most eljutottak a döntõ kapujá-
ba. A fináléba kerüléshez a verhetetlen-
nek tûnõ Újpest Bulldogs legyõzésére
lenne szükség. Dávid és Góliát csatája kö-
vetkezik?

Táczi István szerint raj-
tuk nem fog múlni semmi.
Felkészültek ellenfelükbõl,
és megpróbálják véghez-
vinni a bravúrt. A sérülésé-
bõl nemrég visszatért
Csonka egyre jobb játékkal
tesz hozzá pluszokat a vé-
dekezéshez, Halász és Gyar-
mati is jól játszott a Farka-
sok ellen, s ez jó elõjel.

A Bulldogs legutóbb
Szekszárdon 62:8-as verést mért a Rossz-
csontokra, így a papírforma alapján
nincs sok esélye a szekszárdi gárdának,
ám a Bad Bones már sokszor bizonyítot-
ta, hogy játékosai a legkiélezettebb hely-
zetekben képesek kihozni magukból a
maximumot. A Divízió II-es bajnokság
elõdöntõjét vasárnap, 15 órakor Buda-
pesten, a Fáy utcában rendezik.

Kemény csata vár a Bad Bones csapatára
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JÚLIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Július 16-án (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A képviselõ asszony nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Július 4-én (csütörtök) 17-18 óráig.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A képviselõ úr nem tart fogadóórát, de a
30/9931-989-es számon elérhetõ.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület.
A képviselõ úr július hónapban nem tart
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület.
A képviselõ úr július hónapban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, VI. sz. választókerület
A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A képviselõ asszony július hónapban
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A képviselõ úr július hónapban nem tart
fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Környezetvédelmi
referenst keresnek
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a közszolgálati tiszt-
viselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45. § (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési és Városfejlesz-
tési Igazgatóságának Városigazgatá-
si és -rendészeti Osztályára környe-
zetvédelmi referens munkakör betöl-
tésére.

Részletes információ a város hon-
lapján, a www.szekszard.hu/allas ol-
dalon olvasható.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata kiemelten fontosnak tartja a
parlagfû elleni védekezést. Ennek érde-
kében felhívjuk az érintettek figyelmét,
hogy - az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése értelmében -
a földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágbimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követõen ezt az állapo-
tot a vegetációs idõszak végéig folya-
matosan fenntartani.

Ha a földhasználó védekezési kötele-
zettségének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére az eljáró hatóság
közérdekû védekezést rendel el. 

A fentieken túl a fertõzött terület
nagyságától és a gyomborítottság mér-
tékétõl függõen növényvédelmi bírsá-
got is ki kell szabni, amelynek összege
- belterületen - 15.000 Ft-tól 5.000.000
Ft-ig terjedhet. 

A helyszíni ellenõrzés hivatalból
vagy bejelentés alapján történik. A bel-
területi ingatlanok vonatkozásában az
önkormányzati jegyzõ és a Tolna Me-

gyei Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatósága - az ügyfél elõze-
tes értesítése nélkül - egyaránt végez-
het helyszíni ellenõrzést (parlagfû fel-
derítést), a közérdekû védekezés elren-
delésére a 221/2008. (VIII. 30.) Kor-
mányrendelet értelmében elsõsorban a
jegyzõ jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy a véde-
kezési kötelezettségüket - mindannyi-
unk egészségének megóvása érdeké-
ben - önként teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a parlagfûvel
fertõzött területek felderítésében szá-
mít a lakosság segítségére is. Kérjük,
hogy aki parlagfüves területet észlel, az
június 30-át követõen jelezze a hivatal
által mûködtetett 06 80/204-835-as
zöldszámon. 

Egyidejûleg felhívjuk szíves figyel-
müket, hogy a https://pbr.nebih.gov.hu
oldalon 2013. július 1-tõl elérhetõ a Par-
lagfû Bejelentõ Rendszer. Itt elektroni-
kus úton bárki tehet bejelentést, ame-
ly az ellenõrzésre és intézkedésre jogo-
sult hatósághoz jut el.

Dr. Göttlinger István aljegyzõ

Felhívás parlagfû elleni védekezésre

APRÓHIRDETÉS
Szekszárdon, a Hársfa utca 6. szám alatt
csendes, elit környezetben - a városköz-
ponthoz közel - két generáció együtt-
élésére, illetve vállalkozásra is alkalmas
nagy családi ház eladó. Érdeklõdni: 06-
20/946-7111, illetve esténként a 74/315-
461-es számon.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megszüntette a Liszt
Ferenc tér burkolatán kialakult hi-
bákat.

