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MADARAS ÁLMA:
GEMENCI NAGYDÍJAT
NYERNI

25 ÉVES JUBILEUM:

MINIÉVAD A DBU-BAN 7. OLDAL 12. OLDAL

Szekszárd város és a Paksi Atomerõmû
Zrt. segítségével, európai uniós támo-
gatást elnyerve, mintegy 350 millió fo-
rintból épül fel az Ipari Parkban a Tol-
na Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány termelõ inkubátorháza.

A pénteki nyitó rendezvényen el-
hangzott: a szekszárdi cégek által épí-
tett, mintegy 2500 négyzetméteres lé-
tesítmény a most induló – elsõsorban
gép- és építõipari – vállalkozások iro-
dái, raktárai mellett otthont kíván ad-

ni az iparághoz kapcsolódó szakkép-
zésnek (CNC), valamint kísérleti mû-
helynek is. Az alapítvány ezen felül ta-
nácsadással, a piacra jutás elõsegítésé-
vel és termékfejlesztéssel támogatja
az induló vállalkozásokat.

Vállalkozásokat segítenek
Nyár végén telt házzal indulhat a szekszárdi inkubátorház

Tóth Ferenc (középen), az alapítvány ügyvezetõje, Horváth István kuratóriumi elnök és Köpenczei
István projekt-menedzser beszélget az épülõ inkubátorház elõtt

EP-választás:
az Ön szavazatán

is múlik
Horváth István, Szekszárd polgármes-
tere – a közgyûlés felhatalmazásával –
arra kéri a választásra jogosult városla-
kókat, hogy június 7-én minél többen
menjenek el szavazni, és mondjanak
véleményt: ki képviselje hazánkat az
Európa Parlamentben (EP) a követke-
zõ öt évben. Döntsék el: tudásuk, fel-
készültségük alapján kik érdemesek
rá, hogy hazánk jövõjéért tegyenek.
Mondjon véleményt június 7-én!

NAGY ANDOR: VISSZA
KELL ÁLLÍTANI A MUNKA
BECSÜLETÉT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
FO

T
Ó

: M
Á

R
T

O
N

FA
I 

D
É

N
E

S

4. OLDAL

Kiállítással
indult az idei

pünkösdi fesztivál
Mözsi-Szabó István festõmûvész Tes-
tamentum címû kiállításával csütör-
tökön megkezdõdött a XIX. Szekszár-
di Pünkösdi Fesztivál. A város és a né-
met kisebbség önkormányzatának kö-
zös rendezvényén hétfõ estig kilenc
helyszínen várják színes programok
(koncertek, bemutatók, kiállítások,
elõadások) az érdeklõdõket.

Szombat este az Apostol, míg vasár-
nap a Karthago együttes ad élõ kon-
certet a Béla király téri nagyszínpa-
don, de nem maradhat el a svábbál, il-
letve a karaoke-verseny sem.
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

EP-választás - 2009. június 7.

Szavazókörök címei és utca szerinti beosztása
Szekszárdon a lakcímnélküli szavazópolgárok és az igazolás-
sal szavazók kizárólag az erre kijelölt 19. számú szavazókör-
ben (Szent József Katolikus Általános Iskola, Garay tér 9.)
szavazhatnak.

l. sz. szavazókör
Szekszárd Zrt. Rákóczi u. 132.

Bagóvölgy, Bodzás, Bor utca, Dülõ utca, Faddi völgy, Fuksz
völgy, Gárdonyi Géza utca, Gulyásvölgy, Gyertyányos,
Hidaspetre, Jobbparászta, Lisztes utca, Lisztesvölgy, Lõtéri
köz, Malom oldal, Martos Flóra utca, Mocfa, Német völgy,
Paddivölgy, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Pásztor utca,
Rákóczi utca p. 122/A-134/A, Rózsamáj,  Ságvári Endre utca,
Saul-völgy,  Selyem utca, Sió utca, Sötétvölgy, Szalai-völgy,
Szászipuszta, Szentmiklósi út, Zápor utca

2. sz. szavazókör
Kadarka utcai Óvoda, Kadarka u. 110.

Balparászta,  Borkút, Dr. Berze Nagy János utca, Ezerjó köz,
Ezerjó utca ptl. 17-51-ig, Ezerjó utca p. 20-66-ig, Kadarka köz,
Kadarka utca ptl. 103-121-ig, Kadarka utca p. 86-122-ig, Mus-
kotály utca, Parászta utca, Rákóczi utca p. 94-120-ig, Székely
Bertalan utca, Tolnai Lajos utca

3. sz. szavazókör
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-

tatási Intézmény, Zrínyi utca 78.
Baka utca, Batthyány utca p. 26-44-ig, Batthyány utca ptl. 25-
41/C-ig, Bólyai J. utca, Halász Béla utca, József Attila utca, Ke-
mény Sándor utca, Nyár utca, Patak utca, Rákóczi utca ptl.
79-123-ig, Rózsa utca, Wigand János tér,  Zrínyi utca p. 80-
108-ig, Zrínyi utca ptl. 85-109-ig

4. sz. szavazókör
Garay J. Általános Iskola és AMI, Zrínyi utca 78.

Árpád utca p. 42-54-ig, Árpád utca ptl. 47-47/B-ig, Batthyány
utca p. 2-24-ig, Batthyány utca ptl. 1-23-ig, Berzsenyi D. utca
ptl. 23-25-ig, Berzsenyi utca p. 12, Damjanich utca p. 2-40-ig,
Damjanich utca ptl. 27-31-ig, Hrabovszky utca, Kapisztrán
utca, Kiss János utca, Liszt Ferenc utca, Pázmány tér, Pollack
Mihály utca p. 70-92-ig, Pollack Mihály utca ptl 69-95-ig, Rá-
kóczi utca ptl. 49-77-ig, Soós Sándor utca, Szakály Testvérek
utca, Zrínyi utca p. 54-78-ig, Zrínyi utca ptl. 49-83/B-ig

5. sz. szavazókör
Garay J. Általános Iskola és AMI, Zrínyi utca 78.

Aranytó utca, Bárányfok, Béketelep, Bogyiszlói út, Borrév,
Epreskert utca, Hirling-puszta, József-puszta, Kendergyár,
Keselyûs, Keselyûsi út, Korsófölde utca, Mátyás király utca
59-végig, és 68-tól végig, Nyámánd-puszta, Ózsák-puszta,
Páskum utca, Sport utca,  Vásártér

6. sz. szavazókör
I. Béla Gimnázium Kollégiuma, Kadarka u. 29.

Bakony utca, Bikavér utca, Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi la-
kótelep, Bükk utca, Elõhegy, Elõhegyi utca páros 6-68-ig,
Esze Tamás utca páratlan 9-21/B-ig, Esze Tamás utca  páros
24-42-ig, Ezerjó utca  páros 2-18-ig, Klapka György utca 22-
44-ig, Klapka György utca 29-43-ig, Mecsek utca

7. sz. szavazókör
I. Béla Gimnázium Kollégiuma, Kadarka u. 29.

Elõhegyi utca p. 2-4-ig, Elõhegyi utca ptl. 1-11-ig, Ezerjó utca
ptl. 1-15-ig, Fürt utca, Kadarka ltp., Kadarka utca ptl. 29-101-
ig, Kadarka utca p. 62-80-ig, Rákóczi utca p. 84-92/E-ig, Riz-
ling utca

8. sz. szavazókör
I. Béla Gimnázium Kollégiuma, Kadarka u. 29.

Bartók Béla utca, Cserhát utca, Illyés Gyula  utca, Kodály
Zoltán utca, Présház utca, Szüret utca, Tanya utca,  Vendel
István utca, Zöldkert utca

9.sz. szavazókör
Babits Mihály Általános Iskola, Kadarka u. 17.

Csonka utca, Dorogi köz, Esze Tamás utca ptl. 1-7/C-ig, Esze
Tamás utca p. 2-22-ig, Kadarka utca ptl. 1-27-ig,  Kadarka ut-
ca p. 2-50-ig, Klapka György ltp., Klapka György utca p. 2-20-
ig, Klapka György utca ptl. 1-15-ig, Kossuth Lajos utca, Pince
utca, Rákóczi utca p. 2-82-ig, Szent László utca ptl. 5-19/B-ig,
Táncsics Mihály köz, Táncsics Mihály utca, Vak Bottyán utca

10. sz. szavazókör
Babits Mihály Általános Iskola, Kadarka u. 17.

Akácfa utca, Csapó Dániel utca, Cserfa utca, Hársfa utca,
Jelky András utca, Katona József utca, Kõrösi Cs S. ll/A - ll/B,
Kõrösi Cs. S. l3/A - l3/B, Landler Jenõ utca, Leopold Lajos ut-
ca, Madách utca, Nefelejcs köz, Nefelejcs utca, Semmelweis
utca, Ujfalussy Imre utca, 

11.sz. szavazókör
PTE IGY Gyakorló Iskola, Mátyás király u. 5.

Árpád utca p. 4-40-ig, Árpád utca ptl. 9-39/B-ig, Balassa utca,
Berzsenyi Dániel utca p. 2-10/B-ig, Berzsenyi Dániel utca
ptl. 1-21-ig, Csaba utca, Damjanich utca ptl. 3-25/A-ig, Má-

tyás kir. utca p. 2-64-ig, Mátyás kir. utca ptl. 1-55-ig, Petõfi
Sándor utca, Pollack Mihály ltp., Pollack Mihály utca p. 2-68-
ig, Pollack Mihály utca ptl. 1-67-ig, Rákóczi utca ptl. 1-47-ig,
Szluha György utca, Tavasz utca, Tompa utca, Tormay Béla
utca, Zrínyi utca p. 4-46-ig, Zrínyi utca ptl. 1-47-ig

12. sz. szavazókör
Szt. László Szakközépisk. Kollégiuma, Augusz I. u. l5.

Augusz I. utca, Kiskorzó tér, Kölcsey ltp., Liszt tér, Tinódi utca
13. sz. szavazókör
Bezerédj István Szakképzõ, Szent László utca 8-12.

Bendek Apát utca, Erkel Ferenc utca, Kandó Kálmán utca,
Kõrösi Cs. S. utca p. 4-32-ig, Kõrösi Cs. S. utca ptl. 1-11-ig, 13,
15-41-ig, 

14. sz. szavazókör
Bezerédj István Szakképzõ, Szent László utca 8-12.

Herman Ottó utca p. 2-36-ig, Herman Ottó utca ptl. 1-29-ig,
Herman Ottó utca ptl. 35-37/B-ig

15. sz. szavazókör
Bezerédj István Szakképzõ, Szent László utca 8-12.

Fürdõház utca, Herman Ottó utca ptl. 3l-33-ig, Kiskadarka
utca, Mérey utca, Szent László utca 8-22-ig

16. sz. szavazókör
Babits Mihály Mûvelõdési Ház, Szent István tér 10.

Szent István tér 2-18-ig, Wosinsky ltp.
17. sz. szavazókör
Babits Mihály Mûvelõdési Ház, Szent István tér 10.

Bajcsy-Zsilinszky utca, Kinizsi utca, Luther tér, Mészáros L.
utca, Toldi utca

18. szavazókör
Vendéglátó Szakképzõ, Hunyadi u. 7.

Ady Endre utca, Csokonai u. 17-23, Holub József utca , Hu-
nyadi utca, Mikes utca

19. sz. szavazókör
Szent József Katolikus Ált. Iskola, Garay tér 9. 

Babits Mihály utca, Bálint köz, Bartina köz, Bartina utca, Esz-
perantó pihenõ, Kablár köz, Kálvin tér, Kisbödõ, Kisbödõ
utca, Puskás Tivadar utca, Puskás Tivadar köz, Nagybödõ,
Nagybödõ utca,  Séd köz 

Lakcím nélküli (település szintû cím), valamint az Iga-
zolással szavazók.

20. sz. szavazókör
2. sz. Óvoda, Mérey u. 37-39.

Balremete, Benedek-völgy, Bethlen Gábor utca, Bocskai
köz, Bocskai utca, Borzsák utca, Dicenty Dezsõ utca, Diófa
utca, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy utca, Jobbremete, Kápolna
tér, Kerékhegy, Kerékhegy utca, Remete utca, Rövid völgy

21. sz. szavazókör
Szent József Katolikus Ált. Iskola, Garay tér 9. 

