
Tízéves a Szekszárdi Rotary Club.
Egy évtizede már, hogy van váro-
si lenyomata eme Amerikából in-
dult, világszerte elterjedt, a köz-
jót egyéni érdek nélkül reflektor-
fénybe állító mozgalomnak.

Nem feltétlenül verik nagydob-
ra, amit tesznek, ahol segítenek,
mert ez valahogy belülről jön. Per-
sze óhatatlanul tudunk róluk,
mert az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő, bajba jutott em-
bereken, közösségeken segítenek,
ami nem maradhat inkognitóban.
A szekszárdi klub kapcsán felötlik
a faddi nevelőotthon – szinte a lé-
tezésük óta – elmaradhatatlan se-
gítése, a tehetséggondozás egy-egy
iskola diákjára „kihegyezett” mód-
ja a tantestületek javaslatai alap-
ján, aztán az utak, járdák akadály-
mentesítéséhez való hozzájárulás,
a hospice mozgalom felkarolása.

Volt tehát bőven miről beszá-
molnia az egy éve immár önálló
magyarországi kormányzóság le-
köszönő elnökének, a budapesti
Kovács Imrének, vagy az újonnan
megválasztott vezetőnek, a szege-
di Lakatos Jenőnek, akik mindket-
ten tiszteletüket tették a szekszár-
di klub éves, amúgy jubileumi ti-
zedik összejövetelén a régi várme-
gyeháza dísztermében és udvarán.

– Mire lehet okkal büszke külde-
tése során a magyar rotary mozga-
lom az elmúlt évek függvényében?

– tettük fel a kérdést a programter-
vező matematikus, Szekszárdon
élő Szrnka Pálnak, aki az országos
szervezetben szekszárdi klubtag-
ként hivatalos tudósítói feladato-
kat látja el.

– Elindult és működik a befoga-

dó falu projekt, amelynek egyik
kezdeményezője az ismert buda-
pesti rotarysta, Bálint Gyuri bácsi,
a népszerű Bálint gazda. A prog-
ramban egy Heves megyei kis falu-
ban, Tarnabadon a hajléktalanná
vált embereknek kínálnak lehető-
séget. Budapesten félmillió forint-
tal támogattuk a Ferencvárosban
működő Dzsumbuj Egyesületet,

amely fiatal pedagó-
gusok kis csapata
segítségével mint-
egy 100–120 cigány-
gyerek – az iskola
után – a tanodában
értelmesen el tudja

tölteni a szabadidejét. Elérték,
hogy ezek a gyerekek visszatér-
nek, és az idejüket nem az utcán
töltik, rossz példákat látva. Válto-
zatlanul nagyon sok nívós kulturá-
lis eseményt szerveztünk ország-
szerte, melyek bevételét jótékony
célokra ajánljuk fel. 
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Tízévesek a szekszárdi rotarysok

A lelki gazdagság olykor nagyobb a materiálisnál

A J Á N L Ó
e heti számunkból

Múzeumok Éjszakája:
Mátyás korát idézték

– Reneszánsz dallamok,
borkóstoló, Babits-est

4. oldal

Kisgyermekként látta
a híres rokont

– Babits unokaöccse csak
egyszer írt verset

6. oldal

Trenka István zászlós
„Az év tûzoltója”

– A szerparancsnok szerint
a tûzoltás csapatmunka

8. oldal

Kaposvárra látogat a
Gemenc GP mezõnye

– Vb-pontokért csatáznak
a 34. Nagydíj bringásai

12. oldal

XVI. Duna menti folklór-
fesztivál Szekszárdon

– Július 8-tól egy héten át:
népzene, táncház, vásár

15. oldal

A jubileumi ünnepség a vármegyeháza kertjében, a Szekszárdi Rotary Club
által emelt emlékkőnél kezdődött

Folytatás a 3. oldalon.

Kedves Olvasóink!

A Szekszárdi Vasárnap
következő száma

2008. augusztus 10-én
JELENIK MEG!

A nyár városi programjairól, a polgármesteri
hivatal közleményeiről, felhívásairól addig is a
www.szekszard.hu honlapon tájékozódhatnak.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
A polgármester úr júliusban
nem tart fogadóórát.
Augusztus 26. 16–18 óráig
(kedd) 
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Az alpolgármester asszony
júliusban nem tart fogadóórát.
Augusztus 26. 16–17 óráig
(kedd) 
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 36. sz. iroda

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő

A képviselő asszony 
júliusban és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

Július 7. (hétfő) 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
Július 15. (kedd) 16–17 óráig
Auguszt. 19. (kedd) 16–17  óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

Július 2. (szerda) 17–18  óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
Augusztusban a képviselő úr
nem tart fogadóórát.

TÓTHI JÁNOS képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
Előzetes bejelentkezés alapján:
20/215-1023-as telefonon
(17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
Július 1. 
(kedd) 16.30–17.30 óráig
Augusztus 5. 
(kedd) 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A képviselő úr júliusban 
és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
Július 21. (hétfő) 17–18  óráig
Aug. 18. (hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
Előzetes bejelentkezés alapján:
30/824-70750-es telefonon
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Július 9. (szerda) 17–18  óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

K Ö Z L E M É N Y
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A
§-a  július 1-jét a Köztisztviselők Napjává nyilvánította. Ezt a na-
pot a 2001. évi XXXVI. törvény egyben munkaszüneti nappá nyil-
vánította a közigazgatási szerveknél dolgozók számára.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fentiek értelmében 

2008. július 1-jén (kedden)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

az ügyfélfogadás szünetel és a hivatal zárva tart.
Kérjük szíves megértésüket!

Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a tíz pécsi egye-
temi, főiskolai kollégiumi férőhely 2008/2009. tanévi elnyerésére. 
Pályázhatnak azok a szekszárdi lakhelyű, jó tanulmányi eredményt, magas fel-
vételi pontszámot elért, szociális körülményeik alapján rászoruló hallgatók,
akik helyhiány miatt nem nyertek felvételt a pécsi kollégiumokba, és kollégiu-
mi férőhely nélkül tanulmányaikat megkezdeni vagy folytatni nem tudják. 
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
1. Az 2007/2008. tanévben városi férőhelyet elnyert hallgatók jogosultsága

folytatólagosan nem érvényes, a 10 férőhely elosztása újra történik az aláb-
biakban részletezett szempontok figyelembevételével a megjelölt hivatalos
igazolásokkal ellátott pályázatot benyújtók között. 

2. A pályázati kiírásnak meg nem felelő – hiányosan beküldött – pályázatokat
nem értékelik a bizottságok.  

3. A pályázatok értékelésének módja:
a) A Művelődési és Oktatási Bizottság az alábbi meghatározó szempontok

szerint 5 férőhely odaítéléséről dönt. 
Tanulmányi előmenetel, felvételi eredmény alapján előnyt élveznek:
– a felsőfokú tanulmányokat kezdő, jó érettségi eredménnyel és magas

felvételi pontszámmal felvett hallgatók
– magasabb évfolyamon tanulóknál jó tanulmányi eredményt elért hall-

gatók
b) Családi körülmények és a jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján a Szociá-

lis és Egészségügyi Bizottság 5 férőhely odaítéléséről dönt. 
Családi helyzet, körülmények alapján előnyben részesül a pályázó, ha a
családban
– gyermekeit egyedül nevelő szülő,
– három vagy több gyermek, 
– idős, beteg vagy rokkant szülő,
– tartósan munkanélküli szülő vagy családtag,
– egynél több továbbtanuló fiatal van.
Jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján előnyben részesül a pályázó, ha:
– a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2-szeresét (57 000 Ft/fő)
– a család nem rendelkezik a lakhatását biztosító ingatlanon kívül más –

az Sztv. 4. § (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott értékű (mini-
mál nyugdíj 70-szerese, azaz 1 995 000 Ft) – ingatlannal vagy ingó va-
gyonnal

4. A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek: 
– Rövid, tömör életrajz (kitérve a tanulmányokkal kapcsolatos kérdésekre,

családi, jövedelmi körülményekre, indokolva a kollégiumi férőhely szük-
ségességét)

– Érettségi vizsga eredménye, felvételi eredmény, elért pontszám, év végi
vizsga eredménye (leckekönyv), kollégiumi felvételi értesítés. (Hitelesített
fénymásolatban is küldhetőek.)

– A pályázat benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről szóló munkálta-
tói igazolás, APEH-igazolás, adóbevallás, nyugdíj, járadék stb. valamelyi-
ke.

– Nyilatkozat a lakás- és egyéb vagyoni körülményekről (űrlap szerint).
5. A pályázatokat két azonos példányban a Polgármesteri Hivatalhoz (Szek-

szárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani.
A fenti adatokat titkosan kezeljük.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján átvehető forma-
nyomtatvánnyal lehet.
A pályázat beadási határideje: 2008. augusztus 15. 
A pályázatok elbírálásáról, a férőhelyek odaítéléséről a bizottságok 2008. au-
gusztus 31-ig döntenek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

A MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI
EGYESÜLETE SZEKSZÁRDI CSOPORTJA

KIRÁNDULÁST SZEVEZ MÓRAHALOMRA
2008. július 8-án (kedden)

Indulás reggel 6.30 órakor a Gemenc Szálló parkolójából.
Jelentkezés: hétfő és szerda 8–12 óráig az egyesület irodájában:

Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt. Részvételi díj 2000 Ft.

START KÁRTYÁVAL KEVESEBB A JÁRULÉK
Kedvezményes járulékfizetési lehetőséget biztosítanak a munkáltatók

részére a START kártya, mégis kevés munkavállaló váltja ki azokat. Pedig
a szóban forgó kártyával könnyebben helyezkednek el a gyermekgondo-
zásból (gyed, gyes) visszatérők, illetve az ötven éven felüli, tartósan
állástalan munkavállalók, sőt a pályakezdő fiatalok is – tájékoztatta la-
punkat Marton Ferenc, az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságá-
nak sajtószóvivője.

A jogszabály alapján az adózók kérésére az APEH három típusú START-
kártyát állíthat ki, amelyek különböző kedvezményekre jogosítják a
munkáltatókat, akik ilyen kártyával rendelkező munkavállalókat foglal-
koztatnak.

START kártya: Ezt a legfeljebb 25 éves – felsőfokú végzettségűek
esetében maximum 30 éves – pályakezdő fiatalok válthatják ki.

START PLUSZ kártya: Azok a munkavállalók válthatják ki, akik a gyes,
gyed, gyet, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy
éven belül keresnek állást, illetve akiket a munkaügyi központok tartósan
álláskeresőként regisztráltak. Az őket foglalkoztató munkaadók szintén
kedvezményt kapnak a munkáltatói járulékok fizetéséből.

START EXTRA kártya: Ezt az 50 év feletti, tartósan álláskeresőként re-
gisztráltak, illetve korhatártól függetlenül legalább egy éve munkanélküli,
alapfokú végzettséggel rendelkező magánszemélyek válthatják ki. E
kártya esetében is járulékkedvezményt kap a munkáltató.

A munkavállalók START kártyát postai úton, illetve személyesen az
APEH ügyfélszolgálatán igényelhetnek, ahol rendelkezésre állnak az
kitöltendő adatlapok: Utóbbiak az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) is
letölthetőek. - h -



Ilyen volt például a Bazilikában
egy koncert a Sasad Klub szerve-
zésében, és ilyen a június 29-én a
Magyar Színházban „A vámpírok
bálja” című darab. Ezt az előadást
a miskolci rotarysok szervezik.

Egyedi projektnek nevezhető a
Bükkábrányban véletlenül felszín-
re került hét és félmillió éves mo-
csárciprusok megmentésében vál-
lalt kezdeményező szerepünk, no
és az a 470 000 forint, ami indulás-
ként az ország klubaiból e nemes
célra összejött tavaly.

– A nemzetközi kapcsolatok hori-
zontja is szélesedett...

– Igen. A mi szóhasználatunkkal
élve egy német és egy amerikai

districttel (ez utóbbi egy New Jer-
seyi úgynevezett GSE kapcsolat).
Ilyen esetben öttagú küldöttségek
látogatnak el egymáshoz: vezető-
jük mindig egy rotary klubtag, aki
az egy hónapos időtartamra magá-
val visz négy olyan személyt a tár-
sadalmi, gazdasági közéletből,

akik mindennapi tevékenységük-
kel, életvitelükkel megfelelnek a
rotary eszmeiségének.

– Régebb óta működik a csere-
diákprogram is.

– Igen, számos magyar klub
küld ki és fogad külföldi diákokat
egy hónapos, illetve egyéves idő-
tartamra. Már másodízben vendé-
geskedett Szekszárdon egy brazil
fiú, akit a pécsi klub fogadott a
2007/2008-as tanévre.

Fókuszban Fadd és a
tehetséggondozás

Az átlagember szemében a
rotary klub magyar viszonylatban
gazdag emberek gyülekezetét is je-
lenti, akik megtehetik, hogy jóté-
konykodnak. Ám, ha jól körülnéz-
tünk a megyeháza udvarán, már a
külsőségekben, a személyi össze-
tétel alapján is látható volt: ezek az
ismert arcok magánvagyonuk, mű-
ködő tőkéjük alapján nem férné-
nek bele semmiféle Tolna megyei
toplistába. Vulgáris leegyszerűsíté-
se a dolgoknak, ha csak materiális
értelemben vett tehetősségről, gaz-
dagságról értekezünk velük kap-
csolatosan. A gazdagság sok eset-
ben lelki értelemben jelenik meg.