A felmérést követõen közel 140 négy-
zetmétert kátyúztak a tér területén. Asz-
falt-mészkõ zúzalékos anyaggal dolgoz-
ták be a hibákat, ennek a színe néhány
hónapon belül hasonlatossá válik a tér
amúgy eléggé vegyes megjelenéséhez. 

Horváth István polgármester a felújí-
tással kapcsolatban elmondta, hogy a
munkálatok mintegy 1,2 millió forintba
kerültek az önkormányzatnak, de már
nem tûrt halasztást az akár balesetveszé-
lyes hibák elhárítása.  A kátyúzásra amúgy
a piac átköltöztetése miatt is szükség
volt – tette hozzá a polgármester. Hor-
váth István továbbá kiemelte, hogy a kö-
vetkezõ pályázati ciklusban szeretnék
felújítani a teljes Liszt Ferenc teret.

Járhatóbb lett a Liszt Ferenc tér

Horváth István tájékoztatta a sajtót a munkákról
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NYÁRI AKCIÓ!!! MOST -ot
mi állunk július 5-ig

Raktárkészletünkrõl érdeklõdjön
elérhetõségeink egyikén!

ALISCA ABLAK Kft. H-7100 Szekszárd,
Bátaszéki út 74. ● mobil: (+36-70) 501 9778 ●
tel.: (+36-74) 510 397 ● fax: (+36-74) 510 398

E-mail: ajanlatkeres@aliscaablak.t-online.hu
Web: aliscaablak.5mp.eu

600x600 bukó-nyíló 13.430,- helyett 12.430,- Ft
900x1200 bukó-nyíló 22.900,- helyett 21.900,- Ft
900x1500 bukó-nyíló 26.500,- helyett 25.500,- Ft
1200x1200 bukó-nyíló 27.500,- helyett 26.500,- Ft
1200x1500 bukó-nyíló 29.925,- helyett 28.925,- Ft
900x2100 bukó-nyíló EA. 34.500,- helyett 33.500,- Ft
1000x2100 Bejárati ajtó 75.000,- Ft-tól

Vágja ki ezt a hírdetést, hozza be hozzánk, és mi cserébe az eddigi kedvezményes árból még elengedünk 1.000,- Ft-ot az alábbi 
Standard méretû Gealan nyílászárók vásárlásakor:

✄

✄

Domboriban a Sárkányhajó
Éttermünk a következõkkel 
várja a kedves vendégeket:
– kellemes, hangulatos, vízparti 

fekvés
– menü, valamint változatos napi 

ajánlat
– szúnyogmentes környezet, a teljes

terasz szúnyoghálóval felszerelt

– sportmûsorok és igény szerint más mûsorok nézhetõk 
a projektoros kivetítõn

– nyitva:  augusztus 31-ig, péntek-szombat-vasárnap 
10.00 – 22.00 óráig

Megközelíthetõség: 7133 Fadd-Dombori Fenyõ u. 40. 
(a kajak-kenu pálya indítótornyával szemben)

Fõiskolai Éttermünkben nyáron is szeretettel
várjuk kedves vendégeinket

– modern környezet, korszerû fõzési technológia
– menü: 830 Ft, hetente változó a' la carte étlap
– a helyszínen törzsvásárlói chipkártya igényelhetõ. 

10 000 Ft feltöltés esetén 
a chipkártyával történõ fizetéskor
10% kedvezményt adunk
a teljes fogyasztás árából.

– az étterem és a 22 fõs 
különterem külön-külön
is igénybe vehetõ 
rendezvényekre

– salátasziget
– nyári nyitvatartás:

11.30–14.00 óráig
– meleg étkezési utalványt 

elfogadunk!
Megközelíthetõség:
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.
(Bejárat az Euronics 
üzlettel szemben)
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd Bezerédj u. 2.
Tel: 74/314-580.
www.diaketkeztetes.net

VB Sportbolt
7100 Szekszárd Széchenyi u.47. Tel: 74/415-501

Az akció 2013. június 1-jétõl a készlet erejéig tart és készpénzfizetés esetén érvényes.

KIÁRUSÍTÁS

Egyes nadrágok, dzsekik,
ingek, pólók, pulóverek, rövidnadrágok, cipõk,

szandálok, papucsok akár50% engedménnyel.
CROCS gyerek papucsok

SZÚNYOGRIASZTÓK30%engedménnyel.Info: www.mangoetterem.hu/aktualis

Asztalfoglalás: 06-20-550-1954

Júliusban a
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