Béla király tér, Béri B. Á. u. 1-17, Bródy köz, Dózsa Gy. utca,
Flórián utca, Garay tér, Garay udvar, Ibolya utca, Kálvária ut-
ca, Kilátó utca, Lehel utca, Móricz Zs. utca, Vincellér utca,
Vörösmarty utca

22. sz. szavazókör 
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 

Csokonai utca ptl. 3-13/B-ig, Jókai utca, Perczel M. utca,
Szent István tér 1-23-ig, Találka tér

23. sz. szavazókör
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 

Bezerédj utca, Halköz, Munkácsy utca, Széchenyi utca pá-
ros 2-60-ig, Széchenyi utca ptl 1-61-ig, Vár köz, Ybl M. ltp.,
Ybl M. utca

24. sz. szavazókör
Garay János Gimnázium, Szent István tér 7-9. 

Arany János utca, Bakta köz, Bem utca, Benczúr utca, Ber-
csényi utca, Háry János utca, Népfront utca, Szabó Dezsõ
utca, Dr. Szentgáli Gyula utca, Széchenyi utca p. 62-64-ig,
Wesselényi u. 2-12-ig

25. sz. szavazókör
Wunderland Óvoda, Wesselényi u. 19.

Alkotmány utca p. 2-12-ig, Alkotmány utca  ptl. 1-19-ig, Wes-
selényi utca ptl. 1-17-ig

26. sz. szavazókör 
Wunderland Óvoda, Wesselényi u. 19.

Alkotmány utca  páros 14-76-ig, Alkotmány utca  páratlan
21/A - 75-ig, Béri B. Á. u.  páros 2-56-ig, Béri B. Á. u. páratlan
23-37-ig, Bezons park, Dobó utca, Vasvári utca páratlan 3-
29.

27. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, Kecskés F. u. 6.

Gróf P. u. 2-20-ig, Kecskés F. u. 2-10-ig, Kecskés F. u. 1-9-ig
28. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, Kecskés F. u. 6.

Bencze F. u. p. 32-48-ig, Bertók Róbertné utca, Flach Imre
utca, Gróf. Pál u. ll-27-ig, Kisfaludy utca, Ocskó László utca,

Prantner János utca, Tartsay Vilmos ltp. p. 2-28-ig, Tartsay
Vilmos ltp. ptl. 1-29-ig, Vasvári utca p. 32-50-ig, Vasvári utca
páratlan 31-51-ig

29. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, Kecskés F. u. 6-8.

Barát János utca, Kecskés Ferenc utca p. 12-28-ig, Kecskés
Ferenc utca ptl. 11-27-ig, Sárvíz utca, Tartsay Vilmos ltp. p.
30-54-ig, Tartsay Vilmos ltp. ptl. 31-53-ig, Tartsay Vilmos utca

30. sz. szavazókör
Dienes Valéria Általános Iskola, Kecskés F. u. 6.

Alkony utca, Alpári Gyula utca, Bencze Ferenc utca ptl. 5-49-
ig, Bencze Ferenc utca p. 50-64-ig, Béri Balogh Ádám utca p.
58-150-ig, Csébi Fiúk utca, Halasi Andor utca, Honvéd utca,
Kövendi Sándor utca, Kürt utca

31. sz. szavazókör
5. számú Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.

Allende utca , Béri B. Á. utca ptl. 39-89., Fáy András utca
32. sz. szavazókör
5. számú Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.

Béri Balogh Ádám utca ptl. 91-125-ig
33. sz. szavazókör
5. számú Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.

Alisca u. páratlan l-7-ig, Alisca u. páros 44-46-ig, Május l. ut-
ca, Cseri János utca

34 sz. szavazókör
5. számú Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.

Alisca utca p. 2-28-ig, Barátság utca, Bródy Sándor utca, Kur-
ta utca

35. sz. szavazókör
5. számú Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.

Alisca utca p. 30-42-ig, Alisca utca ptl. 9-19-ig, Holdfény utca,
Rozsnyai Mátyás utca

36. sz. szavazókör
5. számú Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.

Bakta, Csalogány utca, Dr. Hirling Ádám utca, Napfény utca
37. sz. szavazókör
VI. sz. Gyermekorvosi rendelõ, Csatári u. l

Árok utca, Baranya-völgy, Bátaszéki út, Cinka, Cinka utca
Csobolyó utca, Csatári u. teljes, Csatár, Csötönyi völgy, Falu-
hely, Gesztenyés, Gyûszûvölgy, Hébér utca Ivánvölgy,
Istifángödre utca, Kacor utca, Kalász utca, Kisbaranya,
Nagybaranya, Levendula utca, Porkolábvölgy, Sárköz utca, 

38. sz. szavazókör
XI. sz. Háziorvosi Rendelõ, Csatári u. l.

Árnyas utca, Bátaszéki út, Csap utca, Csend utca, Csopak ut-
ca, Dr. Nagy István utca, Dr. Tóth Lajos, Ebes, Ebespuszta,
Gemenc utca, Kerámia utca, Kuruc utca, Lajos király utca,
Magyar Sándor utca, Otthon utca, Puttonyos utca, Tüzér ut-
ca, Vadász utca, Vitéz utca

39. sz. szavazókör
Gyermeklánc Óvoda, Óvoda u. 5.

Almás, Barázda utca, Domb utca, Fagyöngy utca, Görögszó,
Gubacor, Gurovica, Harang utca, Harmat utca, Hegyalja ut-
ca, Hollós László utca, Kertész utca, Liget utca, Lugas utca,
Major utca, Mester utca, Muskátli utca, Óvoda utca,  Szérû
utca, Szilas utca, Szilfadûlõ Szõlõ köz, Szõlõ utca, Szõlõhegy,
Szõlõhegy utca, Szõlõhegy Újtelep, Tóth-völgy, Tüske utca,
Venyige utca, Vesszõ utca, Völgy utca, Zengõ utca, Zöldfa

A SZAVAZÁSRÓL
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár Ér-
tesítõjén feltüntetett szavazókörben lehet.
Szavazás: 2009. június 7. (vasárnap) reggel 6.00
órától este 19.00 óráig tart
Szavazni a következõ ÉRVÉNYES igazolvány(ok) va-
lamelyikének bemutatásával lehet:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány
vagy lakcímigazolvány ÉS (új típusú) személyazonosí-
tó igazolvány vagy, útlevél vagy, 2001. január 1-jét kö-
vetõen kiállított vezetõi engedély 
Mozgásában gátolt személy, aki nem tudja felkeresni
a szavazókört, írásban mozgóurnát igényelhet. A ké-
relmet a szavazás napját megelõzõen a település
jegyzõjéhez, a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottsághoz kell eljuttatni.
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodik,
a lakcíme szerint illetékes jegyzõtõl személyesen
vagy meghatalmazott útján június 5-én 16 óráig, aján-
lott levélben pedig úgy kérhet igazolást, hogy az júni-
us 2-ig megérkezzen a jegyzõhöz. Az igazolási kére-
lem a www.valasztas.hu honlapról letölthetõ.
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Magyarország többre képes
Schmitt Pál az EP-választás tétjérõl beszélt szekszárdi látogatásán

A június 7-ei EP-választást meg-

előző országjáró körútjának csü-

törtöki állomásaként Szekszár-

don járt Schmitt Pál, a Fidesz-

KDNP első számú jelöltje, a MOB

elnöke, aki részt vett a közgyűlés

májusi rendes ülésén is.

F. L.

„Több alkalommal szólaltam már fel az
európai és a magyar parlament ülése-
in, de városi közgyûlésen most elõször
van erre lehetõségem” – kezdte mon-
dandóját Schmitt Pál. Az EP-képviselõt
szekszárdi vendéglátója, Horváth Ist-
ván invitált meg a városi testület máju-
si rendes ülésére, hogy a június 7-ei Eu-
rópa parlamenti választás tétjérõl, fon-
tosságáról szóljon – a televíziós közve-
títésnek köszönhetõen egyúttal a tol-
nai megyeszékhely lakosságához.

Schmitt Pál elmondta: öt évvel ez-
elõtt – a hozzáadott értékek tekinteté-
ben – az elsõk voltunk a belépõ orszá-
gok között. Ma a mutatók – az euró
céldátuma, az államadósság, a költség-
vetési hiány, a forint instabilitása, a
külföldi tõke bizalomvesztése, a mun-
kanélküliség növekedése – alapján
szinte minden területen a sereghajtók
közé tartozunk. „Külföldi képviselõ-
társaim gyakran meg is kérdezik tõ-
lem: Magyarország valóban csak eny-
nyire képes?” Schmitt Pál szerint a le-
maradás oka a kormányzásban kere-
sendõ. „Lassan olyan új célokat kell ki-
tûznünk magunk elé, mint hogy érjük
utol Szlovákiát” – mondta a Fidesz-
KDNP EP-listavezetõje, utalva arra,
hogy északi szomszédaink már
euróval fizetnek, uniós tagságuk elsõ

öt évében 36 százalékos gazdasági fej-
lõdést produkáltak, miközben hazánk
a maga 9 százalékával még az európai
átlagtól (16%) is messze elmarad.

Schmitt Pál szerint a június 7-ei EP-
választás – a 2010-es parlamenti vok-
solások közelsége okán – egyfajta fõ-
próba lehet. Fõpróba, hiszen a szava-
zók véleményt mondhatnak arról, ki
képviselje az õ, a magyar nemzet ér-
dekeit az Európai Unióban, amelynek
2004 óta Magyarország is része.

Közös ügyeink
A közgyûlési felszólalást követõen

Schmitt Pál sajtótájékoztatón vett
részt, amelyen többek között hangsú-
lyozta: Magyarország ötéves uniós
tagságának egyik legfontosabb vívmá-

nya, hogy a magyarországi képviselõk
együtt tudtak dolgozni az erdélyi és
felvidéki magyar képviselõkkel a hatá-
ron átnyúló érdekeket képviselve.
„Brüsszelben nemcsak velük, de szo-
cialista kollégáinkkal is megtaláltuk a
közös hangot, hiszen az Európa Parla-
mentben nincs kormányzati, vagy el-
lenzéki szerep, csak ügyek vannak,
amelyek mögé oda kell állni.”

Schmitt Pál ezen közös ügyek sorá-
ban említette a többi között az egysé-
ges európai fellépést az energiabiz-
tonság megteremtéséért, a föld ter-
mészetes sokféleségének, illetve az ér-
tékes vízbázisnak a megõrzéséért. Ki-
fejtette: a Fidesz-KDNP „Igen, Magyar-
ország többre képes” címû EP-
programjában is hangsúlyosnak tart-

ják a kisebbségben lévõ emberek jo-
gainak, a nyelvhasználatnak és az
anyanyelvi jogoknak a fontosságát, a
teljes foglalkoztatási ráta irányába tett
lépéseket, valamint a kiemelt figyel-
met az esélyegyenlõség biztosítására,
amely az oktatás és a társadalmi beil-
leszkedés elsõdleges eszköze. Schmitt
aláhúzta: meg kell õrizni a közös ag-
rárpolitika vívmányait, a mezõgazda-
sági támogatások jelenlegi szintjét, a
magyar gazdák versenyképességének
biztosítását.

Schmitt Pál szerint gyenge volt a
kormány és a brüsszeli képviselõk
együttmûködése is: elõbbi sem a kép-
viselõk szaktudását, sem a rendelke-
zésre álló információkat, beszámolói-
kat nem igényelte. „A Kulturális és
Oktatási Bizottság elsõ alelnökeként
dolgozom az Európa Parlamentben,
mégis az elmúlt öt év alatt a tárca ha-
zai minisztere egyszer sem volt kíván-
csi a véleményemre, információimra,
tapasztalatomra” – mondta Schmitt
Pál. A képviselõ hozzáfûzte: más terü-
leteken dolgozó társaink sem „jártak
jobban”, pedig talán elkerülhetõ lett
volna, hogy az elmúlt két évben a ren-
delkezésre álló uniós támogatásból
900 milliárd forintot – a megszorító
intézkedések által megspórolni terve-
zett összeg dupláját – benn hagyjunk
a brüsszeli kasszában.

„Az elsõ öt évet tekintsük kísérleti
idõszaknak, amelynek tapasztalatait
mindenki levonhatja. Most itt a lehe-
tõség a változ(tat)ásra, csak rajtunk
múlik” – hangsúlyozta Schmitt Pál
Szekszárdon, ahol 2004-ben az orszá-
gos átlagot meghaladó 40%-os részvé-
telt regisztráltak.

Schmitt Pál (középen) Horváth István társaságában a sétálóutcán

– Évek óta dolgozunk azért,
hogy a generációváltást elõsegít-
sük a roma-politikában. Most
végre eljutottunk odáig, hogy
egy európai parlamenti jelöltlis-
tát állíthattunk diplomás, nyel-
veket beszélõ fiatalokból –
mondta szerdán Sárközi Károly.