– Az erősnek mondható közép-
osztály jelenik meg a Rotary klu-
bokban. Ez a mi kis közösségünk-
re még inkább illik – mondja Villi

János közgazdász-adószakértő,
aki dr. Horváth Béla után a követ-
kező egy évben tölti be a szekszár-
di klub elnöki tisztét. – Olyan em-
berek közössége ez, akik hajlandó-
ak a saját pénzükből is áldozni ar-
ra, hogy segítsenek valamiben, va-
lakinek. Az elkövetkezendő idő-
szakban azokat az ügyeket szeret-
nénk szolgálni, amelyeket már ko-
rábban elkezdtünk.

Fontos a faddi gyermekotthon
támogatásának továbbvitele. S itt
nem csak egy adott célra, például
eszközvásárláshoz, vagy utazás-
hoz nyújtunk segítséget, hanem az
intézmény támogatására két évvel
ezelőtt létrehozott alapítványt is
megpróbáljuk tartalommal feltölt-
ve működtetni. Ott akarunk lenni
minden városi általános iskolában
a tehetséggondozásban, a középis-
kolákban pedig egyfajta rotáció
alapján. Nívós kulturális esemé-
nyek szervezésével pedig a zenei
és művészeti iskolának igyek-
szünk segíteni – vázolta az elkép-
zeléseket Villi János.  

B. Gy. – Fotók: Szrnka Pál
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Folytatás az 1. oldalról.

Tízévesek a szekszárdi rotarysok
A lelki gazdagság olykor nagyobb a materiálisnál

Leköszönő és új elnök, illetve kormányzó. Dr. Horváth Béla (balról) dr. Kovács
Imrével, Villi Jánossal és Lakatos Jenővel beszélget az ünnepség előtt

A Szekszárdi Rotary Club néhány tagja a születésnapi tortával

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁGA

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A tv. alap-
ján PÁLYÁZATOT HIRDET határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban

ifjúsági orvos munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: Ifjúsági rendelő, Szekszárd, Szent István tér 18.
Munkakörbe tartozó feladatok:

• 14 év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő ta-
nulók megelőző jellegű iskola-egészségügyi orvosi ellátása,

• a tanulók egészségi állapotának szűrése, követése,
• egészségnevelés,
• pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzése,
• sporttal összefüggő iskola-egészségügyi feladatok ellátása

Az illetmény megállapítására az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• iskola-egészségtan és ifjúságvédelem vagy belgyógyászat vagy csecsemő-
és gyermekgyógyászat szakvizsga,

• erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai önéletrajz,
• alkalmasságot igazoló okirat,
• orvosi diploma és szakvizsga hiteles másolata

Pályázat benyújtási határideje: 2008. július 15.
Pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 30.
A munkakör legkorábban 2008. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázatokat SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnokság, 7100 Szek-
szárd, Vörösmarty u. 5. szám alá postai úton Takács Béláné részére lehet bekül-
deni.

Új személyautó segíti
a gondnokság munkáját
Az elmúlt héten vehette át új autóját az Egészségügyi Gondnokság.

Mint arról Takács Béláné (képünkön), a gondnokság vezetője lapunkat
tájékoztatta, a gépkocsi három intézményt szolgál ki: a családsegítő
központot, a városi bölcsődét és magát az Egészségügyi Gondnokságot.

Munkatársaik 150–200, a periférián élő családot látogatnak rendszere-
sen, számukra ruhaneműket és élelmi-
szercsomagokat visznek. A gondnok-
ság autójával bonyolítják a védőnők a
családlátogatásokat, csoportos tovább-
képzésekre utaznak, de a központi or-
vosi ügyelet számára anyag- és gyógy-
szerbeszerzésben is segít. A városi böl-
csőde munkatársai ugyancsak a tovább-
képzésekre utazáshoz veszik igénybe.

Az új Opel Astra kombi árát az
Egészségügyi Gondnokság pénzmarad-
ványából fedezte a költségvetés. A 10
éves, 315 ezer km-t futott régi autót –
közgyűlési döntés értelmében – a
gondnokság térítésmentesen bocsátot-
ta a Szekszárdi Polgárőr Egyesület ren-
delkezésére.



2008. JÚNIUS 29.4444 H É T R Ő L  H É T R E

TA „Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa”
projekt főigazgatója, Mészáros András beveze-
tőjével nyílt meg, és Hegedűs D. Géza színmű-
vész fellépésével zárult az idei Múzeumok Éj-
szakájának programja a régi Vármegyehá-
zán.

A június 21-én, kora délután kezdődő műsor
az emeleti díszteremben várta a látogatókat: a
mintegy másfél órás reneszánsz zenei csemege
után borászaink sem feledkeztek el nedűikkel
kínálni az összesereglett művészetpártolókat.
Mészáros András projektvezető szerint igen
fontos az eltűnt hagyományok újjáélesztése, s
ez ölt testet a reneszánsz dallamokkal átitatott
szekszárdi rendezvényben is. „Ugyan már csu-
pán 558 nap van vissza 2010-ig, de a program-
menetben többek között Szekszárd polgármes-
terével, Horváth Istvánnal történő folyamatos
egyeztetéssel jó úton járnak” – vélte a főigazga-
tó. A pécsi beruházások botrányos késlekedésé-
ről, s a programszervezők sorának távozásáról
természetesen nem volt szó, s már nem is lehe-
tett, hiszen Dr. Töttős Gábor helytörténész kez-
dett bele reneszánsz vonatkozású elő-
adásába, mely a Mátyás korabeli helyi,
megyei történések bemutatásával tette
elviselhetőbbé a szombat délutáni hősé-
get.

Megtudhattuk, hogy Hunyadi Jánost a
bátai apát segítette küzdelmeiben, s már
Zsigmond király adományozott búcsújá-
ró jogot a településnek. A török mindezt
persze nem vette jó néven, s a település
1539-ben pusztulásra ítéltetett. Mátyás
1463-ban a tolnai országgyűlésen felállí-
totta az állandó fekete sereget, s ez idő
tájt szakad ketté megyénkben a gótika
és a reneszánsz stílus. Temesvári Pelbárt
ferences szerzetes, legendák, prédikáci-

ók és latin egyházi munkák írója ekkoriban gyó-
gyíttatja ki magát az ozorai kolostorban a pestis-
ből. Janus Pannonius, aki sokáig pécsi püspök
volt, s fennhatósága alá tartozott a szekszárdi
apátság, szintén ebben az időben, 1451-ben in-
tézett egy nem éppen dicsőítő epigrammát váro-
sunk főapátjához, Álmosdi Csöre Zsigmondhoz.
Döbröközi várában írta meg Werbőczy István az
1500-as évek elején híres hármas törvényköny-
vét, de a magyar nyelvű irodalom első szerelmes
versikéje is e tolnai tájon született 1485-ben,
melyet Török Imre Paksi Krisztinához intézett:
„Emericus Terek köszön Krisztinának, legyen
kenyvebb jnhának. Száz jó napat, két száz jó ét
hozjája.” Az előadás után a Szekszárdi
Gitárquartett színesítette tovább a reneszánsz
életérzést – jelenkori értelmezésben. A fiatal
énekművész, Wessely Ágnes kiforrott, képzett
hangja jócskán hozzátett ahhoz, hogy a vendé-
gek beleéljék magukat e korba, és gondolatban
a 15. század világába kalandozzanak.

A megyeháza folyosóján kellemes kóstolóval
várták a megjelenteket a szekszárdi borászok
céhének tagjai: Bodri István olaszrizling és kék-

frankos vörösborral, Vesztergombi József ka-
darkával, Eszterbauer János bikavérrel, Módos
Ernő pedig kékfrankos merlot-val kedveskedett
„reneszánsz” kínálatában. Nem is csoda, hogy
gondolatban Mátyás korával kapcsolták össze a
szekszárdi bort, hiszen az említett században
nyerte a hegy levéből legnagyobb bevételeit az
apátság. A nap folyamán a Vármegyeházán be-
lehallgathattunk Kónya István: Mátyás és más
európai királyok udvarának korabeli zenéjébe,
valamint Béke Csaba lantművész reneszánsz
dallamos műsorába, de felidézhettük Janus
Pannonius és Balassi Bálint verseit is Csötönyi
László tolmácsolásában.

Este kilenc órakor gyertyás-fáklyás meghitt
eseménynek lehettünk tanúi a régi apátság falai
között: számtalan érdeklődő jelenlétében – a
Babits Emlékbizottság szervezésében – Édes az
otthon címmel zenés irodalmi est vette kezdetét.
Göndöcs Petra énekművész és Lányi Péter zon-
goraművész kíséretében Hegedűs D. Géza szín-
művész előadásában hallhattunk Babits-költe-
ményeket, s felidéztük, hogy  költőnk „A lírikus
epilógjá”-ban a mindenséget vágyta versbe ven-
ni, a „Fekete ország” című, nagy botrányt kavart
szimbolista versét visszahallva pedig átérezhet-
tük, hogy a gonosz mindenhol felüti a fejét: „fe-
kete elme, s fekete gond”, ... gyász, öröm, em-
ber, állat, fekete világ közepette. A „Húsvét
előtt” soraiból a föltámadást, a béke eljövetelét
érezhettük, a Petőfi koszorúiban pedig a magyar
ifjúságot megszólítva („kelj magyar ifjúság, légy
te virág magad – nem drótos füzérbe görbítve –
légy szabad virág szabad földön”) a Petőfi esz-
méit kisajátítók ellen szólt, és szól ma is aktuá-
lisan a fiatal nemzedékhez.

Az este során a megyeháza folyosóin helyi
művészek kiállítását tekinthették meg az érdek-
lődők, akik a Megyei Múzeum éjszakai kiállítá-
sáról jövet útba ejtették... Gyimóthy Levente 

A Múzeumok Éjszakája rendez-
vénysorozathoz és a reneszánsz
évhez kapcsolódóan június 21-én,
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
könyvtártermében mutatták be
Faddi Varga János királyi főszakács
Lakomakönyvét.

Szép számú érdeklődő lehetett
részese a látványos fogadtatásnak:
Faddi Varga János feleségével,
Vargáné Kovács Veronikával és
unokáikkal eredeti reneszánsz ru-
hákba öltözve várták a bemutatóra
érkezőket, akik a belépésnél meg-
csodálhatták a finomságokkal dú-
san terített asztalt félkörbe fogó
gyümölcskoszorút.

Az igényesen írott, szerkesztett,
fotózott, nemkülönben nyomda-
technikailag kivitelezett könyv
méltó koronája a Faddi Varga há-
zaspár több évtizedes, hittel és hi-
vatástudattal végzett kutatói tevé-
kenységének, amellyel a rene-
szánsz ételek eredetét és azoknak a
mai korban való elkészítését végez-

ték. A Nagyszakácsiban királyi fő-
szakáccsá vált családfő gyermekei
és unokái is követték a példát, s a
könyv megszületésében is kivették
részüket.

„Étkek, melyek elől járulnak”,
„Őzpástétom tésztában, csipkebo-
gyómártással”, „Halsaláta gyü-
mölcsbe bélelve”, „Királynőleves,
májtallérokkal” – csak pár fejezet a
könyvből. A recepteket először a
régi, majd a mai írásmóddal ismer-
tetik, amely kedves jellegzetessége
a kiadványnak. Az ételekről ké-
szült művészi fotók külön fejezetet
érdemelnének, aki rájuk néz, azon-
nal érzi szájában a nemes ételek
ízkavalkádját.

Elismerést érdemel a kötet terve-
zője, gondozója és kiadója, Soly-
mosy Lajos, aki szemmel láthatóan
szívügyének tekintette, hogy Faddi
Varga János és családja által megál-
modott, évtizedek munkáját bemu-
tató könyvet olyan minőségben
prezentálja, hogy az minden olva-

só étkezőszekrényének egyik leg-
szebb ékessége legyen.

A könyv előszavában Unger Ká-
roly, a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség elnöke a következő-
ket írja Faddi Varga Jánosnak:

„A mesterember és az ínyencmű-
vész között az a különbség, hogy a
mesterembernek tanulnia kell a tu-
dás elsajátításához. Az ínyencmű-
vésznek az élet ad ihletet ahhoz,
hogy boldogságot nyújtson ember-
társainak. Te a boldogság érzeté-
nek osztogatására születtél! Le-
gyen erőd, egészséged, hogy bő
marokkal szórd közöttünk ezt a
boldogságot mindannyiunk örömé-
re, és nemzeti kincsünk, a magyar
gasztronómia öregbítéséért.”

Aki már boldog birtokosa a
könyvnek, az élvezettel lapozgatja
– talán van, aki már ki is próbált
egy-két receptet –, aki még nem, az
a Szent László-napi ünnepségen ta-
lálkozhat vele, s teheti gyűjtemé-
nye részévé.  Sas Erzsébet

Múzeumok Éjszakája Mátyás korának hangulatában
Reneszánsz dallamok, borkóstoló és meghitt Babits-est a régi Vármegyeházán

„Őzpástétom tésztában, csipkebogyómártással”



2008. JÚNIUS 29. 5555H É T R Ő L  H É T R E

Korcsmár István: 
A városvezetés
igyekszik a helyi 
vállalkozókat 
helyzetbe hozni

A szekszárdi Alisca
Bau Kft. 1991 februárjá-
ban elsődlegesen mély-
építési létesítmények:
vízvezeték, szennyvíz-
és csapadékcsatorna,
víz- és szennyvíztisztító
műtárgyak kivitelezésé-
re alakult. A cég tevékenysége már a működés
első évében kibővült a mélyépítés és a magas-
építés területén egyaránt: létesítmények alapo-
zása, térbeton-, út- és támfalépítés, valamint
pince-megerősítési és hatástalanítási munkák
mellett könnyűszerkezetes csarnokok szerelé-
sét is végezték. A mély- és magasépítés terüle-
tén szerzett szakmai tapasztalataikat és tudásu-
kat speciális területen is rendre próbára teszik: a
műemlékfeltárás és -felújítás ismert és elismert
szakemberei a régióban.