Az MCF Roma Összefogás
Párt megyei elnöke a Hunyadi
utcai Pártok Házában tartott
sajtótájékoztatón mutatta be
Orsós Ritát, a lista második je-
löltjét. Mint mondta, õ egyike
azoknak a fiataloknak, akik fel-
készültek, rátermettek, s ami
nagyon fontos: elérhetik, hogy
önálló politikai erõként képvi-
selhessék a roma kisebbséget
az Európai Parlamentben.

A zalaegerszegi, pedagógus
diplomával rendelkezõ fiatal

nõ elmondta: fontos céljuk el-
érni, hogy Magyarországon mi-
nõségi oktatásról lehessen be-
szélni, s olyan szakmát tanulja-
nak az iskolákban a gyerekek,
amelyekkel késõbb el is tudnak
helyezkedni. A sztereotípiákkal
ellentétben ugyanis nem min-
den roma munkakerülõ –
mondta. Szükség van viszont
arra is, hogy az uniós pályázati
pénzek eljussanak oda, ahová
szánják õket. Szerinte erre ga-
ranciát egy roma alap létreho-
zása jelentené, amellyel ellen-
õrizhetõ lenne minden forint,
amelyet a roma felzárkóztatás-
ra ad az Európai Unió.

– Magyarország a mi hazánk
is, ahol jogunk van békéhez, a
nyugalomhoz, a munkához –
tette hozzá Orsós Rita.

Önálló képviselet kellFelelõsségre vonni a vétkeseket
„A lopott holmi visszajár!” –
hangsúlyozta dr. Morvai
Krisztina, a Jobbik Európai
Parlamenti képviselõjelöltje
a Gemenc Szálló éttermében
tartott szombati elõadásán.

A Civil Jogász Bizottság
társelnöke kifejtette: „a ma-
gyar piacokat, s az elmúlt
években a csõd szélére sod-
ródott magyar vidéket mi-
hamarabb meg kell véde-
nünk a külföldi kiszolgálta-
tottságtól. Azokat pedig,
akik ide juttatták országun-
kat, jogi úton felelõsségre
kell vonni!” Morvai Kriszti-
na úgy véli, a Gyurcsány-
Bajnai-kormány által „tuda-
tos falurombolás” és „vidék-
sorvasztás” zajlott és zajlik.
A közlekedést, a kisiskolát

és óvodát tönkretették, az
étkeztetést külföldi árukból
kényszerülnek a kistelepü-
lések megoldani, ahelyett,
hogy a helybéli gazdák által
megtermelt élelmiszer ke-
rülne a gyermekek asztalá-
ra. Éppen ezért – mondta –
elsõrendû cél élelmiszer-
iparunk, mezõgazdaságunk
újjáélesztése. Hazánk édes-
víz-nagyhatalom, s ha a ha-
marosan a vízért meginduló
harcban hazánk vízkészle-
tét hagyjuk átjátszani külföl-
di multik kezére, tragikus
következményekkel kell
szembesülnünk.

Morvai kijelentette: az or-
szág vezetõi elárulták a
munkavállalókat, mivel a
kormány – adómentességet

adva a külföldi cégeknek –
olcsó munkaerõként „reklá-
mozta” a magyar embere-
ket a multik elõtt, mely cé-
gek az emberi méltóságot
és az emberi jogokat eddig
is semmibe vették, a szak-
szervezeteket pedig lábbak
tiporták.

A jogásznõ a termõföl-
dekkel kapcsolatban rámu-
tatott: a rendszerváltás után
– a TSZ magánosításokkal –
hatalmas területek összpon-
tosultak egy kézben. Éppen
ezért kell emberléptékû
családi gazdaságokat, élel-
miszer-feldolgozókat létre-
hozni, a privatizációs szer-
zõdéseket pedig felül kell
vizsgálni.

Gyimóthy Levente
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Népszerû nyaralókártya
A korábbi évekhez hasonlóan a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság ismét el-
indítja a nyaralókártya programot. A
nyaralni, vagy más okból hosszabb
idõre elutazók a Várközben leadandó
nyaralókártya kitöltésével kérhetik a
rendõrséget, hogy rendszeresen ellen-
õrizze a felügyelet nélkül maradt in-
gatlanjukat. Ezt a rendõrök napjá-
ban többször is megteszik: kívülrõl
ellenõrzik a ház, vagy lakás nyílás-
záróit, zárjait, levélszekrényét… A biz-
tonságot jelentõ, népszerû és ingye-
nes szolgáltatást egyre több városlakó
veszi igénybe. - h -

Díjmentes beiratkozás
Pedagógus-nap alkalmából június 5.
és 10. között a pedagógusok egy évre
ingyen iratkozhatnak be a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kar Könyvtárába
(Rákóczi u. 1.). A kedvezmény igény-
bevételéhez pedagógusigazolvány
vagy munkáltatói igazolás, illetve sze-
mélyi igazolvány szükséges. A könyv-
tár idén is egész nyáron nyitva tart.

HÍRSÁV
Hat kérdés, hat válasz – Nagy Andor

Vissza kell állítani a munka becsületét
Az elmúlt pénteken Szekszárdon

járt Nagy Andor, a parlament kör-

nyezetvédelmi bizottságának el-

nöke. A Fidesz szakpolitikusa

szerint a zöldgazdaság és a 

mezőgazdaság fejlesztése lehet

a válságból kitörés záloga.

L. J.

– Elégedett a jelenlegi kormány vál-
ságkezelési technológiájával? Meg-
alapozza az önök törekvéseit?

– A kormány szerint elõször a pénz-
ügyi egyensúlyt kell megteremteni és
minden más csak ezután következhet.
Szerintünk ez kevés! Ha nem jut pénz
a gazdaságra, akkor hiába van pénz-
ügyi egyensúly, nincsenek munkahe-
lyek. Ha nincsenek munkahelyek, ak-
kor nincs gazdasági növekedés. A
megújuló energiák hasznosítását cél-
zó zöldgazdaság munkahelyteremtõ
képessége egyértelmû, s ha ehhez
hozzáveszünk egy zöld Széchenyi-ter-
vet, akkor mûködõképes lehet a dolog.

– Ez a törekvés hogyan ültethetõ át
a gyakorlatba?

– Kell egy zöld Széchenyi-terv 500
milliárdos kerettel, tegyünk hozzá a
CO2-kvótából 100-200 milliárdot és
természetesen a vállalkozók önerejét.
A mintegy 1500 milliárd forint már
egészen tekintélyes összeg. A másik
pillér az új szervezeti rendszer lehet-
ne. Ez segítené az új technológiák el-
terjedését egy új szabályozási rend-
szerrel, amely megkönnyítené a pénz-
hez jutást. A harmadik „láb” pedig egy
zöld hitelintézet, amely kizárólag eze-
ket a projekteket finanszírozná.

– Megtalálja a jelenlegi kormány-
programban ezeknek a törekvé-
seknek az alapjait?

– Sajnos nem. A Bajnai-kormány
tûzoltómunkát végez, amelyrõl nem
lehet tudni, hogy meddig tart. A meg-
oldás egy új választás és egy új kor-
mány lenne, mert sok mindent le kell
egyszerûsíteni, újra kell gondolni. Fel
kell szabadítani kezdeményezõkész-
séget, hogy megújuljon a vállalkozási
kedv. A jelenlegi feltételek erre nem
alkalmasak. Az innováció hordozói 
az egyetemek, kutatóintézetek lehet-
nének.

– A zöldgazdaság fejlesztése elég-
séges a foglalkoztatottság növelé-
séhez?

– Nálunk alacsony a foglalkoztatási
ráta. Ha kevesen dolgoznak, kevesen
fizetnek adót. A zöldgazdaság lehetne
a húzóerõ! Munkára nemcsak azért

van szüksége az embernek, hogy jöve-
delemhez jusson a család, de lelkileg is
fontos. Ha generációk nõnek fel úgy,
hogy nem látták a szüleiket dolgozni,
akkor ez új társadalmi gondokat szül. 

– Ha a segély majdnem annyi, mint
a minimálbér, akkor miért dolgoz-
nának?

– A választókerületemben is van rá
példa, hogy éppen ezért nem dolgozik
az emberek egy része. Ha a segélyhez
még egy kis feketemunka is társul,
több lesz a jövedelem, mint a minimál-
bér. Ezt a rendszert rövid idõn belül
meg kell szüntetni, mert igazságtalan.
Azokat segíti, akik kijátsszák a törvé-
nyeket, s nem adóznak. Vissza kell vég-
re állítani a munka becsületét!

– Az európai parlamenti választá-
sok közeledtén adódik a kérdés:
mit köszönhetünk az uniónak, s az
unió mit köszönhet nekünk?

– Hazánk az EU tagjaként biztonsá-
gos környezetbe került, s ott ülünk
azoknál az asztaloknál, ahol a legfonto-
sabb döntések születnek. A közösség
standardjai például a környezetvéde-
lem területén is sokat segítenek. A 21.
század az életminõségrõl szól, amely-
hez hozzátartozik a jó állapotban levõ
környezet is. A víz, a talaj, a levegõ mi-
nõségének a megõrzése, a káros anya-
gok, a hulladék kezelése alapvetõ fon-
tosságúvá válik. Az EU is ezt ösztönzi.
Ez is az elõnyök közé tartozik. Ma a
döntõ többség egyetért abban, hogy
maradjunk a közösség tagjai. S ez fon-
tos a jövõ szempontjából is. Akkor is,
ha a nemzeti érdekek hatékonyabb
képviselete állandó feladat marad.

Nagy Andor
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Sokat változott a Herman Ottó

utca 27-29-es lépcsőházak kör-

nyéke a hétfői korlátfestésnek

köszönhetően.

A lépcsõház lakói csatlakoztak a
„Szépítsük együtt Szekszárdot!” moz-
galomhoz és saját kezük által hozták
rendbe a környékbeli korlátokat. A
festés során a ping-pongasztal is zöld
takarást kapott a korlátok mellett. Ez-
úton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a Herman Ottó utca 27-es és 29-
es számú ház lakóinak, hogy segítsé-
gükkel támogatták a város szépítését.

***
A június 27-ei szombaton, 15 órától

szeretnénk a helyi lakókkal az Alisca
utcai korlátokat, és a 3. szám elõtti
buszmegállót lefesteni. Ennek megva-
lósításához szükségünk van további
önkéntesek segítségére. A jelentkezést
Tollár Gergelynél a 06 20/528-4767-
es telefonszámon tehetik meg. 

***
A Szépítsük együtt Szekszárdot!

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

***
A programmal kapcsolatban érdek-

lõdni Páll Lauránál a 06 30/396-2588-
as telefonszámon lehet. Az eddigi ak-
ciónapokon készített fényképeket a
www.szekszard.hu honlapon lehet
megtekinteni.

Sikeres volt a Szekszárd Expo
Kiemelkedõ üzletkötések, remek programok, díjak a kiállításon

A XIII. Szekszárd Expo a recesz-

szió ellenére is létrejött, s nem is

akármilyen sikert aratott.

n A Házam a Váram építõipar-, lakás-,
környezet- és kertkultúra szakkiállítás
megnyitóján dr. Puskás Imre, a megyei
közgyûlés elnöke és dr. Braun Márton
országgyûlési képviselõ, a Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke
egyaránt megemlítette: büszkék lehe-
tünk a térség egyetlen életben maradt
expójára. Elismerésüket és köszönetü-
ket fejezték ki a vállalkozó szellemû
KAFI Bt.-nek a vásár létrehozásáért,
ami a jelenlegi helyzetben nem lehetett
egyszerû.

Kapfinger András vásárigazgató ta-
pasztalatairól beszámolva lapunknak
kifejtette, hogy ugyan a kiállítók szá-
ma – elsõsorban az autókereskedõk
elmaradása miatt – a korábbiakhoz
képest visszaesett, így is mintegy hat-
vanan állítottak ki. Ezzel szemben a
vásár zárásakor készített mérleg azt
mutatja, hogy az elmúlt esztendõkhöz
képest a legjelentõsebb üzleti forgal-
mat a mostani bonyolította.

A Házam a Váram szakkiállítás – a
korábbi esztendõk fõként image-nö-
velõ bemutatkozásaival szemben –

most számos olyan újdonsággal szol-
gált, amire a beruházók és építkezõk
egyaránt felfigyeltek, de jó forgalmat
bonyolítottak például a bútorkészítõk
is. Érdeklõdés kísérte az energiataka-
rékosságot szolgáló eszközöket, be-
rendezéseket. Az újdonság erejével
hatott a most bemutatott külsõ és bel-
sõ szigetelést biztosító parafabevo-
nat, ami taszítja a vizet, miközben alat-
ta levegõzik a fal, s egyben dekorál.

Óriási sikert aratott az Alisca Terra
Kft. közönségnek szóló standja, ahol

bemérhették a vizet. Sike-
rült nekik a napi fogyasz-
tásunk tárgyát testközel-
be hozni. A cég hulladék-
gazdálkodási szakmai ta-
nácsadást is szervezett a
polgármestereknek, ami-
rõl a résztvevõk szintén
az elismerés hangján nyi-
latkoztak. A vásárigazgató
külön szólt a szórakoztató
programokról, s úgy fo-
galmazott: a nyitva tartás
idején szinte folyamato-
san „foglalt” volt a színpad.

A Szekszárd EXPO
2009 vásári nagydíját az
Alisca Terra Kft. vehette

át, a Házam a Váram vásárdíját a szek-
szárdi üzlettel is rendelkezõ komlói
Kiss Árnyékolástechnika, valamint a
térségben jól ismert Elektrolit Kft.
nyerte el. Mellettük sok igényes és ní-
vós kiállítást láthattunk, köszönhetõen
a helyi, de békéscsabai, gyõri, miskolci
és székesfehérvári cégeknek egyaránt.
A közönségszavazatok szerint a „Leg-
szebb stand” címet az AVON nyerte el.
A szavazók közül egy szekszárdi höl-
gyet sorsoltak ki, aki elutazhat a velen-
cei hajóregattára.  - hm -

Nagy siker volt az Alisca Terra standja

Megszépül az UFC-pálya
Az Alisca utcába is várnak önkénteseket

Ünnepi könyvhét
Az ünnepi könyvhét szekszárdi rendez-
vényeit idén június 4. és 6. között tartják. 

A könyvhét programjai:
Június 4., 17 óra: Marcus Meadow

szekszárdi íróval Szûcs Edit könyvtáros
beszélget

Június 5., 15 óra: Az Ünnepi Könyv-
hét rendezvényeit megnyitja Podma-
niczky Szilárd író

15.15- 16.30: Podmaniczky Szilárd és
Vass Tibor írók beszélgetése, könyvbe-
mutatója; moderátor Jankovics Zoltán

16.30-17.15: Móser Zoltánnal leg-
újabb köteteirõl Gacsályi József költõ
beszélget, közremûködik Szabóné
Gáncs Tünde énekmûvész

17.15-18.00: Az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár Babits-kötetének bemutatója.
A könyvet Liebhauser János igazgató
ajánlja a közönség figyelmébe, közremû-
ködnek a szerzõk: Dicsõ Zsolt, Farkas Ár-
pád, Gacsályi József, Kis Pál István, Móser
Zoltán, Podmaniczky Szilárd, Szkárosi
Endre, Tamás Menyhért és Vass Tibor.

18.00-18.30: Szkárosi Endre beszélge-
tése DrMáriással, Lipót címû könyvérõl

18.30-19.00: Szkárosi Endre hangköl-
tészeti elõadása

19.00-20.30: Tudósok-koncert
Június 6., 10 óra: Bölcsõdei emlék-

könyv – dr. Töttõs Gábor helytörténész
új kötetének bemutatója

11 óra: Kis Pál István íróval Németh
Judit elõadó, könyvtáros beszélget
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Bár a szekszárdi Tolle Gyermeknap
természetesen a gyermekek kedvé-
re zajlott, a kísérõ szülõk is jól szóra-
koztak a délelõttõl kora estig tartó,
színvonalas programokon. Nagy si-
kert aratott a zenét humorral vegyí-
tõ Alma együttes, majd az õket köve-
tõ Ovi Rock. Délután Béres Alexand-
ra lépett színpadra és tartott aero-
bic-bemutatót, ezután a Bartina Nép-
táncegyesület csoportjai mutatkoz-
tak be a közönségnek. Szintén a vir-
tuóz táncmûvészetbõl, de annak más
ágából adott ízelítõt az Aerobic Szek-

szárd Sport Klub. A sztárvendégek
sorát Király Viktor, valamint – zárás-
ként – Tóth Gabi énekesek gyarapí-
tották. 

A színpad környékén is számtalan
program várta a gyermekeket: meg-
állás nélkül üzemelt a játékpark, zaj-
lottak a kézmûves foglalkozások, a
tûzoltók és a Vöröskereszt bemuta-
tói. Az ügyesebbek megpróbálkoz-
tak autók távirányításával a kiépített
pályán. Aki pedig a nagy meleg mi-
att megszomjazott, hûsíthette ma-
gát a Tolle Tejbár ízletes italaival.

Május 22-én az Istifángödre Szent Or-
bán napi borünnepélyén jártunk.
Reggel sorra nyitották a borosgazdák
– többek között Gyalog Lajos, Ribling
Ferenc és Asztalos Antal – pincéiket,
s valóban nyitott ajtókkal, nyitott szív-
vel várták a vendégeket. Az egész na-
pos nívós mûsor – fúvószenekar, da-
lok, próza és gitárzene, az atya lélek-
emelõen szép köszöntése, imája – szí-
nesítették, emelték az egyre vidámabb
hangulatot.

A baráti társaságok új ismeretségeket
kötve járták sorra a gyönyörû pincé-
ket, élvezve a gazdák vendégszeretetét,
kóstolva a jobbnál jobb borokat, finom
ételeket – sült halat, sonkát, birkapör-
költet, süteményeket, pogácsákat.

Késõ estig tartott a mulattság, ahol
megérezhettük az együtt kacagás,
együtt éneklés gyönyörûségét az ön-
zetlen vendégszeretetben.

Köszönettel mindnyájuknak:
Cs. Csaba Érdrõl

A Szent Rita Katolikus Óvoda védõ-
szentjének ünnepén, május 22-én tar-
tották meg a gyermeknapot az óvodá-
ban, melyre már meghívták a leendõ
kiscsoportosokat is vendégségbe. 
Nyolc órakor reggeli tornával kezdõ-
dött a nap, a tízórai után pedig vetél-
kedõkkel, kézmûves tevékenységek-
kel folytatták a gyerekek és az óvónõk.
A gyerekek legnagyobb örömére – az
óvónõk szervezésének köszönhetõen
– megismerkedhettek egy rendõrmo-
torral, illetve egy rendõr- és egy men-
tõautóval.

Aszfaltrajz-verseny, homokvárépí-
tés és táncverseny után következett a
meglepetés: Gyula bûvész érkezett
hozzájuk, aki érdekesebbnél érdeke-
sebb trükkökkel kápráztatta el az
óvodásokat. 

A sok mozgás és nevetés után jó
étvággyal falatozták az udvaron az
ebédet és a fagyit. Pihenés után négy
órakor tartották a megemlékezést
Szent Ritáról, védõszentjükrõl, pat-
rónusukról. A szertartást Ravasz Csa-
ba atya és Kirsch János diakónus tar-
totta. - sasi -

Szerdán délután adták át alkotói azt a
két faszobrot, amelyek Petritsék mé-
zeskalács múzeuma elõtt kerültek el-
helyezésre. A Mézeskalácsos Törõ
György alkotása, a Jóságos boszorkány
Tövisháti Andrásé. A két szobrot szá-
mos érdeklõdõ elõtt vette át a Petrits
család, melynek tagjai két évszázada
foglalkoznak mézeskalács, gyertya és
cukorka készítésével, a mesterség apá-
ról fiúra száll.

A szobor-átadás alkalmából a ren-
dezvény szervezõje, Kubanek Miklós
köszöntötte a megjelenteket, majd
Németh Judit szavalatát követõen
Ékes László újságíró ajánlotta az alko-
tásokat a publikum figyelmébe. Ha az
átadást követõ majszolni- és kortyol-
nivalótól el is tekintünk, egy biztos:
Petritsék és a nekik adományozott fa-
szobrok ismét mézédes emlékekkel
ajándékoztak meg bennünket. KoP

A Mézeskalács Múzeum
fából készült szobrai

Nagy a sürgés-forgás a Gyalog Pincében

Vendségben Szekszárdon

Névadójukra emlékeztek

Idén is több százan jöttek el a Prométheusz Parkba

Gyula bûvész a gyerekek között

Ismerkedés a Jóságos boszorkánnyal

Gyermeknap tejbárral
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A világ legfontosabb színpada –

nyitotta a Magyarországi Német

Színház alapításának 25. évfor-

dulója alkalmából ezen a héten

tartott ünnepségsorozatot Frank

Ildikó, a Deutsche Bühne Ungarn

(DBU) igazgatónője.

Kovács Etelka

Dr. Puskás Imrének, a megyei közgyû-
lés elnökének és Heinek Ottónak, az
országos német önkormányzat elnö-
kének köszöntõje is rávilágított arra,
hogy ez a színpad nemcsak a színház
dolgozóinak fontos, de jelentõs a szere-
pe a magyarországi német kultúra
fenntartásában, ami mindannyiunk fe-
lelõssége. Kaczián János helytörténész-
szerkesztõ ajánlotta a közönség figyel-
mébe a DBU 25 éve címû könyvet,
amelynek jelentõsége elsõsorban ak-
tualitása. A gondosan összeállított kiad-
vány emléket állít a színház alapítását
kezdeményezõknek, emlékeztet a sike-
res elõadásokra, nagyszerû szereplõk-
re, de visszatekint Szekszárd színházi
múltjára, a szekszárdi német nyelvû
színjátszás kezdeti lépéseire is.

Az ünnepség következõ „felvonása-
ként” Frank Ildikó átadta a jubileum
alkalmából tavaly kiírt drámapályázat
gyõztesének járó díját Pruzsinszky
Sándornak. A nyertes színdarab õsbe-
mutatóját a köszöntõ után tekinthet-
ték meg a résztvevõk. 

Egy ház, egy család, a múlt jelenig
ható titkai mozgatják Pruzsinszky
Sándor Batyubál címû darabjának

eseményeit. A Berlinbõl éppen haza-
tért Csongor (Christoph Fortmann)
az omladozó Duna-parti ház múltját
kutatja, és semmiképpen sem hagy-
ná el bérleményét, hiszen minden
háznak lelke van. Rejtélyeit muszáj
feltárni, mivel az hatással van a jelen-
leg benne élõkre. A misztikus köd-
bõl elõbukkanó történésekrõl maga
sem tudja, hogy álmodik, vagy a való-
ságot látja. Aki azonban átélte, tudja,
aki nem, az döbbenettel átérezheti
az egykor történtek fájdalmas valósá-
gát. Mert ez nem tündérmese, ha-
nem igaz történet. A Dreszler család
(Daniel és Matthias-Andrei Hansel)
bûnhõdött magyarságáéért, aztán
németségéért, és mindig makacsul
ragaszkodtak a rájuk kirótt sorshoz.

Az örök körforgásban, ami elmúlik,
újra visszatér.

Nem véletlen, hogy egy-egy színész
új szerepben többször visszatér a
színre. Lotz Kata, Máté Richard és Far-
kas Gergõ négy karaktert formálnak
meg, Pitz Melinda pedig a három nõi
fõszerepet. A német nép lírai dalai,
táncai (többségük elõadója Frank Ildi-
kó és Lotz Kata) adnak keretet a tragi-
kus, néhol mégis egy-egy pillanatra kí-
nos mosolyt fakasztó történéseknek.
A DBU szép, izgalmas elõadásának ha-
tására a szerzõ is elérzékenyült...

Ezzel a bemutatóval megkezdõdött
az évad elõadásait kedden és szerdán
egymás után bemutató Miniévad. Ezt
megtekintve háromtagú zsûri: Horá-
nyi László, Esztergomi Várszínház mû-

vészeti vezetõje, Varga Péter PhD, az
ELTE Germanisztikai Intézetének
egyetemi docense és Erdei Krisztián,
az MR4 német nemzetiségi mûsorá-
nak szerkesztõje választotta meg az
évad színészét. A díjat – a társulat sza-
vazatait is figyelembe véve – Farkas
Gergõ érdemelte ki. A zsûri a döntés
nehézségét azzal enyhítette, hogy
most igyekezett elsõsorban a mellék-
szereplõk alakításait figyelembe venni.

Farkas Gergõ örömmel fogadta a
szakmai elismerést, hiszen ez meg-
erõsíti abban: munkáját érdemes to-
vább folytatnia, és újabb szerepek
megformálására ösztönzi. „Nincs sze-
repálmom. Szeretek játszani, ez a leg-
fontosabb” – mondta a mindig derûs
színész, aki négy éve érkezett a szek-
szárdi társulathoz a József Attila Szín-
házból. A Till Eulenspiegellel debü-
tált, amit 62-szer adtak elõ. Ez rekor-
dot jelent a színház történetében. Bár
nagy színházakban is eljátszana egy-
egy szerepet, de amíg itt feladatot
kap, mindenképpen szeretne Szek-
szárdon dolgozni.