Az Alisca Bau Kft. megalakulása óta minden
évben nyereséget termelt, növekedése folyama-
tos, piaci helyzete kiegyensúlyozott. A cég Tol-
na megyében piacvezető a közműépítésben.
Ügyfélkörük folyamatosan bővül, a mélyépítési

ágazatban jelentős a visszatérő ügy-
felek aránya annak ellenére, hogy az
építőiparban ez meglehetősen ritka
jelenség. Mélyépítési szolgáltatásaik
megrendelői elsősorban a települési
önkormányzatok, elvárásaik alapve-
tően meghatározzák a társaság stra-
tégiáját. Magasépítési szolgáltatásuk
ügyfelei azok a tőkeerős cégek, akik
fejlesztik gyártási, raktározási, szál-
lítási és egyéb szolgáltatási kapaci-
tásukat. Ez az ágazat tehát erősen
kitett a gazdasági fejlődésnek.

Az Alisca Bau Kft. néhány hete
adta át a városi tanuszodát a
bátaszékieknek, és a közeljövőben
készül el a hőgyészi szennyvíztelep
munkálataival. A cég sikerei ellené-

re Korcsmár István ügyvezető igazgató ezúttal
mégsem a pozitívumokról beszélt.

– Az országban tapasztalható gazdasági re-
cesszió a mi ága-
zatunkat sem kí-
mélte. Az elmúlt
másfél év finoman
fogalmazva sem
volt diadalmenet:
az építőipar 20,
míg a mélyépítő
ágazat 40 százalé-
kos csökkenést
volt kénytelen el-
szenvedni. Az idei
esztendő sem ke-

csegtet túl sok jóval, hiszen csak a második fél-
évben kiírásra kerülő pályázatok és közbeszer-
zések után leghamarabb 2009 elején kezdőd-
hetnek el a munkák. Ezért volt örömteli az a
múlt heti sajtótájékoztató, amelyen Horváth
István polgármester bejelentette a Szekszárdi
Ipari Park infrastruktúra-fejlesztését célzó
munkák megindítását. A közműépítést kivitele-
ző konzorciumnak cégünk is tagja.

– A magyar közbeszerzési eljárás a környező
országokhoz képest kevésbé vállalkozóbarát. A
pályázatok többségét eleve multikra írják ki, a
helyiek csak alvállalkozók lehetnek, aminek vi-
szont később minden ódiumát vállalniuk kell.
Úgy gondolom, a helyi társaságok jobban „kép-
ben” vannak az adott település igényeivel,
problémáival. Ráadásul ők azok, akik iparűzési
adóval, támogatásokkal segítik a település éle-
tét.

– Véleményem szerint az egyes munkák oda-
ítélésekor igenis figyelembe kell venni a helyi

vállalkozásokat. Örven-
detes, hogy Szekszárdon
ezen a téren is elindult
végre valami, a városve-
zetés a törvényi kerete-
ken belül igyekszik a he-
lyi vállalkozásokat „hely-
zetbe hozni”. Szívesen
teszünk eleget minden
városi felkérésnek, hi-
szen mi is elsősorban itt
szeretnénk megdolgozni
a „betevőért”.

Alisca Bau Kft.: közműépítés az ipari parkban

Jogerős ítélet 
a Toller-baleset ügyében
Szerdán jogerős ítéletet hozott a Tolna Megyei Bíróság Vass Gábor ve-

zette büntetőtanácsa a maradandó fogyatékosságot szenvedett dr. Toller
László, Pécs volt polgármestere, országgyűlési képviselő, és gépkocsive-
zetője, a karambol következtében a kórházban elhunyt Szőke János bal-
esete ügyében. A büntetőtanács súlyosbította a közúti baleset gondatlan
okozójának, egy 56 esztendős budapesti férfi büntetését az első fokú íté-
lethez képest. A korábban kiszabott másfél év fogházbüntetés letöltésé-
nek próbaidejét két évről három évre emelte, a közúti járművezetéstől va-
ló eltiltását a két év tíz hónap helyett három és fél évben állapította meg,
míg a korábban megítélt 280 ezer forint pénzbüntetést jóváhagyva a 600
ezer forintos perköltséget is a vádlottra hárította.

A Toller Lászlót szállító gépkocsi még 2006. június 19-én Dombóvár és
Tamási között, a 61-es számú úton szenvedett súlyos balesetet, amikor a
szemből érkező, két teherautót részben a záróvonal ellenére előző Merce-
des személyautóval való frontális ütközést próbálták kivédeni. A pécsi
polgármester kocsija előbb a jobboldali útpadkára hajtott, onnan vissza-
térve a túloldalra sodródott, majd az árokba csapódott.

A tanácsvezető bíró a vádlott bűnössége tekintetében nem változtatott,
de kitért arra is, hogy ugyan Tollerék gépkocsija is túllépte az engedélye-
zett sebességet, ám ennek nem volt része a baleset bekövetkeztében. Az
is ismeretes, hogy sem Toller László, sem Szőke János biztonsági öve nem
volt bekapcsolva. Dr. Vass Gábor – hivatkozva az igazságügyi orvosszak-
értőre – leszögezte, hogy a jármű borulása és csapódása során a bekap-
csolt öv sem védte volna ki a sértettek fejsérüléseit. A Mercedes vezetője
esetében büntetlen előéletét, a közlekedésben is hosszú időn át való bün-
tetlenségét, valamint a védők által felsorolt tényeket is enyhítő körül-
ményként értékelte a büntetőtanács. Mindezeket figyelembe véve a ta-
nács nem tartotta indokoltnak szabadságvesztésre ítélni a baleset gondat-
lan okozóját. Az ítélet jogerős.

Toller Tünde, Toller László felesége lapunk kérdésére megerősítette,
hogy éberkómában fekvő férje állapota változatlan.  V.H.M.

A nyaralás előtt – különösen, ha
nem társas útra fizettünk be –
megannyi elintézni valónk akad az
indulást megelőzően. Fontos, hogy
kössünk biztosítást mindenkire, és
ne csak a nyaralási, de az utazási
napokra is! Egy 4 tagú család biz-
tosítása egy hétre már tízezer fo-
rintból kijöhet. Feltétlenül nézzük
meg útlevelünk érvényességét. Ér-
demes összeállítani egy kisebb
gyógyszercsomagot a következők-
kel: láz- és fájdalomcsillapító, há-
nyás-, hasmenés-csillapító, sebhin-
tőpor, ragtapasz, kötszer, szem-
csepp, kalcium pezsgőtabletta (al-
lergia), égések, rovarcsípések elle-
ni kenőcs. Ha szedünk gyógyszert,
feltétlenül vigyük magunkkal. Ne
feledjük el a napvédelmet sem:
gyermekek és világos bőrűek szá-
mára magas faktorszámú naptej ja-
vasolt, a tengerparton minimum
30-as. A naptej vízálló legyen. Nap-
szemüvegünk inkább fényszűrő,
mint trendi legyen, a sapkánál le-
het fordítva is. Igyunk elég folyadé-
kot, és az útra is vigyünk eleget, de
lehetőség szerint csak palackozot-
tat fogyasszunk! Leginkább a cu-
kor- és szénsavmentes italok ajánl-
hatók. A gyümölcsöt, zöldséget
alaposan mossuk meg, kellemet-
len perceket és napokat okozhat-
nak a fertőzések.

Akármilyen autóval is vágunk
neki az útnak, érdemes átnézetni
szervizben. A hosszút út és a me-
leg extrém megterhelésnek teszi ki
járművünket. Legyen nemzetközi
zöldkártyája az autónak, ez az el-
ső, amit a rendőrök kérhetnek. Az
útvonalat előre válasszuk ki, és el-
lenőrizzük le. Hiába készítjük fel a
járművet, egy defektre így is szá-
míthatunk. Indulás előtt ellenőriz-
zük a gumik nyomását (a pótkerék-
ét is!), tegyünk be szerszámot, ha
kereket kell cserélni. Lehetőség
szerint tartsunk poroltó készüléket
az autóban. Ebből elég akár az 1
kg-os is, csak legyen, ha kell! Min-
dig hasznos egy éles kés (össze-
csukható), de legyen nálunk gyufa
vagy öngyújtó. Az üres műanyag
zsák kis helyen elfér, de sokszor
nagyon jól jöhet.

Végül a csomagolás. Amikor
már mindent összepakoltunk, a
negyedét vegyük ki, így felesleges
dolgokat nem viszünk, és még
hely is marad. Ugyanezeket két hét
múlva úgyis érintetlenül vennénk
elő. Ha mégis otthon hagytunk vol-
na nélkülözhetetlennek hitt dol-
got, akkor sem kell pánikba esni:
divatos bikinit a tengerparton is
árulnak. A fényképezőgépet, ka-
merát viszont ne hagyjuk otthon,
még sok dolguk lesz.

Hurrá, nyaralunk!



„A család történetéről
már nem engem
kérdeznek, hanem
nekem kell kérdeznem”

Verset csak egyszer írt gimnáziu-
mi évei alatt, de amikor a kisebbfaj-
ta szenzáció reményében erről esik
szó, csak lemondóan legyint.
„Nem is érdemes beszélni róla” –
mondja. Tény, hogy nem örökölte
jeles felmenőjétől az irodalmi vé-
nát, ehelyett a reáltudományok ér-
dekelték. Így is lehetett volna tanár,
mint nagyhírű rokona, aki egy ide-
ig oktatott is. Bár nem irodalmat,
hanem matematikát taníthatott vol-
na a diákoknak.

– Babits István vagyok – mutat-
kozott be egy középtermetű, szem-
üveges, rekedtes hangú idős úr a
szekszárdi Garay János Gimnázi-
um örökdiákjainak találkozóján. A
vezetéknév hallatán még azok is
joggal élhetnek a gyanúperrel, akik
csekély érdeklődést mutatnak az
irodalom iránt. Akik pedig a cse-
kélynél valamivel többet, azok szá-
mára szinte biztos, hogy a klasszi-
kus író, költő egyik leszármazottja
érkezett érettségije után ötvenöt
évvel az egykori alma mater falai
közé.

– Ez így igaz – erősítette meg a fő-
városban élő Babits István. – Édes-
apám, aki hozzám hasonlóan az
István keresztnevet viselte, Babits
Mihály öccse volt, és bár Pécsett
született, Szekszárdon érettségizett
és a jogi végzettség megszerzése
után itt lett egy ideig árvaszéki ül-
nök. Jómagam már Szekszárdon

láttam meg a napvilágot, amiképp
nagybátyám. Rövid kitérőként
hadd mondjam el, hogy Babits Mi-
hály abba a pécsi – ma Nagy Lajos
nevét viselő – gimnáziumba járt,
melynek főlépcsőházi falán napja-
inkban három emléktábla található.
Az egyik természetesen Babits Mi-
hályé, a másik Vas Gerebené, a har-
madik pedig Garay Jánosé. Mind-
hárman Tolna megyeiek voltak.

Babits Mihály 1883-ban szüle-
tett, Babits István édesapja pedig
1895-ben. Kettejük között tehát ti-
zenkét év volt a korkülönbség.
Azután később nemcsak az időbe-
li, hanem a térbeli távolság is meg-
határozónak bizonyult. A báty Bu-
dapesten, illetve Esztergomban élt,
az öcs pedig Szekszárdon, így csak
ritkán találkoztak.

– A családi kapcsolatok akkor
erősödtek fel valamelyest, amikor
néhai Tibor bátyám a fővárosba ke-
rült egy bentlakásos gimnáziumba.
Ekkoriban Misi bácsi (azaz Babits

Mihály – a szerző)
hétvégenként elvitte
magához. Nagybá-
tyám egyszer írt ne-
künk egy levelezőla-
pot, melyben a hogy-
létem felől érdeklő-
dött: gyermekkori
csípőficamom miatt
időnként felvittek a
szüleim a fővárosba,
és ekkor találkoztam
Babits Mihállyal. Én
erre persze nem em-
lékszem, hiszen alig
néhány éves voltam.
Csak a családi elbe-
szélésekből tudom
ezt a történetet.

Meglepőnek tűnhet, de a negy-
venes-ötvenes évek Szekszárdján
nem jelentett nagy különlegességet
Babits vezetéknévvel gyerekesked-
ni. Ne feledjük, az író-költő még
alig tíz esztendeje – 1941-ben –
hunyt el, kultusza korántsem volt
olyan jelentős, mint pár évtizeddel
később. Ezzel együtt a gimnáziumi
diákok – emlékezett vissza a több
mint fél évszázaddal ezelőtti idő-
szakra Török Mária, az egyik osz-
tálytárs – nagyjából tisztában vol-
tak azzal, hogy egy nem akármi-
lyen név viselője koptatja velük
együtt a padokat.

Babits István az elemi iskolát a
Bezerédj utcai iskolában kezdte, az
apácáknál. A 2–4. osztályt viszont
Tamásiban végezte el, anyai nagy-
anyja lakhelyén. Később visszake-
rült Szekszárdra, a Garay János
Gimnáziumba. Különös időszak-
ként élnek ezek az esztendők az
emlékeiben, hiszen szülei ekkor
már válófélben voltak.