Csütörtökön színházbérletet nyer-
hettek, akik részt vettek a DBU és a
Rádió Antritt közös játékában. Aznap
este a közönség a Hulla a kerti házban
címû darabot láthatta a DBU diákszín-
játszóinak elõadásában. Pénteken dél-
után a német színház volt kollégái ta-
lálkoztak a jubileum alkalmából, az es-
ti gálán pedig a 25 év legsikeresebb
elõadásainak dalait adták elõ a társulat
tagjai a Béla király téren, a pünkösdi
fesztivál keretében.

Miniévad a DBU 25 éves jubileumára
Farkas Gergõt választották a 2008/2009-es színházi év legjobb színészének

Részlet a Batyubál címû darabból, középen Farkas Gergõ
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Programajánló
GARAY-S DÉLUTÁNOK

A Szekszárdi Nõegylet és Garay János
Gimnázium Szekszárd szervezésében
június 5-én, pénteken, 15 órakor a
Garay-s Délutánok keretében a gim-
názium dísztermében vetítik a felvidé-
ki magyarság kitelepítésével, és a kite-
lepítettek itthoni továbbélésével fog-
lalkozó „Két hazát szeretünk” címû do-
kumentumfilmet. A Nõegylet vendé-
geként a vetítésen és az azt követõ be-
szélgetésen részt vesz a film alkotója,
Mátis Lilla filmrendezõ.

BALLADA A GJG SZÍNPADTÓL

A Garay János Gimnázium GJG Szín-
pada június 5-én, pénteken, 18 és 19
órakor tartja Kõmíves Kelemenné
balladája címû, Gyurkó László szö-
vege alapján készült – az Országos Di-
ákszínjátszó Fesztiválon bronzminõ-
sítést nyert – elõadását a Magyaror-
szági Német Színházban. A fõszere-
pekben: Lehel Regina (Kõmíves Ka-
tinka) és Fábián Péter (Kõmíves Ke-
lemen). A darabot Báló Marianna ren-
dezte.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága értesíti Szekszárd vá-
ros polgárait, intézményeit és civil kö-
zösségeit, hogy a 2009. évi költségve-
tésben a Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága által elkülönített

Ifjúsági Kereten 3000 e Ft
a pályázható támogatási célú elõirány-
zat. 

Az Ifjúsági Keretre az alábbi célok vala-
melyikének megvalósítására lehet pá-
lyázni:

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

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

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

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

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

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

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

Pályázni csak a pályázati adatlap kitöl-
tésével lehet. A más formában beadott
pályázatot a bizottság nem tárgyalja. 

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

gyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántar-
tásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató ajánlá-
sok mellékelhetõk. 

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

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázótól visszavonja a támoga-
tást, amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a támo-
gatással nem számol el. 

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

A pályázatokata a Sport-, Ifjúsági és Ci-
vil Szervezetek Bizottsága címére (7100
Szekszárd Béla király tér 8.) 2009. június
5-ig kérjük eljuttatni, a pályázatokról a bi-
zottság 2009. június 30-ig dönt. 

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

Pályázat ifjúsági keretre
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nFelkavaró kiállítás megnyitójának le-
hettünk szemtanúi május 25-én a szek-
szárdi Babits Mihály Mûvelõdési Ház
üvegtermében .

A tárlat létrehívói, a budapesti Ho-
locaust Központ munkatársai számta-
lan, 1944 nyarán készült fekete-fehér
fotóval kívántak emlékezni azokra a
szörnyû eseményekre, melyeket zsi-
dó családok ezrei éltek át, s csak keve-
sen éltek túl azokban a pokoli napok-
ban, többek között megyénkben is.

A Wermacht és SS csapatok roham-
tempóban lépték át a magyar határt
1944. március 19-e után, s Magyaror-
szág német megszállása után minden-
ki számára nyilvánvalóvá vált: a depor-
tálások csúcsrajáratása indul be a Har-
madik Birodalom ördögi tervétõl ve-
zérelve. Az aktuális magyar kormány
hatásköre immár a totális német befo-
lyástól vezérelve megpecsételõdött, a
sorsukra hagyott magyar zsidó honfi-
társainkra pedig vagonsikolyoktól
hangos, ismeretlen vidékeken átérve
vártak a mozdulatlan barakkerdõk.
Egy legmerészebb álmaikban is elkép-
zelhetetlen, huszadik századi apoka-
lipszis kínoktól teli borzalma, ahon-
nan csak egy túlvilági erõ láthatta elõ-
re, lesz-e visszaút… Megyénkben 1944

nyarán történt mindez, s ha elõbb ér-
kezik segítség, talán… Talán õk most is
köztünk lehetnének, s unokáikkal,
dédunokáikkal játszhatnának.

A megrendítõ kiállítás megnyitó-
ján dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgár-
mestere beszédében figyelmeztetett:
ahhoz, hogy az ilyen és ehhez hason-
ló események ne történhessenek
meg újra, még kialakulásuk legelején
fel kell emelnünk szavunkat! A kiállí-
tással a szervezõk lehetõvé tették,
hogy háborúmentes mindennapja-
inkban se feledjük el a múlt század
borzalmait. Pécsi Tibor, a Holocaust
Emlékközpont program-koordináto-
ra rámutatott: a szekszárdi emberek-
nek nincs okuk a szégyenkezésre, hi-
szen a város az akkori polgármester-
rel, Vendel Istvánnal az élén azon ke-
vés települések közé tartozott, mely
nem engedte, hogy gettót állítsanak
fel területén. Így vitték aztán Paksra,
Bonyhádra, onnan pedig a pécsi gyûj-
tõházba, majd az ismeretlen halálba
1944. június 9-én a szekszárdi zsidó
emberek túlnyomó részét is.

A megnyitón Nagy László tanár ve-
zetésével a Garay gimnázium diákjai
adtak értékes mûsort.

Gyimóthy Levente

Hétfõn Szekszárdról, az ötös iskola elõl
indult Schirilla György jótékonysági fu-
tása. A négy megyét (Tolna, Fejér, Bács-
Kiskun, Pest) érintõ akció célja, hogy
a szívbeteg gyermekek gyógyulását tá-
mogassa, és  felhívja a figyelmet a moz-
gás jótékony hatásaira.

Szekszárdon hat általános iskola (a
Garay, a Babits, a Dienes, az ötös és
Gyógypedagógiai Tagozata, a  Gyakor-
ló és a Szt. József Katolikus Iskolaköz-
pont), valamint a Garay és az I. Béla
gimnázium mintegy 120 diákja futot-
ta végig a távot. A Schirilla vezette csa-
pat elõször a kórház gyermekosztályá-

nál állt meg üdvözölni a szívbeteg
gyermekeket, majd a város képviselõi
fogadták õket a Garay téren. Dr. Haag
Éva alpolgármester, Csillagné Szántó
Polixéna bizottsági  elnök és Majnay
Gábor osztályvezetõ ünnepélyes kere-
tek között kötötték fel a város szalag-
ját a rendezvényt jelképezõ vándor-
botra. Schirilla György emléklapot, az
önkormányzat pedig csokoládét aján-
dékozott a részvevõ diákseregnek.

A jótékonysági futás vasárnap Bu-
dapesten, a Gottsegen György Kardi-
ológiai Intézet, Gyermekszív Centru-
mában ér célba.

Holokauszt-kiállítás nyílt
Szekszárd nem engedte gettó felállítását

Futás a kis szívbetegekért
Szekszárdról indult Schirilla jótékonysági akciója

Schirilla György a gyerekek között  Fotó: Kiss Albert
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Vendégeim a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Guld Ádám és

Szabó Annamária pedagógusok, a Grammaticus Nyelviskola tanárai,

akikkel az idegen nyelv fontosságáról, a nyelvtanulás szépségéről,

nehézségéről, valamint az elsajátított tudásnak, a karrierépítésben, 

a világban való eligazodás fontosságáról, szerepéről beszélgettünk.

Egy férfi:
Guld Ádám

Egy nõ:
Szabó Annamária

– A neve után ítélve meghatározha-
tó a származása...

– Tolnai sváb családból szárma-
zom, s a német nyelvtudást már ott-
honról, illetve az óvodából hoztam
magammal. Szekszárdon, a Garay
gimnáziumban érettségiztem angol
tagozaton, majd a pécsi egyetemen,
angol-kommunikáció szakon diplo-
máztam. Két éve doktori képzésen
veszek részt. Ötödikes általános isko-
lás voltam, amikor Angliában – egy
csereprogram keretén belül – egy hó-
napig gyakorolhattam a nyelvet. Meg-
érett bennem az elhatározás: az angol
nyelv lesz az, amivel tovább megyek, s
ez a német nyelvtudással – amelyhez
érzelmileg kötõdöm – a háttérben
könnyebb volt.

– Kollégiumi éveit kedves emlék-
ként idézi fel...

– Sok szép élmény fûzõdik azok-
hoz az évekhez, a társaimhoz, a taná-
raimhoz. Az is jó volt, hogy az egye-
tem elsõ évétõl tanítottam is az angol
nyelvet, aminek a gyakorláson túl
praktikus okai voltak: jól jött a zseb-
pénz. Már az utolsó egyetemi évem
alatt, 2006 tavaszán kezdtem el órá-
kat adni Szekszárdon, a Grammaticus
Nyelviskolában, 2007-tõl, a diploma
megszerzése után pedig teljes állás-
ban dolgozom. A szekszárdi fõiskolán
és a pécsi egyetemen is tanítok, vala-
mint elkezdtem publikálni is.

– Egy nagyon elcsépelt, de igaz
szlogen jut eszembe: ahány nyelv,
annyi ember.

-–Manapság legalább egy nyelv is-
merete nagyon fontos. Nyelvtudás
nélkül nem lehet boldogulni a világ-
ban ma, amikor bárki bárhová utaz-
hat, bármit elérhet, ha szorgalma van,
s a hozzá szükséges tudást megszerzi.
Ehhez elengedhetetlen a nyelvek is-
merete. Ha valaki karriert szeretne
építeni – az élet bármilyen területén
–, annak elengedhetetlen legalább
egy világnyelv ismerete. Ha pedig iga-
zán sikeres akar lenni, jó, ha több
nyelven beszél. Más népek kultúrájá-
val a nyelven keresztül lehet megis-

merkedni, ugyanis a nyelv és a kultú-
ra elválaszthatatlanok. Ezt akár kultu-
rális „gyarmatosításnak” is nevezhet-
nénk. A pop kultúra, a filmek, a zene
világa népszerûsége óhatatlanul hoz-
za magával leginkább az angol nyelv
iránti érdeklõdést, az internet világ-
nyelvérõl nem is beszélve. 

– Fiatal kora ellenére egy sokat ta-
pasztalt pedagógus is megirigyel-
hetné, ahogy arról beszél, mit tart
fontosnak átadni tanítványainak...

– Az elsõ és legfontosabb: igyek-
szem felkelteni az érdeklõdésüket a
nyelvtanulás iránt, hogy azonnali si-
kerélményük legyen. Meggyõzõdé-
sem, hogy a tanítás akkor hatásos, ha
annak eredményét mindkét fél, a ta-
nár és a tanuló egyformán sikernek
könyvelheti el. 

– Tanulságos történetei azt az üze-
netet hordozzák, hogy sosem késõ
elkezdeni, viszont nagyon jó, ha va-
laki idõben kezdheti.

– Egy történet: középkorú hölgy
munkanélkülivé vált, s nagyon jól
gondolta, hogy valami hasznossal töl-
ti el az idejét. Elkezdte és el is végez-
te a nyelvtanfolyamot, s szorgalmá-
nak – és kicsit a szerencséjének is
köszönhetõen – azt a munkahelyet
sikerült megszereznie, amelyre
egész életében vágyott.

– Szekszárdi származásúként Pé-
csett járt középiskolába…

– A Kodály Zoltán Gimnázium olasz
szakán érettségiztem, majd Pécsett
olasz nyelvtanárként diplomáztam
1998-ban. A nyelv „bevezetõ” volt egy
nagy gyermekkori álmomhoz, az ide-
genvezetéshez, amelyrõl a szakvizsgát
még a diploma évében letettem. Az
egyetem után egy ideig otthon tanítot-
tam olasz nyelvet, majd 2003-tól kezd-
tem a Grammaticus Nyelviskolában.
Három éve, 2006-ban a férjemmel
megvettük az iskolát, azóta nemcsak
tanár, de vezetõ is vagyok. 

– Azt mesélte, tetten érte magában
a pillanatot, amikor érezte, milyen
úton kell haladnia, s ezt az érzést
és felismerés a tanítványainak is
szeretné átadni.

– Amikor elõször jártam Rómában,
akkor tudatosult bennem igazán,
hogy mi is az, amire igazán vágyom.
Számomra ez a nyelvtanítás, s az ezzel
szorosan összefüggõ idegenvezetés.
A tanítványaimat is arra ösztönzöm,
hogy fedezzék fel önmagukban, hogy
mi az, amit igazán szívesen csinálná-
nak, mi az, ami sikerélményt, örömet
szerez számukra, mert csak az így vég-
zett feladat nem lesz munka. Amikor
Olaszországba megyek, az számomra
olyan, mintha hazamennék. A 24 órás
szolgálat sem fárasztó, mert az embe-

reknek a legtöbbet szeretném adni, s
hogy ezt megtehessem, sokat olva-
sok, filmeket nézek. Immár 11 éve va-
gyok az egyik utazási iroda munkatár-
sa, így sok tapasztalattal rendelkezem
az utakat, az utasokat illetõen is. 

– Azért ez a hármas szereposztás
nem lehet könnyû…

– Éppen a saját példámmal tudom a
fiatalokat meggyõzni arról, hogy amit
elhivatottan végzünk, az a munka
több sikert és örömet hoz, mint a mu-
szájból végzett. Kollégám a tanítást
nevezte meg hobbiként, s jómagam is
csak ezt tudom válaszolni. 

– Kik jelentkeznek többnyire a nyá-
ri intenzív tanfolyamra?

– Elsõsorban diákok, akik szívesen
feláldoznak négy hetet a nyári szün-
idõbõl a sikeres nyelvvizsga érdeké-
ben, valamint a pedagógusok, akik-
nek ekkor van szabad idejük. Évköz-
ben a kisiskolástól a nyugdíjasokig
széles a paletta, és a cél is más. Van,
aki „csak” beszélni szeretne külföldön
élõ rokonaival, vannak, akik utazásaik
során szeretnék használni a nyelvet.
Akadnak idõsebb emberek, akik úgy
érzik, ez a legjobb tréning az agynak. 

– Mi a titka, hogy szeretteti meg a
tanítványaival az idegen nyelvet?

– Elsõsorban ahogy Ádám mondta:
a nyelvtanulást ne legyen „muszáj
megtanulnom”, inkább egy „óriási le-
hetõség számomra” érzés. Bizalmat
kell ébreszteni, hiszen tudjuk, hogy
nehéz, de segítünk. Azért vagyunk,
hogy a sikert közösen éljük meg.
Olyan intenzív az együttlét a tanfo-
lyam alatt, hogy úgy érzem, nagyon
igaz, amit kollégám mondott: mind-
két fél érdeme, ha a tanítvány sikeres
nyelvvizsgát tesz.

– Jelenleg melyek a legnépszerûbb
nyelvek?

– Mindenképpen az angolt kell el-
sõként említenem, aztán a német,
olasz, francia és spanyol nyelv. Jóma-
gam az angol mellett franciát és spa-
nyolt tanultam.A nyelvtudás a tanár és a diák közös sikere
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Intenzív együttlét a nyelvtanulás



ASzekszárdon 1879. május 25-
én született Dienes Valéria ifjú-
kori szépirodalmi alkotásaiban

és visszaemlékezéseiben egyaránt me-
sél gyermekkoráról, s a szomszéd fiú-
ról, Babits Mihályról, aki viszont Halál-
fiai címû regényében idézi fel ezeket
az idõket.

„Függöny lebbent és egy kis tündér
jelent meg, négyesztendõs tündér,
óriási kék lepkével a fején, ijesztõen
okos szemekkel, és bemutatkozott,
mint egy felnõtt...” Így toppan elénk a
Halálfiaiban Geiger Valéria, akit ma
Dienes Valériaként ismernek a mate-
matikával, filozófiával, orkesztikával
foglalkozók, és a vallás legbensõbb tit-
kai iránt érdeklõdõk.

„Szekszárd... gyermekemlékeink
közös színhelye. Mi is a Séd partján
laktunk. Nagyszüleink házassági ro-
konsága miatt családjaink bizalmas
közelségben éltek. Szüleink látogatá-
sai sokszor vittek bennünket egymás
közelébe… A kép tisztán elõttem van.
A kis kerti lugas elõtt álltunk, az õ
kertjükben… Mihály tépegette az or-
gonaleveleket, gyermekkorában min-
den levelet megkóstolt, és valameny-
nyinek ismerte az ízét. Ebbõl a kert-
bõl hívta õt esténként aludni az édes-
anyja vagy a szép »ezüstös nenne«, és
õ mindig azt válaszolta, hogy »még
nem játszottam eleget«. Ez a gyer-
mekszó késõbb kitágult bennünk, és
fiatalosan mosolyogva kérdeztük: va-
jon utolsó napunkon is így válaszo-
lunk-e majd, ha aludni hívnak? Valójá-
ban mi a különbség a gyermekjáték
és az életjáték között?” – mereng
Dienes Valéria.

A Dudi néni meséje címû novella
szép emléket állít Kassay Juditnak,
akit anyja, az újvárosi templom ala-
pítója semmizett ki az örökségbõl,
de idézi az egykori félelmeket is.
„Gyermekkori emlékeim egész raja

tódul fel lelkemben. A családi ház ott
a Séd partján a gondozott kert ár-
nyas útjaival, a sok ködmenes bácsi
az iroda elõszobájában, aztán a dajka
ijesztgetései: – Ha rossz leszel, majd
elvisz a Dudi néni!... Emlékszem,
mint rezzentem össze a gondolatra
is... Dudi nénit nem láttam ugyan so-
ha, de annyit tudtam róla, hogy az
egy valóságos istentelen boszor-

kány. Vannak pókjai
meg egerei, azokkal
egy tányérból eszik, az-
tán ha valami rossz kis-
lány a háza elé téved,
azt behurcolja, és men-
ten egérré, vagy pókká
változtatja. Megteheti,
mert boszorkány.”

Dudi néni persze
nem boszorkány, csak
afféle füves asszony va-
lahol a remetekápolna
táján, s Valéria halála
után ismeri meg az iga-
zi történetét.

A korán elhalt
Ujfalusy Imrérõl, Babits
nagybátyjáról is maradt
kedves apróság. Novel-
lában vele beszélget:
„De szép idõk voltak
azok! Emlékezel, mikor
együtt ragasztottuk fel
az erdei pintyõke lehul-
lott fészkét? Te kezecs-
kédben melengetve
hoztad fel utána a csu-

dálatosképp sértetlenül maradt tojá-
sokat s felragasztva a fészket, berak-
tuk úgy, amint voltak. Aztán mily
örömet éreztünk, mikor leszállva a
fáról, hosszas várakozás után láttuk,
hogy a pintyõke visszaül tojásaira! –
Igen, aztán állandó etetõi lettünk a
kis pintyfamíliának. A jó pintymama
bizonyára nem tudta elgondolni, ki
lehet az, ki mindennap a legpompá-

sabb madárcsemegéket készíti oda a
fa egyik szélesebb ágára. S a párja
mily szép dalokkal hálálta meg jótéte-
ményünket!”

Vajon kinek marad ma hasonló em-
léke? Dr. Töttõs Gábor

Az elsõ magyar
professzornõ gyermekemlékei

10 2009. május 31.
ANNO

MESÉLÕ EMLÉKEINK 78. Ódon időben

JÚNIUS 1-JÉN

125 éve, 1884-ben sajtónk szomo-
rúan tudatta: a fagy miatt nem lesz
gyümölcsünk.
JÚNIUS 2-ÁN

140 éve, 1869-ben Liszt Ferenc le-
velében írta Augusz Antalnak: „Az
Önök templomi miséjét Önöknél
kell megírnom.” 
JÚNIUS 3-ÁN

495 éve, 1514-ben a Szekszárdról
is sereglett paraszthadak Anyavárt,
a fõispán birtokát ostromolták.
JÚNIUS 4-ÉN

110 éve, 1899-ben megnyitották a
gimnáziumban mûködõ megyei mú-
zeumot. 95 éve, 1914-ben a gyönki
bíróság megépítésével városunk fi-
át, Diczenty Lászlót bízták meg.
JÚNIUS 5-ÉN

125 éve, 1884-ben Mária Valéria
hercegnõ, fõvédnök nõegyletünk
történeti kézikönyvét „kegyesen el-
fogadta”. 100 éve, 1909-ben a Köz-
érdek Babits Mihály elsõ kötetébõl
mutatott be verseket, Bodnár István
pedig kritikát írt az újszerû mûvekrõl.
JÚNIUS 6-ÁN

105 éve, 1904-ben Földvári Mihályt
nevezték ki megyénk fõlevéltárno-
kává.
JÚNIUS 7-ÉN

105 éve, 1904-ben Wosinsky Mór
magát francia presbiternek, késõbb
argentin menekültnek kiadó szélhá-
most leplezett le.

Dienes Valéria húgával, Edittel 1887-ben
(Koller Károly budapesti fotója)

A LÉLEK TAVASZA

„Õk pedig állhatatosan kitartottak az aposto-
lok tanításában, a kenyérszegés közösségé-
ben és az imádságokban.” (Apostolok Csele-
kedetei 2,42)

Pünkösd: a Lélek tavasza. Amikor kiáradt a Szentlé-
lek, a bibliai beszámoló szerint ki-ki a maga nyelvén
értette a tanúságtévõ apostolokat. Ez a kép csodá-
latosan kifejezi az emberi lelkekben zajló mélyebb
történést: nyelvtõl, néptõl, kultúrától, neveltetéstõl
függetlenül mindannyian „egyetértõk” lettek. Hív-
juk és várjuk ma is Lelket, hogy hozzon új tavaszt a
meggyötört világra, a keresztény gyökereit számta-
lanszor megtagadó Európára, hitét és hitelét veszí-
tett édes Hazánkra. Kérjük Õt családjaink békéjé-
ért, közösségeink megújulásáért, jó szándékú em-
beri törekvéseink, reményeink beteljesedéséért.
A Szentlélek napjainkban éppúgy árad és mû-
ködik, mint az õsegyház idõszakában. Föltéve,
ha hagyjuk. Föltéve, ha mi is hasonlóképpen meg-
nyitjuk Elõtte szívünket, mint az elsõ keresztények.
A viharos pünkösdi szél ma is le akarja tördelni ró-

lunk az elszáradt, élettelen ágakat, hogy az új haj-
tás, a krisztusi ember végre kivirágozhassék. Mint
minden más egyházi ünnep, Pünkösd is évrõl évre
visszatér, hogy egyre mélyebben átéljük, hogy egy-
re hatékonyabban átformálja szívünket-lelkünket.
Pünkösd után ugyanis mindennek meg kell
változnia! Lám, a tanítványok kezdeti félelme, bi-
zonytalansága egy csapásra eltûnt, bátor, tüzes lel-
kû apostolokká változtak, és hitükrõl egészen a vér-
tanúságig tanúságot tettek. Az eseményeket meg-
tapasztaló hívõk az õsi próféciának megfelelõen új
szívet és új lelket kaptak, Pál apostol kifejezésével
élve új teremtményekké lettek.
Mi következik ebbõl? „Állhatatosan kitartottak
az apostolok tanításában.” Mi vajon ismerjük-e,
jól ismerjük-e az apostolok tanítását? Mit teszünk
azért, hogy alaposabban megismerjük? Persze,
nagyon dicséretes és szép dolog, ha vasárnapon-
ként eljárunk szentmisére, meghallgatjuk a bibliai
részleteket, az ahhoz kapcsolódó elmélkedéseket,
magyarázatokat, ám mindez legföljebb a „szinten

tartáshoz” elegendõ, márpedig a hitben napról
napra növekednünk kellene. Forgatjuk-e rend-
szeresen a Szentírást? Olvasunk-e lelki könyveket,
olykor esetleg tudományosabb igényû vallásos
vagy teológiai mûveket? Figyelünk-e az Egyház
megnyilatkozásaira, például a pápai üzenetekre,
körlevelekre? Tájékozódunk-e a katolikus sajtóból,
nyomon követjük-e a tévé, rádió érdekesebb, érté-
kesebb vallási mûsorait?
„Kitartottak a kenyérszegés közösségében
és az imádságokban.” Senkinek nincs privát út-
ja az Atyához. Nincs személyre szabott keresztény-
ség. Nincs magán-isten. Nincs hobbi-egyház.
Egy lelkipásztortól hallottam valamikor: Krisztus
nem horgászni küldte az apostolokat, hanem ha-
lászni. A hitemet nem tudom egyedül, magányos
farkasként megélni, szükségem van a testvéri kö-
zösségre. Isten maga is közösség – ez a Szenthá-
romság titka. Márpedig ha Istenhez szeretnék kö-
zelebb kerülni, s egykor majd ebbe az üdvözítõ Tel-
jességbe bekapcsolódni, nekem is szükségem
van arra, hogy már itt a földön bekapcsolódjak a
szeretet közösségébe.