– Érettségi után a szegedi egye-
temre mentem matematika–fizika
szakra, azután majdnem matemati-
ka tanár lettem. Végül is a műszaki
tervezés mellett kötöttem ki, amit
nem bánok, hiszen ezzel a rekedt-
té váló hanggal nem maradhattam
volna a katedrán. Huszonöt éve ha-
sonló baj történt a gégémmel, mint
ami nagybátyámat sújtotta. Ebben
hasonlítunk... Apám Budapesten
hunyt el, elég sok családi vonatko-
zású iratot őrzött meg. A hagyaté-
kot az irodalomtudósoknak adtam:
az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen a mai napig működik az a
kutatócsoport, melynek tagjai tő-
lem is kaptak anyagokat. Azokból
már sokat feldolgoztak. Ezért is áll-
hatott elő az a helyzet, hogy a csa-
lád történetéről már nem engem
kérdeznek, hanem nekem kell kér-
deznem hozzáértő irodalomtörté-
nészeket.

A Babits-jogdíj tulajdonosa 2011
végéig mindenesetre én vagyok,
miután Amerikába emigrált bá-
tyám már elhunyt, fiai pedig a ja-
vamra lemondtak jogaikról. Csak
viszonyításképpen említem, hogy
egykoron Jókai Mór-jogdíj tulajdo-
nosai gyárakat építettek a hozzá-
juk befolyt összegekből: napjaink-
ban a mi esetünkben összehason-
líthatatlanabbul szerényebbek a
bevételek. 

Babits-rokonság a tengerentúlon
Babits Tibor, Babits István bátyja
1956 után az Egyesült Államokba
távozott. Ott három fia született,
feltételezhető tehát, hogy Babits
Mihály legközelebbi, oldalági ro-
konsága megmarad a tengerentú-
lon. Korántsem ez a helyzet Ma-
gyarországon. Babits Istvánnak két
gyermeke van, egy lánya és egy fia.
Utóbbi 38 éves, de még nem háza-
sodott meg, utódai sincsenek. A
lánygyermek házasságban él, ám
az ő két gyermeke már nem a Ba-
bits nevet viseli. –di–
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A fenti mottó jegyében tartották
az Ifjúsági Unió Szekszárd Civil
SzámAdó Szolgálata és Civil Ve-
zető Klubja szervezésében az el-
múlt időszak, a civilügyintéző
képzés záró konferenciáját júni-
us 20-án, melynek a Mészáros
Borház és Pince adott otthont. 

Mint azt Győrfi Gyula, a Civil
SzámAdó irányítója lapunknak el-
mondta, a 2005-ös évben egy, a ci-
vil szektorban végzett kutatás ki-
mutatta: a törvényességi mini-
mumnak való megfelelés mindösz-
sze ötven százalék. Ez egyértelmű
jelzés arra, itt bizony képzésre van
szükség! Az egész régiónkat lefe-
dő, mintegy 120 főnek hasznosít-
ható, friss ismeretet nyújtó hatszor
négynapos tréningre az elmúlt he-
tekben került sor. Érdemes meg-

említeni, a régiós civil szervezetek
ügyintézői, akik egyesületektől,
alapítványoktól vehettek részt a
tanfolyamon, nem alkalmazottak,
hanem jobbára önkéntesek voltak.
A cél, hogy az ügyintézők alapvető
gyakorlati tudást szerezzenek a kö-
vetkező területeken: ügyvitel,
pénzügy, számvitel, jog. Az oktatói
csapat továbbá minden résztvevő
szervezetnek többórás személyes
konzultációs lehetőséget biztosí-
tott, hogy egyénre szabott taná-
csokkal gazdagodva távozhassa-
nak, s otthon mielőbb „testre szab-
hassák” az elsajátítottakat. Ízelítő-
ül íme néhány sokakat érintő téma
a teljesség igénye nélkül: egyesülé-
si jog a gyakorlatban – alapítás és
demokratikus játékszabályok,
Szervezeti és Működési Szabály-

zat, non-profit szervezetek gazdál-
kodásának szabályai, naplófő-
könyv és analitikus nyilvántartá-
sok vezetése, adókapcsolatok bo-
nyolítása – adójogszabályok alkal-
mazása, költségvetés készítése, ak-
tualizálása, likviditási vészhelyze-
tek megakadályozásának techniká-
ja, forrásbevonás lehetőségei, fog-
lalkoztatás ügyviteli feladatai… 

Mivel a programsorozat megva-
lósulását a Nemzeti Civil Alapprog-
ram Civil Szolgáltató Fejlesztő és
Információs Kollégiuma, valamint
az Ifjúsági Unió Szekszárd Civilve-
zetők Klubja támogatta, így a rész-
vétel és a kapcsolódó ellátások,
mint tananyag, hallgatói kézi-
könyv, étkezés ingyenes volt. A
képzés értéke egyébként közel het-
venezer forint. 

Az általános sikerre, s a vissza-
jelzett igényekre tekintettel a jövő-
beni célok között szerepel az ado-
mányszervezés technikáit feldolgo-
zó tréning, szó esik majd a tréner-
képzésről, hallássérült alapképzés
indítása is szerepel a listán jeltol-
mácsolással, ám legalább ennyire
lényeges a szervezetek minőség-
biztosítással kapcsolatos ismereteit
szélesíteni, s persze szép elképze-
lés, hogy a tanfolyamsorozat túl-
lépjen a Dél-Dunántúli Régió hatá-
rain. 

A programon részt vettek elmon-
dása szerint végre útjára indult egy
folyamat, ami hiányt pótol térsé-
günkben, s noha még igen friss az
újonnan megszerzett tudás, idő
kell annak rendszerezéshez, máris
több pontot látni, ahol érdemes,
szükséges és előre vivő beépíteni
szervezetük vezetésébe az itt el-
hangzottakat.   

P.

Törvényesség, ügyvitel, gazdálkodás

Tollal a kézben. Babits István a Garay János
Gimnáziumban, az 55 éves érettségi találkozón

Babits Mihály unokaöccse
kisgyermekként látta a híres rokont
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– Előre bocsátom, nincs előítéle-
tem sem a női, sem a férfi autóveze-
tőkkel szemben. De amikor megje-
lentek a városban az első olyan „ta-
nulóautók”, amelyeken a felesége
neve díszlett, sokakkal együtt ma-
gam is fölkaptam a fejemet. Hogy
kezdődött?

– A dolog kicsit komplikált. Az
oktatást 1981-ben kezdtem az ATI-
nál, ahol gyakorlati, illetve elméleti
oktatóként működtem, majd kép-
zésvezető, később igazgatóhelyettes
lettem. Engem azonban mindig a
magánoktatás érdekelt, mert szeret-
tem volna folyamatosan megméret-
ni magam. Amikor 1989-ben lehető-
ség nyílott a gépjárművezető-kép-
zésre szakosodott munkaközösség
alapításra, az összeállt ATI oktatók
felkértek vezetőnek. Egy év múlva
engedélyezték az egyéni vállalko-
zásban történő magánoktatást, amit
azonnal megléptem, bár nagyon
szerettem a munkaközösséget.

– És a felesége?
– Ő akkor még a Volánnál dolgo-

zott. Engem viszont 1992-ben fel-
kért az akkori közlekedési felügye-
let egy új képzési rend bevezetésé-
re. Elvállaltam a hatósági munkát,
mint képzésfelügyelő. A kihívások-
ra soha nem tudtam nemet monda-
ni. Szívesen csináltam a megyében
a kategóriás és a szaktanfolyamo-
kat. A feleségem ekkor kiváltotta a
vállalkozói engedélyt, s folytatta a
szaktanfolyami képzést. Ma is első-
sorban a szervezéssel foglalkozik,
valamint a nemzetközi gépkocsive-
zetőknek németet tanít.

– Miért „szakított” a közlekedési
felügyelettel?

– Miután bevezettük az új képzé-
si rendet, ami 1993-tól teljesen új
alapokra helyeződött – beleértve az
ellenőrzést, a retorziókat... – ez ben-
nem már nem fért össze, hiszen
akikkel korábban együtt dolgoztam,
azokat kellett volna „gyesztrál-
nom”. Ekkor folytattam az egyéni
vállalkozásomat.

– És ki a bt főnöke?
– A feleségem. Amúgy családi vál-

lalkozás a miénk. Két gyermekünk
is a cégnél dolgozik. Adrienn végzi
az adminisztráció hatvan százalé-
kát, együtt az ügyfélfogadással, va-
lamint ő felel a minőségirányításért.
Sőt, oktat is, és minden kategóriára

– nagymotorra, tehergépkocsira,
nehézpótra, autóbuszra – rendelke-
zik vezetői engedéllyel. Balázs fiam
csinálja az adminisztrációt, az ügy-
félfogadást, és ami adódik. Mellette
szívesen foglalkozik az informatiká-
val, van vagy harminc számítógé-
pünk, s valamennyit ő tartja kar-
ban. Sajnálatára még nem oktathat,
mivel a szakoktatói képzés már há-
rom éve áll, ezért nem tud belépni a
rendszerbe. Itt említem meg, hogy
cégünknél közel negyvenen dolgo-
zunk.

– A jogosítvány megszerzését kö-
vetően milyen biztonsággal vezet-
nek az urak és az úrhölgyek?

– Biztonságosan vezetnek, s mi-
vel használni akarják az autót, ala-
posan megtanultak mindent. A má-
sik csoportba tartozók azért szerez-
tek jogosítványt, hogy meglegyen,
ha netán szükség lesz rá. Ők azon-
ban ritkán vezetnek.

– Ez utóbbi gondot jelenthet.
– Pontosan. Sok szülő nem adja

oda gyermekének az autót, így idő-
vel elkopnak azok a mozdulatok,
amelyek a tanulás időszakában ref-
lexszé kezdtek válni. Vagy házas-
párok esetében rendre a férj vezet,
de elmennek egy buliba, s akkor át-
adja a volánt az asszonynak. Pityó-
kásan még le is szúrja, úgyhogy tel-
jesen elveszi a kedvét a vezetéstől.
Valamikor a nyolcvanas évek elején
megfelelő feltételekkel engedélye-
zett volt a családtagos oktatás. Ez
gyakran vitával végződött, hisz az
alkalmi oktatókban nincs meg az a
türelem, mint a hivatásosokban.

– Önök tanulnak például pszicho-
lógiát?

– Hogyne. Sőt, a pedagógia, neve-
léselmélet és a didaktika is része a
szakoktatói tanfolyamnak.

– Akadnak abszolút antitalen-
tumok?

– Hát, igen. A vezetés ugyan meg-
tanulható, bizonyos dolgok berög-
zülhetnek, de akinél hiányzik a
kombinatív készség, vagy akiknek
az agyában a komplikált forgalmi
helyzetek megoldása nem körvona-
lazódik pillanatok alatt, elautózgat-
nak ugyan, de ajánlatos csak rövid
és azonos – például a szőlőbe, vagy
a közeli faluba – útvonalon járniuk.

– A jogszabály hány sikertelen
vizsgát engedélyez?

– Bármennyi lehet, ha a pályaal-
kalmassági vizsgán azt mondják,
megfelel. Az illető akár harminc-
szor, ötvenszer is vizsgázhat, csak
bírja anyagilag. Nekem egyébként
154 óra volt a legtöbb vezetési idő
egy tanulóval. És képzelje, elsőre si-
keresen vizsgázott.

– Az elméleti oktatásban mi a leg-
nagyobb gond?

– Szerintem az, hogy vita folyik
arról, legyen-e elméleti oktatás,
vagy eltöröljék. Ez most télen is fel-
merült, s majdnem a Parlament elé
került.

– Mi az ön álláspontja?
– Nézze, odahaza akár betű sze-

rint is meg lehet tanulni a KRESZ-t,
de a gyakorlati alkalmazását, a logi-
káját egyedül nagyon nehéz. Vagy a
műszakinál, ahol minimum el kell
sajátítani a napi karbantartást, és a
biztonsági berendezések ellenőrzé-
sét. Tehát ellene vagyok a megszün-
tetésnek.

– Hosszú távon milyen hatással
van az oktató személyisége a tanu-
lóra?

– Sajnos, nem hosszú a táv. A ha-
tás általában az oktatás idejére érvé-
nyes, illetve egy bizonyos ideig mű-
ködhet. Sajnos azonban a sógor, a
koma, a jó barát jobban formálja a
kezdő vezetőt, ráadásul a köny-
nyebb irányba viszi el, ami súlyos
gondot okozhat. Akadnak ismerő-
seim, akik hat–nyolc év múltán is
szem előtt tartják, amit tanítottam
nekik, mert tudják, hogy érdemes
és fontos.

– Hogy tapasztalja, van-e alapvető
különbség a nők, illetve a férfiak ve-
zetési képessége között?

– Ahogy az életben egyáltalán, e
téren is „meghatározottak” va-
gyunk. Ne feledjük azonban, hogy
vannak olyan beállítottságú höl-
gyek, akikből remek katona válik...
Összegezve: a járművezetésben ál-
talában és alapvetően nem teszek
különbséget nők és férfiak között.
Csak megjegyzem, a nők könnyeb-

ben kezelhetők, jobban megfogad-
ják a tanácsokat.

– Egyre több a körforgalom, ami
sokakat elbizonytalanít: nem mer-
nek elindulni, ráadásul bemenetkor
indexelnek, holott ez az elhagyása-
kor dukál. 

– Mond valamit! Sajnálatos, de az
emberek egy része nem követi a
szabályokat, vagy a változásokat. A
körforgalom lényege az, hogy a ve-
zetőket gondolkodásra inspirálva te-
gye folyamatossá a védett útra rá-
hajtók számára a lehetőséget. Nem
azt kell figyelni, hogy ki akar behaj-
tani a körforgalomba, hanem a már
bent közlekedőket. Belgiumi kísér-
let: a város 18 fényjelző készüléké-
ből 16-ot leszereltek, ezáltal egyen-
rangúvá tették a kereszteződéseket.
Hetven százalékkal lett kevesebb a
baleset, mert már nem irányítottan
közlekedtek, hanem gondolkodni-
uk kellett az autósoknak.

– Sok híve van a „majd én meg-
mutatom” elvnek. Az öreg, kiszol-
gált autókkal elképesztő előzésekbe
kezdenek.

– Sajnos ez így van. Az úgymond
jó gyorsuló képességű kocsikkal
kezdenek versengésbe. Pedig a ko-
csik nagy ereje nem azért van, hogy
száguldozzunk, hanem azért, hogy
mielőbb túl legyünk bizonyos hely-
zeteken. Hozzáteszem: az említett
öreg autó és vezetője számára egy
elnézett előzésből gyakran nincs
menekvés.

– Azt hallottam, hogy bejárta Eu-
rópát személyautóval, teherautóval
egyaránt, miközben „órákat vett” a
közlekedési kultúrából. A miénket
milyennek ítéli?

– Valóban sokat utaztam, s nem
csak azért, mert szívesen ismerke-
dem más országok kultúrájával, ha-
nem azért is, hogy konkrét tapasz-
talatokat adhassak át tanítványaim-
nak. Mi, magyarok a középmezőny-
ben vagyunk, a tőlünk nyugatabbra
lévő országok – Ausztria, Németor-
szág, Svájc – gépkocsivezetői jelen-
tősen megelőznek bennünket.
Azért, mert náluk más a közlekedé-
si gondolkodás. Miért más? Mert ott
szívesen betartják a lakott területen
a harminc kilométeres korlátozást,
ami tíz perc időveszteséget jelent
ugyan, de kiérve a jól kiépített köz-
útra, a szabályok adta lehetőségek
között is behozhatóak az említett
percek. Amíg nálunk... Még egy
mondat a kétszereplős – aki adja, és
aki kapja – udvariasságról: ha ve-
lünk előzékenyek, azt bizony meg
kell köszönni egy villantással, vagy
egyéb jelzéssel. Ez gyakran elma-
rad.

– A sorozat következő fejezete a
lap nyári szünete után következik.
Kivel is?

– Szűcs Istvánt, a Volkswagen
márkakereskedés vezetőjét javaso-
lom, akinek lovardája van. Szeret-
ném, ha az ember és az állatok kap-
csolatáról is beszélgetnének.  

V. Horváth Mária

Tarr János, a Tarr Kft. ügyvezető igazgatója beszélgetésünk során ki-
tért egy vele megtörtént esetre: egy alkalommal nagyméretű utánfu-
tót húzott közúton egy cseppet sem kisméretű autóval. Kiderült,
hogy az ilyen vontatáshoz nem megfelelő a B-kategóriás jogosítvány.
János döntött: a teherautótól az autóbuszig minden autótípus veze-
tésére megszerzi az engedélyt. Meg is tette Magyar Lajosék TIR-
Sulijában. Jó tapasztalatai okán beszélgetőpartneremül Magyar La-
jost javasolta, és kérte, hogy „vesézzük ki” közlekedési kultúránkat.

BEMUTATJUK!

„A járművezetésben nem teszek
különbséget nők és férfiak között”
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Szekszárd közgyűlése „Az év tűz-
oltója” kitüntető címet alapított,
mely a tűzoltás és védelem terü-
letén végzett példaértékű és áldo-
zatos szakmai munkája elismeré-
seként évente egyszer, a szek-
szárdi önkormányzati tűzoltóság
állományában szolgálatot teljesí-
tő, hivatásos állományú tűzoltó-
nak adományozható.

Az elismerést Ács Rezső alpol-
gármester nyújtotta át az idei díja-
zottnak, Trenka István tűzoltó
zászlósnak. A kitüntetettel hivatá-
sáról, hátteréről és a díjról beszél-
gettünk.

– Tűzoltó 1992-ben lettem. Előtte
gépbeállító voltam egy szekszárdi
cégnél, innen kerültem az erőmű
tűzoltóságához, mint beosztott
tűzoltó. Itt másfél évet töltöttem,
gyakran híradós beosztásban. (Ő
az a személy, aki a tűzesetet vagy
egyéb eseményt jelző személlyel el-
sőként kapcsolatba kerül, s aki ál-
tal beszerzett információk nagy-
mértékben segíthetik a későbbi
munkát.) Aztán másfél év telt el
tűzoltás nélkül, majd a szekszárdi
tűzoltóságon kezdtem szolgálatot
teljesíteni beosztottként, 2003-tól
pedig szerparancsnokként.

– Mit jelent az, hogy valaki szer-
parancsnok, és miként válhat az-
zá?

– A szolgálati csoporton belül ő a
harmadik ember, aki a szolgálatpa-
rancsnok vagy az ő helyettesének
távollétében helyettesi beosztás-
ban tevékenykedik. Ilyen esetek-
ben felelős az alá beosztottak tevé-
kenységéért, és a kárhelyen törté-
nő beavatkozásért. Ehhez némi
végzettségre is szükség van: jóma-
gam gépszerelő és karbantartó va-
gyok, majd hegesztővizsgát és
egyéb, a géplakatossághoz tartozó
vizsgákat tettem le. A tűzoltóság-
nál megszerzett kis- és nehézgép-
kezelői, fakitermelői képesítéseket
követően 2002-ben elvégeztem a
tűzoltó technikumot – ez követel-
mény ahhoz, hogy valaki szerpa-
rancsnok lehessen.

– Némely hivatás elengedhetetlen
kelléke a biztos családi háttér...

– Mint minden tűzoltó, sok fel-
emelő és lehangoló élménnyel ta-
lálkoztam már. Családunknak tu-
datában kell lennie, hogy bár reg-
gel magunk megyünk dolgozni, le-
het, hogy haza már úgy visznek
bennünket. Az első házasságom-
ból két lányom született, akik a volt
feleségemmel Angliában élnek. Je-
lenleg újra rendezett és boldog a
családi életem: reggelenként úgy
köszönnek el tőlem: apa, vigyázz
magadra! Bár a második házassá-
gomban született négyéves kislá-
nyom még nem látja át ennek a hi-
vatásnak minden részletét, a felesé-
gem mindig aggódik értem, és
messzemenőkig megérti a mun-
kám nehézségeit.

– E pálya más kitüntetéseket is
hozott. Melyek voltak ezek, és mi-
ben különbözik azoktól a mostani?

– A tevékenységem elismerése-
ként a tűzoltó szövetségtől emlék-
tárgyat, valamint a szolgálati évek-
kel járó jutalmat kaptam meg. „Az
év tűzoltója” címmel egy baj van:
minden évben csak egy ember kap-
hatja, márpedig ez bizony csapat-
munka. Egy tűzoltó nem tűzoltó!
Más is megkaphatta volna a kitün-
tetést, de jó érzéssel tölt el, hogy a
kollégák érdemesnek tartottak rá.
Ez azt is tükrözi, hogy nem végez-
tem rossz, hiábavaló munkát.  KoP

Egy tűzoltó nem tűzoltó
A 2007. év tűzoltója: Trenka István zászlós

A Garay János Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményben, és annak „jogelődjé-
ben”, a II. Számú Általános Iskolá-
ban évtizedek óta nagy figyelmet
fordítanak a testnevelés oktatásra
és a sportági képzésre egyaránt.
Az intézmény falai közül megany-
nyi, nemzetközi és országos verse-
nyeken sikerrel szerepelt sportoló
került ki. A hagyomány folytató-
dott: a Nemzeti Utánpótlás-nevelé-
si Intézet (NUPI) pályázatán az in-
tézmény két éve elnyerte a Sportis-
kola címet, amellyel a megyében
mindeddig egyedüliként dicseked-
het.

A szekszárdi Zrínyi utcai iskolá-
ban 2007 őszén indították az első
évfolyamokat: egy-egy első és ötö-
dik osztállyal kezdődött a képzés,
melynek sajátosságai: heti öt óra
testnevelés úszásoktatással és
sportági képzések (atlétika, labda-
rúgás, kosárlabda, kézilabda, triat-
lon, úszás; tervben van: asztalite-
nisz, kerékpár, küzdősportok). Az
egyesületekkel kötött szerződés ér-
telmében az iskola diákjai délutá-
nonként a klubokban folytatják a
versenysportot.

A Garay iskolában a gyerekek a
kompetencia alapú oktatás mód-
szertana szerint tanulnak. A rend-
szer segíti a gyerekek teljes fejlesz-
tését, hiszen az előbbieken túl – a
4. évfolyamtól – intenzíven oktat-
nak idegen nyelveket (német, an-
gol) és informatikát is. A verseny-
sportolókat szükség szerint men-
tor-tanár segíti a tanulásban, hogy
az edzőtáborozásokon, versenye-
ken való részvétel miatt ne marad-
janak le az egyes tananyagok elsa-
játításában. A rendszer felmenő
ágú, vagyis a végzős diákok hason-
ló metódus szerint tanulhatnak to-
vább egy szekszárdi középiskolá-
ban.

Az intézmény szeretettel vár
minden szekszárdi és városkör-
nyéki, jó fizikai adottságú gyereket
1. és 5., illetve 2. és 6. osztályába.
A fizikai alkalmasságit augusztus
26. és 29. között, naponta 10 és 17
óra között tartják az iskola torna-
csarnokában (Zrínyi u. 78.). Ér-
deklődni lehet az iskola telefon-
számán (74/511-450), valamint
Hammer Mária (20/478-8139) és
Galambos János (20/24-23-215)
testnevelőknél.

Komplex képzés 
a Garay sportiskolában

ISMERJE MEG SZEKSZÁRDOT!
A Szekszárdi Turisztikai Kft. garantált programként minden
szombaton kétórás városnéző sétát szervez, ahol a résztvevők ide-
genvezetők segítségével ismerhetik meg Szekszárd értékeit.

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

Részvételi díj: 250 Ft/fő. (Borkóstoló a Borkútnál 250 Ft/dl)

Találkozás minden szombaton 14 órakor a Szekszárdi Turisztikai
Kft., Szekszárd, Béla király tér 7. (buszmegállóval szemben)

A városnézés minimum 6 fő együttes részvétele esetén indul.
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És Te?
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte ta-
nítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt vá-
laszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, má-
sok Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdez-
te őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Máté 16, 13-16)

Péter és Pál apostolok ünnepén az Egyház évről évre nekünk sze-
gezi a kérdést: És Te kinek tartasz engem? Péter azonnal kész volt a fe-
lelettel: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” A Kőszikla később még-
is megingott, és megtagadta Jézust. A Húsvét, a föltámadás fényében
persze már újra tisztán látott. A bűnbánatban új lapot nyitott. A pün-
kösdi Lélekkel betelve minden idejét, erejét, tudását az Úr ügyének
szentelte... Pál viszont eleinte csalónak, sarlatánnak vélhette Jézust.
Az ősi hitet féltette tőle. Ábrahám hitét, Mózes hitét, a próféták hitét, a
rabbik hitét. A saját hitét. A hitét, amelynek ekkor már szépreményű
tudósa volt. Bizonyára fényes karrier várt volna rá a tudományban és a
közéletben egyaránt. Nem csoda, ha ifjonti buzgalommal, tűzzel-vas-
sal üldözte az új „szektát”. Aztán vele is váratlan fordulat történt. A da-
maszkuszi úton megszólította őt az igazi Mester. Megnyílt a szeme, és
volt bátorsága 180 fokos fordulatot tenni. A bűnbánatban ő is új lapot
nyitott. A megtérés, az újrakezdés örök eszményképévé válhatott. És
„mellesleg” lerakja a keresztény teológia alapjait. Ettől fogva ő is min-
den energiáját az Úr ügyének szenteli. Ebben az esztendőben XVI. Be-
nedek pápa különösen figyelmünkbe ajánlja Pál apostol példáját.

Közös életművük legnagyobb pecsétje: a vértanúság. Jézus kérdésé-
re ezzel adtak végleges és egyértelmű választ. Az ő életük, az ő haláluk
nyílt provokáció. Engem is, téged is színvallásra késztet: Kinek tartom
Őt?

Megoszlanak a vélemények. Egy-egy történelmi személy körül oly-
kor felkorbácsolódnak az indulatok. Itt van például Kádár János. Ki
volt ő? Történészek, politikusok, egyszerű emberek évtizedek óta vi-
tatkoznak róla. Van, aki közönséges hazaárulónak, tömeggyilkosnak
tartja. Egyesek nosztalgiával emlegetik: az ő idejében minden olyan
nyugodt, kiszámítható volt. Mások a háztáji gazdaság, a „gulyáskom-
munizmus” vívmányait idézik; vagyis azt az ügyes helyezkedést mél-
tatják, amelynek segítségével a hasonló adottságú szocialista országok
közül nálunk viszonylag elfogadható életkörülményeket teremtett. Is-
mét mások felróják neki, mekkora árat fizettünk ezért az igénytelen jó-
létért. Összegezve: ki-ki a saját érdekeiből, érzelmeiből, személyes ta-
pasztalataiból indul ki, ezek alapján alkot ítéletet. Márpedig az ítélke-
zés soha nem egyszerű dolog. Köztudomású, hogy egy közlekedési
balesetet is homlokegyenest ellenkező módon képesek értelmezni a
szemtanúk. Hát még, ha ők maguk is érintettek!