Kirsch János diakónus

E V A N G É L I U M



JEGYZET

„Aludj el szépen, kis Balázs!”

112009. május 31.
MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. június 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Május 17-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Nekem is illatoz virágod, rám is sugárzik kék eged” (Revicz-
ky Gyula: Május).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Borda Károlyné, Remete u. 61. és Dobrovich Mária, Gróf. P.
u. 2. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

M ár az elején elárulhatom, hogy Balázst nem
Kis Balázsnak anyakönyvezték, hanem

Sebestyén Balázsnak, aki mára már nagyon nagy
volumenû tévés személyiséggé nõtte ki magát. Még
akkor is, ha legújabb reklámfotója pelenkás csecse-
mõként mutatja az ugyancsak pelenkás Vadon
Jancsika társaságában. Életszerûnek érzem a
gyanút, hogy ezt büntethetõségük kizárása céljából
készíttették pártfogóik, hogy ezzel elkerüljék azt az
igazságtalanságot, hogy most is a legkisebbeken
csattanjon az ostor egy esetleges plágium-perben,
amit bárki is indít, biztos nyerõ. Ugyanis a Kaland-
ra fal! Gyerekjáték lesz? címmel futó játékos, bo-
hókás vetélkedõt a való életbõl plagizálták, ezt a
mûsort a rendszerváltozástól kezdõdõen játszatják
velünk, magyar állampolgárokkal, akár van ked-
vünk celebeknek lenni ebben a hülyegyerek ját-
szadozásban, akár nem. Igazi õrületes, falrengetõ
bolondozás ez, ezt a maga módján mindenki
tanúsíthatja Magyarországon. S azt is, hogy az ere-
deti játékban, amely igazi és vérre menõ, még a leg-
elemibb munkavédelmi elõírásokat sem tartot-
ták/tartják be az ország „mûsorkészítõi”. Ugyanis
nem biztosították a játékba kényszerített állam-
polgároknak a megfelelõ munkavédelmi felsze-
reléseket, miközben – ha kellett, ha nem – az ál-
landóan a veszélyzónában tartózkodó pol-
gároknak bekötötték a szemét – egy gyászszalagra
megtévesztésig hasonlatos – szemfedõvel, így aztán
a testi és lelki sérülésekkel szemben teljesen védte-
lenül érte az ország lakosságát egy menetrend-
szerûen érkezõ kõkemény betonfal ütése, aminek
következtében a polgárok nem egy vízforgató szi-
vattyúkkal felszerelt úszómedencébe pottyantak,
hanem egy undorítóan bûzös kotyvalékba... 

Soroljam az eseteket? Ne féljenek! Most még nem
vagyok úgy istenigazából emberevõ kedvemben,

ezért megkímélem a kárvallottak sokaságát az újra
átélés borzalmaitól. Már csak azért is, mert ezt a pla-
gizált, vidám mûsort az újságban egy teljes oldalon
úgy reklámozzák, hogy a mûsorvezetõk csecsemõ
testtel, duzzadó pelenkába bugyolálva, de felnõtt fejjel,
bárgyú mosollyal az arcukon ülnek egymás mellett,
kezükben kedvenc játékszerükkel. A fejük nagysága
megegyezik pelenkájuk méretével, de a pelenkájuk-
ban szemlátomást sokkal több van, mint
túlméretezett fejecskéikben. A vak is látja, hogy már
rég tisztába kellett volna tenni õket, aztán ágyba ten-
ni... „Aludj el szépen, kis Balázs”... Janika! Nyughass
már te is, ne zavarjátok a tévénézõket!

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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A nagy álom: Gemenci Nagydíjat nyerni
A szekszárdi Madaras Zoltán már „nagyágyú” a hazai kerékpársportban

Hiába korlátozódik tulajdonkép-

pen a sportág egészét segítő

utánpótlás-nevelésre a két klub-

ban megosztott szekszárdi kerék-

pársport, a hazai spiccen mindig

akad egy-egy szekszárdi kötődé-

sű kerekes. A hetvenes évek kö-

zepétől, a Halász-tesvérektől in-

dulva Sajó Péteren, Steig Csabán,

Istlstekker Jánoson át egészen 

az ezredforduló első éveiben is 

remeklő Arató Dávidig, de...

Bálint György

Pár éves megszakítás után megint foly-
tatható a sor. Merthogy a Schneider-éra
egyik utolsó, átlag feletti adottságokkal
bíró felfedezettjének, Madaras Zoltán-
nak jóra fordult a sorsa. Amikor 2003 te-
lén, kétéves nagykanizsai „vergõdés”
után – megélhetési okokból – abba kel-
lett hagynia a kerékpársportot, felrém-
lett, hogy egy újabb névvel gyarapodik
az elkallódott tehetségek dossziéja. A
sors egyfajta igazságszolgáltatásaként
ennek éppen az ellenkezõje történt. Így
ha ma fel kell sorolni a hazai két-három
legismertebb bringást, kihagyhatatlan
a tolnai megyeszékhelyhez még min-
dig ezer szállal kötõdõ Madaras, akinek
természetesen az egyik legnagyobb ál-
ma, hogy a korszakalkotó szekszárdi
elõdök nyomába lépve egyszer Gemen-
ci Nagydíjat nyerhessen.

– Tavaly mindössze két másodperc
választott el ettõl, és remélem, nekem
is megadatik az az élmény, hogy itt,
ezen az aszfalton – ahol most is sokat
edzek, ha itthon vagyok –, ezen cso-
dás közönség elõtt nyerhetek. Higgye
el, roppant nagy dolog. Óriási becsü-
lete, értéke van a versenyzõk között.

Ennél jobb csapathoz
már nem kerülhetek

– Már begyûjtötte a hosszú távú
országos bajnoki címet a Betonex-

pressz 2000-Limonta versenyzõje-
ként. Most a napfényes idõszakban
eszébe jut a válságos idõszak?

– Néha beugrik, de amikor a szak-
mai végzettségemnek megfelelõen
vendéglátósként helyezkedtem el, ak-
kor is reménykedtem, nem adtam fel.
Állandóan edzésben voltam, nevelõ-
edzõmmel, Schneider Konráddal újra
fölvettem a kapcsolatot, és 2006-ban
szekszárdi színekben el is indultam
néhány versenyen. Így tényleg megfe-
lelõ alapokról indulhattam, amikor a
Fortuna megérintett: a korábbi önma-
gához képest több szempontból jóval
erõsebb Betonexpressz menedzsere,

Stubán Ferenc megtette az ajánlatát.
Nagy kihívás volt, hogy a legjobb hazai
csapatban együtt versenyezhetek
Ivaniccsal, Kusztorral, de csapattársa
lettem Arany Tamásnak, aki szintén
nem kis név az országúti bringában.
Úgy érzem, a csapategység, a kohézió
is jelen van, mert a jogelõd kluboknál
azért ez nem volt teljesen rendjén...

– Már teljesen barnán mutatkozik
hetek óta.

– Nem a Riviérán barnultam le, ha-
nem a téli-tavasz eleji két hónapos
olaszországi edzõtáborozás hatása.

¾ Egzisztenciális értelemben meny-
nyire boldog?

– Maradjunk annyiban, hogy töb-
bet keresek most, mint amikor kemé-
nyen vendéglátóztam. Ez nekem elég,
mert attól vagyok boldog, hogy csak a
kerékpározásra koncentrálhatok, és
még sikereket érhetek el ebben a
sportágban.

– Nemzetközit is, a Gemenci Nagy-
díjnál is messzebbre mutatót?

– Miért ne? Tavaly már bemutat-
kozhattam a világbajnokságon idõfu-
tamban, és úgy végeztem a 43. he-
lyen, hogy egy kerékcsere hátrálta-
tott. Jó lenne több világversenyen is
szerepelni, kijutni az olimpiára, és
olyan eredményt elérni, amit a szak-
ma és a közönség komoly eredmény-
ként értékel.

– Külföldi csapathoz csakis ez le-
het az ugródeszka?

– Én ebben már nem gondolko-
dom. Ha úgy veszem, az olasz tulajdo-
nos miatt a mostani csapatom is kül-
földi. Szóval ennél jobbhoz, nívósabb-
hoz, jobban fizetõhöz az én korom-
ban már nincs sanszom igazolni.

– Több versenyen is indul a szek-
szárdi Gemenci Nagydíjat megelõzõ-
en, melyik a legfontosabb?

– Talán a romániai nyolcnapos kör-
verseny júniusban. Értékmérõ lesz, s
addigra már szeretnék formába len-
dülni.

– Ha Madaras Zoli pár év múlva
abbahagyja a versenyzést, lát-e foly-
tonosságot, lesz-e újabb szekszárdi
hazai menõ?

– Már most látom, hogy a jelenleg
a KSI-ben versenyzõ Schneider-neve-
lés, Támer Kolos lesz az, akinek a kar-
rierje kiteljesedhet. Szekszárdon is
több szépreményû, igen fiatal brin-
gás bontogatja szárnyait. Látom ben-
nük a lehetõséget, hiszen gyakran
velük is edzem. Kérdés, hogy lesz-e
bennük kellõ elszántság, kitartás, és
nagy-nagy szorgalom az edzésmun-
kában.

Madaras Zoltán: tavaly két másodpercen múlt a siker
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Tizennégy arany-, tizenkét ezüst- és
két bronzérmet szerzett az 5. számú
Általános Iskola Tagozatának 16 spor-
tolója május 19-én Dombóváron, a sa-
játos nevelési igényû tanulók számá-
ra rendezett megyei atlétikabajnok-
ságon.

A szekszárdiak futó-, ugró- és do-
bószámokban mérték össze tudásu-
kat bonyhádi, gyönki, faddi, ireg-
szemcsei, mözsi, dombóvári, báta-
széki, paksi, dunaföldvári diákokkal.
A bajnokok képviselhetik majd Tol-
na megyét az országos versenyen,
melyet Zánkán rendeznek június 4.
és 7. között.

A szekszárdi bajnokok:
Lázár Gina (300 m síkfutás, magas-

ugrás, távolugrás); Takács Zoltán
(kislabdahajítás, magasugrás); Boros
Kinga (4x400 m-es váltófutás); Lázár
Aranka (4x400 m-es váltó); Lendvai
Tímea (4x400 m-es váltó); Keresztes
Attila (súlylökés); Makovics András
(100 m síkfutás); Csurár Rómeó: (ma-
gasugrás); Góman Patrícia (4x400 m-
es váltó), Varga Tímea (súlylökés);
Leipold Éva (magasugrás).

További érmesek: Szabó Zoltán,
Papp Mónika, Molnár András, Balogh
Andrea, Gyõrfi Adrián.

K. E. A szekszárdi csapat 28 érmet szerzett a dombóvári versenyen

Éremesõ a szekszárdiakra
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TIR-SULI-val a SZTRÁDÁN!

Nekem is jó napom van, mert olyan
lehetõségekrõl adhatok hírt, melyek
a megyében biztosan, de talán az or-
szágban is egyedülállóak!
Ha honlapunkon jelentkezik a nyári MO-
PED, MOTORKERÉKPÁR, SZEMÉLY-
GÉPKOCSIVEZETÕI tanfolyamaink vala-
melyikére, akkor olyan oktatáskiegészítõ
lehetõségeket kaphat, melyek segítik az
Ön beilleszkedését a közlekedõk közé.
Használja ki nálunk a technika adta lehetõ-
ségeket! Pl. az elektronikus jelentkezés,
adatfeldolgozás, a 3D-s interaktív oktató-
program, az internetes tesztgyakorlás. Sa-
ját internetes felületén nyomon követheti le-

vezetett óráit, a vezetett útvonal visszanézé-
sével, melyben segít az Elektronikus Veze-
tési Karton.
Természetesen a sok technika között nem
veszik el az Ember sem, mert oktatóink
partnerek abban, hogy Ön is Partner lehes-
sen a közlekedésben! Nem ígérünk gyors
és olcsó jogosítványhoz jutást, de tisztes-
séggel dolgozunk, segítjük elsõ lépéseit. 
A gyakorlott vezetõk pedig stabil és mobil
szimulátoraink segítségével olyan vezetés-
technikai tapasztalathoz juthatnak, melyhez
több ezer km-t kellene levezetni.
Mindezt biztosítjuk Szekszárdtól Bonyhádon
át Dombóvárig, a megye kétharmadán!