Stefan Andres „riportkötetet” írt Jézusról. Természetesen képzelt ri-
portról van szó: a kortárs újságíró megszólaltatja a Názáreti környeze-
tét, hogyan látják ők a Mestert. A vakságából meggyógyított Bartimeus
lelkesen válaszol: Ő maga a fény, a világosság, a Nap. A földbirtokos
Manasszétől egyszer azt kívánta Jézus, hogy mindenét otthagyva sze-
gődjék a nyomába. Ő most földúltan nyilatkozik: a Mester túlságosan
radikális, túl sokat kíván az emberektől. A gazdagokat megveti, a sze-
gények alá lovat ad. Felforgatja a társadalmi rendet, megzavarja az em-
berek nyugalmát. Jézus unokatestvére szerint rokonának elment a jó-
zan esze, ő a család szégyene. Ahelyett, hogy becsületesen dolgozna a
műhelyben, zavaros eszméket hirdet. A templomi kereskedő már a tu-
dósító kérdésétől dühbe gurul... A római százados viszont – a kereszt-
út véres tapasztalataival fölvértezve – csendesen és határozottan kije-
lenti: „Ő valóban az Isten Fia volt.”

Gyurkovics Tibor a költő érzékenységével így fogalmaz Próba című
versében:

A vélemények megoszlanak. Az igazság azonban egy és oszthatat-
lan. Péter az életét tette Jézus ügyére. Pál úgyszintén. Mindketten a
vértanúság pecsétjével hitelesítették meggyőződésüket.

És Te? Te kinek tartod Őt? Mit teszel Érte? Kiállod-e a próbát?
Kirsch János diakónus

Jézus próbakő.
Nagy, csillogó teher,
amit elvisz az ember,
vagy nem visz el.

Jézus próbakő.
Jézusra mindenkinek választ kell adnia.
Az üveges váróteremben állva
erre felel az utazó, a pap, a bandita.

2008. július 4-én, pénteken
a Szent István Ház udvarán
• Másnapra, szombatra a kaszák ki-

kalapálása – előkészületek a szom-
bati aratáshoz

• Az aratáshoz a búzából kötelet ké-
szítenek

2008. július 5-én, szombaton
• Fél 8-kor aratópálinka-osztás a

Szent István Ház udvarán
• 8 óra aratópárok, kötélterítők, ké-

vekötők, vízhordó kislányok-kisfi-
úk gyülekezése

• A szerszámok, a kosarakban a reg-
geli a szekérre kerül

• Indulás fél 9-kor nótaszóval az ara-
tás helyszínére

• Kiérkezés a búzaföldre
• A fák alatt reggeli, asztalterítőre ke-

rül a szalonna, vöröshagyma, kol-
bász, kevert túró, sonka

• A bandagazda beállítja a párokat,
megkezdődik az aratás, közben
hintóval megérkezik a fölbirtokos a

párjával, megnézi az aratókat, a
munkát, és megvendégeli őket hi-
deg borral. Megbeszélik az aratás
menetét és várható végét. Közben a
vízhordó lány és fiú a kútból hozza
a hideg vizet.

• A marokszedők rakják a kötélbe a
learatott búzát, a kévekötők bekö-
tik és rakják keresztekbe.

• Az aratás végeztével visszatérnek a
Szent István Házba, az udvaron
közben kakaspörköltet főznek csi-
petkével és sütik a rétest a fáradt
aratóknak.

• Ebéd • Délutáni pihenés
• 5 óra táján aratási hálaadó szentmi-

se következik az újvárosi templom-
ban.

• Este 7 órától a nagy munkát ARA-
TÓBÁLLAL zárjuk, melyre a belé-
pő 600 forint lesz.

Érdeklődni és asztalt foglalni lehet: 
Horváthné Edit
Tel: 313-175, 20/524-6820

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör vezetősége

ARATÓNAPRA ÉS -BÁLRA HÍVJA
a társaskör tagjait és minden érdeklődőt

AA  DDiieenneess  ccssaappaattaa  nnyyeerrttee  aazz  ÖÖttöösskkööddőőtt
A szekszárdi 5. Sz. Általános Iskola az idei tanévben Ötösködő címmel

új típusú levelezős matematika versenyt hirdetett 3. osztályosok részére.
Az e-mailben küldött feladatokkal az volt a szervezők célja, hogy a számí-
tógépek előtt sokat ülő gyerekek értelmesen töltsék el szabadidejüket. A
város iskoláiból 15 háromfős csapat jelentkezett, akik minden hónapban
elektronikus levélben kaptak egy-egy feladatsort, s így is küldték vissza a
megoldásokat. A szervezők örömére év közben egy csapat sem morzso-
lódott le. A legtöbb pontot elért hat trió vehetett részt az ötös iskolában
rendezett döntőn. A végső győzelmet a Dienes Valéria Általános Iskola
csapata szerezte meg, így egy évig ők őrizhetik a vándorserleget.

Az 5. Sz. Általános Iskola alsós matematika munkaközössége az új tan-
évben kibővített tartalommal szeretné folytatni a vetélkedőt: a matemati-
kai feladatokon kívül lesz természetismereti, illetve anyanyelvi kérdés is,
így ugyanis más érdeklődésű gyerekek is bekerülhetnek a csapatba, elis-
merve egymás tudását.
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Augusztus 17-től átalakul Szekszárd tömegközle-
kedési rendszere: az autóbuszjáratok új útvonala-
kon közlekednek. Az előző hetekben a változáso-
kat az egyes városrészek szemszögéből mutattuk
be. Most – mintegy ismétlésképpen – áttekintjük
az új vonalhálózatot.
Néhány vonal új számjelzést is kap, ennek első-
sorban technikai oka van: az autóbuszokon hasz-
nált kijelző készülékek csak 2 karaktert (szám,
vagy betű) képesek megjeleníteni, ezért bizonyos
új vonalak jelzésének kiírása nem lenne lehetsé-
ges (pl.: 10A). Tehát a 10-es, vagy a 15-ös vonal
nem szűnik meg, csak új jelzést kap. Így lesz a
10-es helyett 7-es, a 15-ös helyett 8-as, míg a 12-
es, 13-as, 14-es vonalak helyett 4-es busz. Az új
viszonylatokban a jelenlegiekkel azonos, vagy
közel azonos útvonalon közlekednek majd a jára-
tok, így például az 1-es, 2-es, 5-ös, 6-os és 9-es
buszok jelzésének megváltoztatása nem szüksé-
ges, ezek számozása ynem módosul. 
AZ ÚJ VISZONYLATOK ÚTVONALAI:
1-es vonal: Autóbusz-állomás – Hunyadi utca –

Szent László utca – Béla tér – Bartina utca – Ká-
polna tér – Hosszú-völgy.  

2-es vonal: Autóbusz-állomás – Holub utca –
Wesselényi utca – Széchenyi utca – Szent Lász-
ló utca – Kadarka utca – Palánki út – Palánk. A
2Y jelzésű járat Jobb-Parászta érintésével köz-
lekedik!  

4-es vonal: TESCO Áruház – Tartsay utca – Au-
tóbusz-állomás – Hunyadi utca – Szent László
utca – Mérey lakótelep – Bottyán-hegy.  A 4A
jelzésű járat a Bencze Ferenc és a Holub utcák
érintésével közlekedik.

5-ös vonal: TESCO Áruház – Csatári-torok – Csa-
tári utca – Sárköz utca – Csötönyi-völgy – Bara-
nya-völgy. Az 5A jelzésű járat a Csötönyi-völ-
gyig közlekedik.

6-os vonal: Autóbusz-állomás – Hunyadi utca –
Nyomda – Béri B. Á. utca – Alisca utca – Csatá-
ri-torok – Otthon utca – Szőlőhegy – Tót-völgy.
A 6Y jelzésű járat a Béla tér érintésével közle-
kedik.

7-es vonal: TESCO Áruház – Alisca utca – Mun-
kácsy utca – Béla tér – Szent László utca – Hu-
nyadi utca – Autóbusz-állomás – Tolnatej – Ipa-
ri Park – (felüljáró) – Autóbusz-állomás – Hu-
nyadi utca – Szent László utca – Béla tér – Mun-
kácsy utca – Alisca utca – TESCO Áruház. A
7A jelzésű járat a TESCO Áruház és az Autó-
busz-állomás között közlekedik, az iparterüle-
tet nem érinti.

8-as vonal: TESCO Áruház – Csatári-to-
rok – Béri B. Á. utca – Széchenyi utca
– Rákóczi utca – Palánki út – Műszer-
gyár. A 8Y jelzésű járat az Árnyas és
Otthon utcák érintésével közlekedik!

9-es vonal: TESCO Áruház – Csatári-to-
rok – Béri B. Á. utca – Széchenyi utca
– Rákóczi utca – Tolnai L. utca –
Jobb-Parászta. A 9Y jelzésű járat a
Zrínyi utcai általános iskola érintésé-
vel közlekedik!

89-es vonal (körjárat!): TESCO Áru-
ház – Csatári-torok – Béri B. Á. utca –
Széchenyi utca – Kadarka utca – Mű-
szergyár – Jobb-Parászta – Rákóczi
utca – Széchenyi utca – Béri B. Á. ut-
ca – TESCO Áruház. A 98 jelzésű já-
rat a Kadarka utca érintése nélkül
közlekedik.

11-es vonal: Autóbusz-állomás – Rákóczi u.
– Sió csárda – Mocfa csárda. A vonalon a
helyi járati forgalmat helyközi járatok vég-
zik, az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
Fontos: a helyközi járatok útvonala nem
változik!

Betétvonalak jelenleg is léteznek, csak
nincsenek külön jelölve. Ebből sok fél-
reértés adódik, mivel a megállóban áll-
va egy adott járatról lehetetlen eldönte-
ni, hogy meddig közlekedik (pl. 10-es
járatok). Ezért van szükség a betétjára-
tok betűjelzéseire, amelyek jelzik
majd, hogy az alapviszonylattól eltérő

útvonalon közlekedik egy-egy járat. További
praktikum, hogy a számok egy-egy városrészt je-
lölnek. Tehát amelyik busz jelölésében például 9-
es szerepel (9, 9Y, 89), azzal biztosan el lehet jut-
ni Parásztára – természetesen a megfelelő irányú
megállóban állva! Ezen elv alapján például a 4-es
a Mérey és Bottyán-hegyi lakótelepeket jelöli. 
Az új számozás bevezetése talán kezdetben némi
kényelmetlenséget okozhat, viszont az utasokat
kárpótolja, hogy
a busz mindig jön – augusztus 17-től csúcsidőn
kívül, az esti órákban és hétvégén is.
Az új menetrendet és a részletes vonalhálózatot
augusztus 10-ei lapszámunkban találják!

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS
KÓRHÁZA PÁLYÁZATOT HIRDET

SEGÉDÁPOLÓI MUNKAKÖRBE 
érettségivel rendelkező munkakeresők számára, akik el-
hivatottságot éreznek a betegápolás iránt és szívesen
továbbképeznék magukat. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolá-
ja, Egészségügyi-Szociális Tagintézményével (Szekszárd, Kecskés
F. u. 8–10.) közös együttműködésben lehetőségünk van munka
melletti kétéves képzés keretében érettségire épülő ápolói végzett-
ség megszerzését támogatni megfelelő számú jelentkező esetén.
Érettségivel nem rendelkező, de hasonló indíttatású munkake-
resők számára munka melletti kétéves ápolási asszisztensi vég-
zettség megszerzését támogatnánk, megfelelő létszám esetén. 
A pályázatot írásban kérjük benyújtani, mellé csatoltan:

– személyes adatok
– szakmai önéletrajz
– motivációs levél
– végzettséget igazoló okiratok – bizonyítványok, oklevelek
– hozzájárulási nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik

személlyel történő közléséhez

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. július 31.
A pályázatok elbírálásának legkésőbbi határideje: 

2008. augusztus 15. 
A pályázatok beadásának helye: 

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház 
7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám út 5–7.
Ápolási igazgatói titkárság

Jelentkezz felsõfokú 
szakképzésre 
az I. Bélába!
A pécsi egyetemmel 
együttmûködve

felsõfokú mûszaki
informatikai

mérnökasszisztens 
nappali tagozaton

2008 szeptemberétõl.
Elõnyös érettségi utáni, mert:

a felsõoktatásba beszámít 
középiskolai jogviszony 
és kedvezményei (kollégium,
menza) megilletnek
diákhitel felvehetõ
diákigazolvány, családi pótlék jár
tandíj nincs, a felsõoktatási állami
támogatás tanévei megmaradnak
összefüggõ gyakorlat, 
azonnali elhelyezkedés

Jelentkezhetsz folyamatosan: 
2008. augusztus 20-ig.

Jelentkezési lap: www.ibela.sulinet.hu
I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola, 
Szekszárd, Kadarka u. 25–27. 

Tel.: 74/511-077 (titkárság)

AZ AUTÓBUSZ MINDIG JÖN!

Új vonalak augusztus 17-től

NÕSTÉNY CICÁK
KEDVEZMÉNYES IVARTALANÍTÁSA

Környékünkön évente több száz újszülött kö-
lyökcicát és kiskutyát dobnak ki, vagy gyilkol-
nak meg. A közelmúltban a Csötönyi-völgynél
levő buszmegállóban egy-kétnapos kismacská-
kat találtak. A parányi jószágokat azzal a macs-
kaházzal együtt dobták ki, amelyben mamájuk
világra hozta őket. Sajnos, nem sikerült gazdát
találni a kis állatoknak, s hogy ne szenvedjenek
tovább, egy állatorvos elaltatta őket. A kis álla-
tok elpusztítása, és a nem kívánt szaporulat el-
kerülése érdekében a Tolna Megyei Állat- és Ter-
mészetvédő Alapítvány július 15-ig tartó ivarta-
lanítási akciót szervezett hat hónap feletti nős-
tény cicák részére. A beavatkozás igen kedvez-
ményes: az 5500 forintba kerülő műtét árából
háromezret az alapítvány fizet. A gazdátlan nős-
tény macskák ivartalanítását teljes egészében az
alapítvány finanszírozza, amennyiben a cicákról
gondoskodó személyek vállalják az állatok befo-
gadását és a műtétre szállítást.

Az ivartalanítást dr. Kocsis Beáta állatorvos
végzi a Csatári üzletház mögött található rende-
lőben. A műtéti időpontot telefonon lehet egyez-
tetni hétköznaponként 9 és 17 óra között, a 06-
30/66-28-012-es telefonszámon. – h –
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ÓDON
IDŐBEN

Június 30-án 125 éve, 1883-ban
a védgáttársulat Ellmann Mik-
lóst választotta elnökéül.

Július 1-jén 105 éve, 1903-ban
földink, Pirnitzer Gyula keres-
kedelmi szaktudósító dél-afri-
kai lehetőségekre hívta fel a cé-
gek figyelmét.

Július 2-án 120 éve, 1888-ban az
elkészült Szent János-vashí-
don (Hármas-hídon) megin-
dult a forgalom.

Július 3-án 110 éve, 1898-ban
tűzoltóink báljának tombola-
fődíjául fölnyergelt pónilovat
ajánlottak fel.

Július 4-én 120 éve, 1888-ban a
környező falvakból toborzott
munkaerővel kezdték meg a
Séd-patak szélesítését és mélyí-
tését. 105 éve, 1903-ban a váro-
si istálló építési pályázatát Pe-
kári János ácsmester nyerte el. 

Július 5-én 1918-ban a szőlők
egy részét végpusztulás fenye-
gette, ezért a polgármester kül-
döttséggel járt a földművelési
miniszternél.

Július 6-án 775 éve, 1233-ban
pannonhalmi oklevél említi a
szekszárdi apát lovas szolgái-
nak jogait és kötelességeit. 105
éve, 1903-ban dr. Pic prágai ré-
gész megyei múzeumunkat lá-
togatta meg.

Több mint merész vállalkozás, ha
egy állástalan, megrendült egész-
ségű költő az általános kétség-
beesés idején egyszerre fog nem-
zete szebb jövőjét szolgáló, egy-
szersmind szülővárosa iránti tisz-
teletét kifejező műbe. A hála két-
szeresen is elérte: nemzete szó
nélkül hagyta, Szekszárd pedig ma
sem olvassa a neki szánt alkotást.

„Hős apától, szép anyának gyer-
meke”, vagyis a szekszárdi apátsá-
got alapító I. Béla és Richeza ki-
rályné fia a leggazdagabb adatsorú
magyar királyok közé tartozik.
Garay már az Árpádok Vezérhang-
jában megírta: „Csak törpe nép fe-
lejthet ős nagyságot, / Csak elfajult

kor hős elődöket; / A lelkes eljár
ősei sírlakához, / S gyújt régi fény-
nél új szövetneket. / S ha a jelen-
nek halványúl sugára: / A régi fény
ragyogjon fel honára!” Ezt a költői-
politikai programot a Haynau és
Bach sötétségében tapogatózó kor-
szakban sem adta fel, mikor pedig
Arany keserű nagyidai cigányait
körmöli, hogy később önnön szé-
gyenére emlegesse, Vörösmarty,
Tompa, Vajda, Gyulay Pál alig ír
valamit.

Így születik meg a XIX. század
második felének leghosszabb –
még befejezett – verses alkotása a
8880 sorból álló igazi hőskölte-
mény. Arany nagykőrösi diákjai-

nak úgy tanította: „főképp
a forradalom után meg-
jelent históriai nagy köl-
teményét, Szent Lászlót
kell kiemelnünk, mely e
szent királynak különbö-
ző életviszonyait, csoda-
tételeit stb. tárgyazza
egész haláláig. Nagyszerű
munka kétségkívül, de hi-
ányzik benne az epikai
egység, mert az esemé-
nyek nem folynak egy-
másból, csak históriai
renddel következnek egy-
más után.” 

Tegyük hozzá, ha Toldi
költőjének igaza is van a
maga szempontjából,
Garay törekvését szintén
védhetjük: a történeti hű-
ség, a források tiszteletét
tartotta szem előtt, mikor
nemzetébresztő szándéka-
it megvalósította. Ez utób-
bi nem túlzó fordulat, hi-
szen már hangütésként
vágyakat rezdít: „A csatá-
ban mint oroszlán oly

erős, / Rettenetes, győzedelmes
volt a hős; / Béke napján, a tanács-
ban, trónuson / Bölcsességgel s
ésszel győzött a bajon…// S
hosszu nyolcszáz év után is a ma-
gyar, / Ha nagy és jó és dicső ki-
rályt akar: / Nem kiván más feje-
delmet trónusán, / Csak minő volt
László király hajdanán.” Nagy me-
részség ilyesmiről ábrándozni, hi-
szen még az árvák arcát könny
égeti, a börtönök dugig telve haza-
fiakkal, a büntetésből besorozott
hazafiak idegen földön eszik a si-
heder császár keserű kenyerét. S
ahogy Illyés írja később: „Kezét –
mert ő ölt, maga a király – / egy
nép arcába törölte bele. / Nem volt
e földnek Petőfije már! / Igy kez-
dett lenni Ferenc Józsefe” – aki

persze nem törvénye-
sen uralkodó király…
Erre őt szelíden fi-
gyelmeztetni sem
egyszerű, ugyanis til-
tottak be azért folyó-
iratot ez idő tájt, mert
bár a szerelmes ma-
gyar ifjút és osztrák
kedvesét igyekezett
összeboronálni, de
vétkesen „idegen föld
leányának” merte cí-
mezni.

Garay nemcsak a jó
szándékú tanácsra ta-
lál bőséges alkalmat,
hanem szülővárosa
Árpád-kori képének
megrajzolására is,
ahol „a kolostor, mint
óriási méhköpű”, s I.
Béla halotti torán az
apátnak „Nem hiány-
zik asztalán a vacsora
/ Fűszerszáma, Szeg-
szárdnak veres bora;
/ Mely sötéten, sűrün,
mint a bikavér, / a ko-
moly kedv hangzatá-
val összefér.”

Dr. Töttős Gábor

Szent László „Axmann József által acélba
metszve”…

Mesélő emlékeink 63.

Garay János Szent Lászlója

…egykorú, Bécsben kiadott magyar imalapon

Egy több mint félszáz éve tartó életmű 65 képét lát-
hatjuk a Művészetek Háza július 4-én megnyíló kiállí-
tásán. Molnár Mózsi György (Fadd, 1932.) a 60-as
évektől megyénk meghatározó, számos kitüntetéssel,
köztük Szekszárd Város Alkotói-díjával is elismert mű-
vész egyénisége. Tanárként több, ma már Munkácsy-
díjas képzőművészt indított útjára, és sok-sok faddi, il-
letve tolnai diák érdeklődését keltette fel a szépművé-
szet iránt. Emellett művészetében újra és újra képes
volt a változásra.

Kedvelt technikája példaképétől, Szőnyi Istvántól ta-
nult gouache. Korai stabil szerkezetű geometrikus
festményeinek visszafogott, semleges színeit a tempe-
rához hasonlóan, átlátszatlanul vitte fel. Az akvarell
frissességét idéző művein viszont a festék – amelynek
kötőanyagául tojássárgáját használ – áttetsző, ragyogó
színvilágot eredményez. Olajfestményei is elsőként
színhangjukkal ragadják meg a nézőt. A pannontájak,
ódon, főként barokk városrészek festője – aki Győr-
ben, Sopronban, de még Kőszegen is legalább annyira
otthon érzi magát, mint Tolna megyében – műveinek

karakteres színharmóniái mit sem változtak az idők
során, csupán telítettebbé váltak. Kompozíciói mindig
átgondoltak, akár barokk motívumok gazdagsága,
akár egy mozgalmas vagy szelíd táj, egy bensőséges
udvar jelenik meg rajtuk, és markáns ecsetvonásokból
vagy színfoltokból épülnek fel. Bár portrékat nem állít
ki, mégis minden alkotásán érezzük az ember jelenlé-
tét. Láthatunk majd a tárlaton néhány festményt Szek-
szárdról is, és egy kép megidézi az utolsó faddi bárkát.

A rendszeres kiállítás-látogatók felismernek majd
egy-két eddig még nem bemutatott alkotást. Bár Mol-
nár Mózsi György szeme erősen romlik, időnként be-
fejez egyet-egyet a műtermében sorakozó legalább öt-
ven, félig kész mű közül. Ezt a tárlatot élete utolsó ki-
állításának szánja. Ki más nyithatná meg, mint az egy-
kori tanítvány, Szily Géza Munkácsy-díjas festőmű-
vész, a Magyar Vízfestők Társaságának elnöke. Közre-
működik Auth Zoltánné és Lozsányi Tamás. A kiállítás
szeptember 14-ig tekinthető meg (július 28. és augusz-
tus 11. között a Művészetek Háza zárva tart). 

Kovács Etelka

A pannon tájak festőjének életmű-kiállítása
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Az idei Alisca Bau Gemenci
Nagydíj nemzetközi országúti ke-
rékpáros verseny immár a 34.
lesz a sorban, benne több, a kö-
zönség igényéhez igazodó, oly-
kor kényszerű változtatással.

Tekintettel arra, hogy e tradicio-
nális verseny financiális háttere
nem oly mértékben nő (ha nő egy-
általán), mint ahogy kellene, így a
négynapos viadalt nem tudta be-
vállalni a rendező Szekszárdi Ifjú-
sági Unió. A versenysport és élve-
zeti értéke azonban egyáltalán
nem csorbul, sőt!

Július 10-én, csütörtökön már az
is észreveszi, hogy eljött a nagydíj
ideje, akit ez abszolút hidegen
hagy. A 14 ország 16 csapatának
közel másfélszáz kerekese üde
színfolt lesz a belváros utcáin. Az
idén nem úgy kezdődik a verseny,
hogy egyszer csak megjelennek a
bringások a Garay téren, aztán
gyerünk fel a Kálváriára, s a Delta
Coop Kupáért kiírt prológgal máris
megkezdődött hazánk egyetlen, vi-
lágbajnoki pontszerzésre lehetősé-
get nyújtó viadala. A főszereplők
előbb bevonulnak, megmutatják
magukat a Garay téren. Volt ilyen
korábban is, de az Ignácz György
vezette szervező bizottság jobb-
nak látta, ha szombatról mindez
átkerül a nyitónapra, a prológ fel-
vezetéseként.

Kaposvár és Somogy a
nagydíj vérkeringésében

A legszembetűnőbb válto-
zás pénteken, július 11-én lesz ér-
zékelhető: a kerekesek ugyanis el-
köszönnek egy kis időre a tolnai
megyeszékhelytől, és átruccannak
egy másikba, a somogyiba. Idén

Kaposvárra „exportálnak” valamit
abból a hangulatból, ami ezt a via-
dalt nálunk évek óta körülveszi. A
nagydíj megmentésén fáradozó
uniósok azt szeretnék, ha a ver-
seny régiós alapokon fejlődne to-
vább. Más lenne persze a helyzet,
ha a helyi szponzori szféra egy ki-
csit bőkezűbb lenne eme nagy
múltú versennyel, ha a cirka tízmil-
liós költségvetés összekalapozása
nem kötne le akkora energiákat,
mint amennyit.

Okkal kérdezhetné az olvasó:
miért mennek Kaposvárra, amikor
Pécs közelebb van, ráadásul ko-
operáltunk már velük. Igaza van
Ignácz Györgyéknek, amikor azt
mondják, hogy a produkcióba
szálljon be – de ne két fillérrel –
Baranya is, ahol van kerékpáros
élet, amely haszonélvezője volt
még Arató Viliék idejében e jól ki-
talált viadalnak. Hát ezért kirándul
a mezőny idén Somogyba, ahol a
jelekből ítélve van érdeklődés, fo-
gadókészség egy ilyen produkció
iránt. Lehetne a kaposváriaknál a
cél, de a marketing azt kívánja,
hogy a rajt legyen ott, és előtte
szállják meg a bringások a belvá-

rost. Legyenek ott
is ráhangoló, fel-
vezető progra-
mok, hogy jövőre
már ők telefonál-
janak: szeretné-
nek újra benne
lenni a biciklis cir-
kuszban. (A so-
mogyi származá-
sú, a sportot is fel-
ügyelő önkor-
mányzati minisz-
ternek tetszett az
ötlet, a közeledés,
ami nem rossz

előjel...) Szóval, pénteken Kapos-
várról 11 óra magasságában elin-
dul a mezőny az első szakaszon, a
Skoda Kupáért. A bringások Tamá-
si, Zomba, Bonyhád és Szálka érin-
tésével, 171 km megtétele után ér-
nek célba Szekszárdon.

A szombati program – már csak
az M6-os autópálya építési munká-
latai miatt is – generálisan változik
az eddigiekhez képest. Az Aldor
Kupán egy 163 km-es tolnai baran-
golás vár a mezőnyre, természete-
sen Szekszárdról indulva. E sorok
írásakor, még nem volt teljesen
tisztázott az útvonal, de úgy tűnik,
hogy a régi menetrend „kis ország-
útiját” építi be a szervező bizott-
ság Szekszárd–Kölesd–Gyönk–Hő-
gyész–Lengyel–Bonyhád–Szálka–
Szekszárd útvonalon, a második
szakasz gyanánt.