Érdeklõdni: Szekszárd, Mátyás k. u. 46. Tel.: 74/410-608 és 20/93-57-388
akkreditációs szám: 0267 nyilvántartási szám: 17-0144-05

Köszönetet mondtak a segítségért
Mûsorral kedveskedett önkénteseinek az Év Tolna Megyei Civil Szervezete

Keszthelyi Krisztinával, a „Segíts

Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért

Alapítvány elnökével évek óta is-

merjük egymást, mégis ritkán ta-

lálkozunk. Nézzük a másik arcán

a változást. Krisztina szemei most

is mosolyognak, valahány vonása

erőt és derűt sugároz.

N. S.

A május 15-ei Köszönet Napja rendez-
vényrõl beszélgetünk, amit a Tolna Me-
gyei Gyermek-  és Ifjúsági Közalapítvány
székházában tartottak. Elnevezése is
rendhagyó, hiszen ritkán köszönnek
meg valamit manapság, pláne nem aján-
dékmûsorral. Pedig a „Segíts Rajtam!”
alapítványnál ez már hagyomány. Idén
az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Nép-
tánc Együttes, a Tücsök Klub Zenés
Színpad, az 5. számú Általános Iskola lab-
dás tánccsoportja lépett fel az ünnepsé-
gen a fiatalokkal együtt. Külön öröm,
hogy a Teveli Nyugdíjasklub színjátszó-
köre és dalárdái is részt vettek az esemé-
nyen tehetséges tagjaikkal! 

Essék néhány szó az önkéntes
munkáról. Közben félreteszem a me-

gyei önkormányzat közgyûlése elnö-
kének levelét, miközben vetek még
egy pillantást dr. Puskás Imre soraira:
„Õszintén örülök, amiért ebben az
évben is a leginkább elismerésre mél-
tó munkát végzõ szervezetnek ítélte
oda a szakmai zsûri Az Év Tolna Me-
gyei Civil Szervezete 2009 díjat. Az
alapítvány tevékenysége példaértékû

önzetlenségrõl tesz tanúbizonyságot,
ami a mostani pénzcentrikus világ-
ban igazi ritkaságnak számít.” Nem
is kell több szó.

– Önkénteseket mindig örömmel,
szeretettel várunk. Az alapítvánnyal
együtt indult tíz éve az Ágyszínház Ját-
szóház. A gyermekkórház osztályait
látogatjuk, próbálunk csipetnyi vi-
dámságot csempészni a kis betegek
mindennapjaiba. Szerencsénk volt,
mert már az uniós elõcsatlakozás ide-
jén kaptunk támogatást e folyamat el-
indításához, mûködtetéséhez. Csodá-
latos és nehéz munka ez egyszerre. A
kétévestõl a tizennyolc éves fiatalokig
találkozunk betegekkel. Más-más élet-
kor, érdeklõdés, hang, stílus. Nem rit-
kán naponta cserélõdnek az arcok, új-
ra és újra feladatunk megnyitni az is-
meretlen gyerekek szívét, megtalálni
hozzájuk az utat. Akkor is, ha fárad-
tak, joggal morcosak a körülmények
alakulása miatt. Tapasztalatunk, hogy
sok önkéntes jelentkezik ilyesfajta
munkára, s végül sokan látják be, má-
sutt hatékonyabban tudnak együtt-
mûködni, tenni a segítséggel élõkért.
Mivel jobbára fiatalok jelentkeznek

még alakulóban lévõ lélekkel, meg-
esik, hogy nehezen vagy egyáltalán
nem bírják feldolgozni a kórházban lá-
tottakat. Ilyenkor azt mondom: sem-
mi baj, aki kívánja, megtalálja azokat a
fórumokat és lehetõségeket, ahol
erõt, hitet, segítséget és derûs nyugal-
mat képes közvetíteni másoknak. 

Krisztina újabb történetbe fog...
– Az Elektrolit Kft.-tõl kaptunk

százezer forintot új csoportok indítá-
sára! Polgár Judit, az ötös iskola peda-
gógusa tanít zenés-táncos koreográfi-
át gyógyterápiás segédeszközzel
(nagy labdákkal), illetve nyárra várjuk
szabadidõs sportdélután keretében a
mozogni vágyó fiatalokat, segítséggel
és anélkül élõt egyaránt: röplabdázni,
focizni, teniszezni, és egyéb labdajá-
tékokra szerda délutánonként. 

Elhangzik Matók Lajosné, Erzsike
néni neve is, aki csodálatosképpen
nyugdíjasként havi rendszerességgel
támogatja az egyesület fiataljait. Az el-
nök szeme elpárásodik, hiszen itt és
most gyermek õ is, aki hitetlenkedve
áll az emberi önzetlenség elõtt, szom-
jazva és ragyogón, hogy aztán csak ad-
ja és adja tovább a tapasztalt jóságot… 

Keszthelyi Krisztina: örömmel
várunk önkénteseket
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Auschwitzi album – Rólunk, ne-
künk, értünk címmel Holokauszt
emlékkiállítás június 5-ig az üvegte-
remben

A tárlat méltó emléket kíván állítani
az elpusztult zsidóságnak. Ebbõl az al-
kalomból a „Soha többé soá” Alapít-
vány meghívja a város lakossága mel-
lett a tanuló diákságot is, hogy az éves
holokauszt megemlékezésüket az osz-
tályok a helyszínen tarthassák meg.

39. Tolna megyei gyermekrajz-ki-
állítás a márványteremben

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

A tárlat megtekinthetõ: június 13-ig.

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

Mûvészetek Háza
Június 9-én, kedden, 19.30 órakor

Lozsányi Soma orgonaestje
Közremûködik: Lozsányi Tamás zon-
gorán

Mûsoron:
D. Buxtehude: fisz-moll Preludium és
fúga
J. S. Bach: Cisz-dúr Preludium és fúga
J. S. Bach: G-dúr Preludium és fúga

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

Belépõjegy: 1000 Ft, Zenebarát
bérlettel: 500 Ft.

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

Adatik tudtára Szekszárd városa és a
környezõ települések népeinek, hogy
a 2009. évi Szekszárdi Szent László
Napi Vigadalom alkalmábul az vi-
dék hajadonjai és asszonyai közül
megválasztatik László király
urunk hitvesének, Adelheid ki-
rályné úrasszonynak Elsõ Udvar-
hölgye. Mindazon nõi személyek,
akik a cím elnyeréséért versengeni kí-
vánnak, június 15-ig jelentkezhetnek a
Babits Mihály Mûvelõdési Házban. Fel-
tétel: korhû jelmez.

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

Legyen Ön is aktív részese a Szent
László Napi Vigadalomnak! 

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

ELÕZETES!

Június 26-28. Szekszárdi Szent
László-napok

Benne: Szekszárdi Pörkölt és Bor
Ünnepe (asztalfoglalás: 30/235-5160);
Szent László-napi Vigadalom, László-
napi kirakodó vásár, eszközök kipró-
bálása, íjászkodás, kiállítások, szabad-
téri színház és muzsika; Ünnepi Or-
száglás és Hódolatfogadás

Július 14-én, kedden, 20 órakor
„Fesztiválhangoló” a Duna Menti
Folklórfesztiválon résztvevõ együtte-
sek táncszínházi mûsora a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház színházter-
méban. A belépés díjtalan.

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

szárd Város díjainak átadása a Mûvé-
szetek Házában. Info: Mûvészetek 
Háza, Gonda Mária 74/511-247,
szemuha@szemuha.t-online.hu

A Béla király téri szabadtéri színpa-
don: 

20 órakor Az államalapító – a
Sziget Színház elõadása

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

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

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Május 28-június 3.
17.30, 20.00: Angyalok és démonok

– szinkronizált amerikai thriller
Június 4-10.
16.00, 17.30: Hannah Montana:

A film – amerikai film
20.00: Kettõs játék – amerikai

thriller (12)

ART TEREM

Május 28-június 3.
17.00: Kémnõk – feliratos francia

történelmi film (16)
19.00: A felolvasó – feliratos ame-

rikai-német romantikus film (16)
Június 4-10.
17.00: Földünk a magasból – do-

kumentumfilm
19.00: Príma Primavéra – ma-

gyar játékfilm (12)

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

Figyelem!
Gyermekruha és játékbörze 
Június 6-án (szombat), 9-12 óráig
A Panoráma Mozi elõcsarnokában
olcsó használt gyermekruhák, já-
tékok, könyvek, használati eszkö-
zök kéz alatt, babáknak, ovisok-
nak, kisiskolásoknak
Helyfoglalás: csak személyesen,
június 3-ig a Mûvelõdési Házban
Egy árusítóhely bérleti díja: 1000 Ft. 
Információ: 74/529-610

Hősök emlékünnepe

Szekszárd város önkormányzata
tisztelettel meghívja a város lakos-
ságát a MAGYAR HÕSÖK EMLÉK-
ÜNNEPÉRE, május 31-én (vasár-
nap) 9 órára. Ünnepi program az I.
és II. világháborús emlékmûnél, a
Szent István téren:
8.50: Térzene az Ifjúsági Fúvósze-
nekar elõadásában (karnagy: Ko-
vács Zsolt)
9.00: A Honvédség felhívó jele
- Himnusz
- Vers Németh Judit elõadásában
- Ünnepi beszédet mond: Horváth
István, Szekszárd polgármestere
- Dalbetét
- A keresztény egyházak áldása
- Koszorúzás és gyertyagyújtás az
I. és a II. világháborús emlékmûnél
- Szózat
- A Magyar Honvédség Takarodóje-
le
Az ünnepséget a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza
szervezi a Honvéd Hagyományõr-
zõ Egyesület Szekszárdi Szerveze-
te és a 608. sz. Schola Cserkész-
csapat közremûködésével.

Trianoni
megemlékezés

2009. június 4-én , csütörtökön, 17 óra-
kor Trianoni megemlékezést tartanak
Szekszárdon, a Béla király téren, az Or-
szágzászló elõtt. Beszédet mond Hor-
váth István polgármester. Megemléke-
zik még és imádságot, áldást mond 
Bacsmai László plébános. Közremûkö-
dik felvételrõl a kárpátaljai kisebbségi
magyar sorsban élõ CREDO együttes.
Mindenkit tisztelettel hívnak a szervezõk.

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

Miért hiszek:
Szokolay Sándor

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

A helyszínen megvásárolható és
dedikáltatható az elõadóval már ko-
rábban készített riportkönyv. A Miért
hiszek? címmel kiadott sorozatban
neves közéleti személyek vallanak hi-
tükrõl az életükön keresztül. A szerve-
zõk mindenkit szeretettel várnak az
ingyenes elõadásra.
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KÖZLEMÉNYEK

IDÕSKORI BETEGSÉGEKRÕL

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata június 2-
án (kedd) 14 órakor a mûvelõdési ház
földszinti termében elõadást tart. Dr.
Tóbi Zoltán ortopéd fõorvos az idõs-
kori ortopédiai betegségekrõl beszél.

IGALI KIRÁNDULÁS

A Mozgássérültek Tolna megyei Egye-
sülete június 3-án (szerdán) kirándulást
szervez Igal gyógyfürdõbe. Részvéte-
li díj: 2000 Ft (útiköltség + fürdõbelé-
põ). Befizetni ügyfélfogadási napon
(hétfõn és szerdán) az egyesület irodá-
jában (Dózsa Gy. u. 1.) lehet.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Június 16. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Június 23. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Június 16. (kedd)16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Június 23. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

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

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Június 16. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Június 8. (hétfő) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés telefonon: 30/911-2119

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JÚNIUSI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-
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ÁRVERÉSI
FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 

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

beépítetlen terület
megnevezésû ingatlanokat.
Az értékesítési versenytárgyalás

szabályait, valamint az ingatlanok
rövid bemutatását tartalmazó do-

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

irodáján, illetve letölthetõ a
www.szekszard.hu internetes oldal-

ról. A részvétel és az értékesítés
egyéb feltételeirõl a Polgármesteri

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

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

címen lehet érdeklõdni.

Szünetel
az ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Szekszárd, Béla király tér 1.
szám alatt található Szekszárd Városi
Gyámhivatal, a Szabálysértési Hatóság,
valamint a Jegyzõi Gyámhatóság a vár-
megyeháza felújítása miatt új helyre
költözik, ezért május 25. és június 5.
között az ügyfélfogadás szünetel.

Június 8-tól a Városi Gyámhivatal és
a Jegyzõi Gyámhatóság a Bezerédj 10.
szám alatt, míg a Szabálysértési Ható-
ság a Polgármesteri Hivatal (Béla ki-
rály tér 8.) I. emeleti, 20-21-es irodájá-
ban, az ügyfélfogadási rendnek meg-
felelõen fogadja ügyfeleit.

Köszönjük szíves megértésüket!
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõ
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