Teljesítménytúrákat is
szerveznek

A kora délutáni megérkezés
után kezdetét veszi a T-Mobile Ke-
rékpáros Nap a városközpont jól
megszokott körpályáján. A szerve-
zők azonban ezúttal természetjáró

kerékpáros túrára is invitálják a la-
kosságot – a 20 km-estől egészen
nyolcvanig –, idegenvezetéssel be-
járva a gemenci erdőt.

A záró futamot megelőzően a
szekszárdi kerékpársport kerül ref-
lektorfénybe: a belvárosi körpályán
egy-egy korosztály legjobbjai mér-
hetik össze erejüket – remélhetőleg
hazai sikerekkel. A gála, a 42 km-es
körverseny valóban esti, és végig
villanyfényes lesz, s ehhez kellő-
képpen megvilágítják majd a pá-
lyát, hogy a száguldás biztonságos
is legyen. Azt követően eredmény-
hirdetés, majd utcabál zárja a 34.
Grand Prix-t, az Alisca Bau Gemen-
ci Nagydíjat. B. Gy.

34. Alisca-Bau Gemenci Nagydíj, július 10–12.

Mamut mezőny, nagy verseny vb-pontokért

Idén Somogy megyébe kirándul a mezőny

Külföldiek kontra P-Nívó
Garantáltan nagy verseny várha-
tó a szlovákok, csehek, szerbek,
horvátok, osztrákok, németek,
hollandok, ukránok és a magyar
kerékpár sportot elsősorban rep-
rezentáló, a szekszárdi Madaras
Zoltánt és Haiszer Ákost is sora-
iban tudó P-Nívó Betonexpressz
versenyzői között. Meghívást
kapott a tavalyi győztes holland
Oostlander, indul olimpiko-
nunk, Kusztor Péter is, aki ta-
valy legjobb magyarként a má-
sodik helyen zárt. Egy angol
csapat érkezése is várható, ami-
re még nem volt példa a viadal
történetében.
A szervező bizottság amúgy a
bőség zavarával küzdött, mert
46(!) külföldi csapat jelentke-
zett be, ennyit pedig képtelen-
ség fogadni. Meg különben is:
ennek a nagydíjnak az általa
képviselt nívóra, színvonalra is
tekintettel kell lenni...

ATLÉTIKA „A Magyar Atlétikáért” ki-
tüntetés bronz fokozatát vehette át több
évtizedes munkájának elismeréséül Né-
meth Gyula, az AC Szekszárd közép-
távfutó edzője. Az 58 éves, közismer-
ten megszállott, a sportághoz, verseny-
zőihez alázattal közelítő tréner harminc
éve kezdődött pályafutása során 21 or-
szágos csúcshoz, 122 válogatottság-
hoz, 154 országos bajnoki címhez se-
gítette versenyzőit.

Az országos ifjúsági és junior bajnoksá-
gon az AC Szekszárd atlétái három
számban aranyérmet szereztek: a 800
méteres síkfutásban az ifik kö-
zött Kustos Gergő, a junioroknál
Ranga Viktória nyert. A junior fiúk 1500
méteres versenyében Asztalos Dénes
révén szintén szekszárdi győzelem szü-

letett. Az ifi lányok 800 m-es távján Ohn
Kinga második lett.

LABDARÚGÁS Az NB III Dráva-cso-
portjának válogatottja a Tisza-csoport
szintén három megyét tömörítő együtte-
sével mérkőzött, és többek között a
szekszárdi Hencz Balázs és Csende
Roland vezérletével 6–2-re nyert. A ré-
giós válogatott sikerével ott lehet a
szeptemberi, San Marinóban sorra ke-
rülő, az UEFA által szervezett nemzet-
közi tornán.

A Gemenc Volán labdarúgó csapata hi-
bátlan teljesítménnyel nyerte meg a
Bonyhádon rendezett Volán-kupát,
amelyet 12 társaság csapatának rész-
vételével rendeztek. Ezzel a megyei
közlekedési társaság együttese meg-
védte bajnoki címét

RÁDIÓAMATŐR SPORT. Antal Bí-
borka, a Szekszárdi RK versenyzője
részt vett a közelmúltban Kisinyovban
(Moldávia) rendezett 16 éven aluliak rá-
diós tájékozódási futó Európa-bajnok-
ságán. A nemzetközi rutinnal még nem
nagyon rendelkező tehetséges sporto-
ló a rendkívül ravasz pályán is feltalálta
magát, és mindössze két perccel lema-
radva a dobogóról a negyedik helyen
zárt.
KERÉKPÁR. Elsöprő szekszárdi si-
kereket hoztak a kerékpáros diákolim-
pia országos döntői a Mosonmagyaró-
váron 200 versenyző részvételével le-
zajlott versenysorozaton. A Szekszárdi
Szabadidős KSE bringásai 14 aranyér-
met, 9 ezüstöt és 3 bronzot tekertek
össze az országúti mezőnyversenyek,
az időfutam- és az összetett verseny-
ben. A 11 éves Fodor Ákos (Garay Ált.
Isk.) és a 17 éves Támer Kolos (Csapó
Dániel Mg. Szakközépisk.) mindhárom
számban aranyérmes lett. A szintén 11

éves Markos Márkó (Szent Ferenc ka-
tolikus Ált. Isk.) a mezőnyversenyben
és összetettben győzött. További arany-
érmesek: Wágner András (18–19 éve-
sek, időfutam, Csapó Dániel Mg.
Szakközépisk.), Bischof Bálint (18–19
évesek, összetett, Csapó Dániel Mg.
Szakközépisk.), Frei Tamás (nem iga-
zolt, 14–15 évesek, összetett, Coméni-
us Ált. Isk.), Gyenes Dávid (12–13 éve-
sek, mezőnyverseny, Garay Ált. Isk.),
Prantner Anita (15–16 évesek, mezőny-
verseny, I. Béla Gimnázium).
KARATE. A Vértesszőlősön megren-
dezett Samu Kupán az Ippon Karate
Egyesület versenyzői közül Benyik Ra-
móna két aranyérmet és egy ezüstöt
szerzett, míg Bomba Dániel, Póra Gá-
bor és Gombor Péter egy-egy első és
második hellyel zártak. Balogh László
együttese a csapatversenyben második
lett, köszönhetően Dörnyei Patrik, Bor-
bély Máté és Bomba Gábor bronzérmé-
nek is.

Visszapillantó tükör
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A rejtvény megfejtését 2008. július 8-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A június 15-én  megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: „Ki szedi föl fa alól a gyümölcsöt”
(Elgurult napok).  A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Mester Lajosné, BVincellér u. 3. és
Kosztolányi Klára Margit, Barátság u. 14. – A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Íme, a költő...
Babits Mihály fényképeit nézve, azon tű-

nődtem el, hogy verseit ismerve, eddig még
sohasem jutott eszembe, hogy el kellene
mennem a Babits-házba. (Erre már nem
mentség közismert lustaságom.) Bár az is
igaz, nem minden nagy költőnek az arca ké-
pes önkéntelen természetességgel olyan
szuggesztíven kifejező erejű lenni, mint az
övé a leghétköznapibb helyzetekben is. Sze-
rintem ezek a fényképek azért (is) nagyon
fontos dokumentumok, mert az ezeken a fel-
vételeken látható arckifejezések, tekintetek
még verseinél is nyilvánvalóbban cáfolják
azokat a légből kapott állításokat, címkéket,
hogy Babits Mihály „elefántcsont toronyba
menekülő poéta doctus, öncélú formamű-
vész, a l’art pour l’art esztétika hirdetője,
képviselője volt.”

Akik ilyen megalapozatlan címkékkel lát-
ták el a magyar irodalom legnagyobbjai közé
tartozó (legendásan szelíd és szerény) költőt,
azok nagy valószínűséggel sem őt nem látták
soha, sem a verseit nem értették meg igazán,
csak felületesen, ha egyáltalán olvasták azo-
kat. Így aztán nem is ismerhették valódi lé-
nyét úgy, mint például Rippl-Rónai József,
aki zseniálisan festette meg Babits arcképét,
amelyen olyan tökéletesen sikerült (fénykép-
felvételektől teljesen függetlenül) művészi
szinten ábrázolni Babits Mihálynak a fotók
alapján is felfedezhető igazi arcát, tekintetét,
amely hitelesen tükrözi a költő igazi egyéni-
ségét, igazi lelki nagyságát. Költői nagyságát
nem, de azt felesleges is és lehetetlen is ilyen
módon megpróbálni ábrázolni.

Végezetül mindezekhez kiegészítésül csak
annyit tennék még hozzá, hogy egy embert
(költőt és írót), de bárki mást is, pusztán
fényképfelvételei, vagy egy festmény alapján
megítélni tévedéshez vezethet, ámde Babits
Mihály írói, költői alkotásainak értékét egy fi-
karcnyival se csökkentené az sem, ha törté-
netesen a róla készült fényképfelvételek telje-
sen semmitmondóak és jellegtelenek lenné-
nek. Erről ennyit... 

Valentin György

R E J T V É N Y

APRÓHIRDETÉS
DOMBORIBAN nyaraló kiadó 10 fő-ig. Üdülési
csekket elfogadunk. Érdeklődni: 20/543-22-00
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

K I Á L L Í TÁ S
Június 21-től július 2-ig az üvegterem-
ben építészeti tervkiállítás

„Környezettudatos társasház
a szekszárdi domboldalon”
ötletpályázat fiatal építészeknek címmel

Megtekinthető: szombat–vasárnap
kivételével 10–18 óráig.

Július 3-án, csütörtökön 17 órától
Tánccal az egészségért!
SENIOR TÁNCKLUB
Vendég a GHB zenekar 
Táncmester: Gaál László
Részvétel ingyenes 
„...Táncolj, ...gyere táncolj még!...."

MŰVÉSZETEK HÁZA
Július 4-én, pénteken 18 órakor 

MOLNÁR MÓZSI GYÖRGY
festőművész KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
Megnyitja: Szily Géza festőművész
Közreműködik: Auth Zoltánné
hegedű, Lozsányi Tamás zongora  
A kiállítás megtekinthető: július 27-ig,
augusztus 12.–szeptember 14-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig.

Július 28.–augusztus 11-ig a
Művészetek Háza zárva tart.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 26.–július 2. 

20 óra SZEX ÉS NEW YORK (12)
Amerikai romantikus vígjáték
vasárnapig 17.30 órakor is

Június 30.–július 2. 
17.30 óra 27 IDEGEN IGEN

Amerikai romantikus vígjáték

Július 3–6. 17.30 és 20 órakor
HANCOCK Amerikai akciófilm

KISTEREM
Június 26.–július 2. 

17 óra A MÁSIK OLDALON (16)
Feliratos török film

19 óra FORRADALMÁROK (12)
Feliratos román filmdráma

Július 3–6. 
17 óra NAPKIRÁLYNŐ

Belga–francia animációs film

Július 3–9. 
19 óra PÁRIZS, SZERETLEK

Feliratos francia rövidfilm-összeállítás

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
1. Szindbád R.: Huszárik Zoltán
8. Madárijesztő R.: Jerry Schatzberg
15. Diploma előtt R.: Mike Nichols
22. Mamma Róma 

R.: Pier Paolo Pasolini
29. Az utolsó tangó Párizsban 

R.: Bernardo Bertolucci
JAZZKLUB 
2. Art Blakey – 9. If
16. Lambert, Hendricks, Ross
23. Jimmy Rushing  –  30. Greg Osby
KERTMOZI
3. Lángoló kereszt R.: Terence Young
10. West Side Story R.: Robert Wise
17. A keselyű három napja 

R.: Sydney Pollack
24. Emlékszel Dolly Bell-re? 

R.: Emir Kusturica
31. Underground R.:  Emir Kusturica

ROCK-BLUES  KLUB 
4. Woodstock 18. Sweet
5. Rainbow 19. Metallica
11. Isle os Wight 25. Ozzy
12. Whitesnake 26. Black Sabbath
A programok ingyenesek.

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
K I Á L L Í TÁ S

Megnyílt a Művészeti Iskolák
Képzőművészeti vándorkiállítása.
Több mint 40, diákok által készített

alkotás tekinthető meg a Fiatalok utca-
galériájában július 15-ig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

DOMBORI NYÁRI FESZTIVÁL
Fadd-Dombori • 2008. július 3–6.

Sétálóutca, élõ koncertek, tánc- és szépségverseny,
élménypark, kirakodó vásár, sörsátor

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

JÚNIUS 29. 
(vasárnap)

Béla király tér, Garay tér

SZENT LÁSZLÓ NAPI
VIGADALOM 

8.45 Ünnepi szentmise a belvárosi római
katolikus templomban
Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus

10.00Vigadalomnyitó fanfárok
10.00 APRÓNÉPEK VÍGASSÁGA

„Csinnadratta” zenés vásári báb-
komédia a pécsi Bábovi GRIMASK
Színház előadása

11.00 Egérparádé apróléptű cirkuszi
próbálkozások a Langaléta
Garabonciások műsora

12.00 DELELŐ
Benne: László-napi kirakodó vásár,
történelmi játszóház vitézi próbákkal:
dárdavetés, dobókereszt-hajítás,
hajítógépes célbalövés, harci eszkö-
zök kipróbálása, Bergengócia kaland-
játszó, lovagitorna-pályán való versen-
gés, kosaras körhinta, íjászkodás,
kiállítások, finom étkek és italok.

14.00Langaléta Garabonciások 
vásári komédiái

15.00Kecskés együttes muzsikál 
16.00 Ünnepi országlás és

hódolatfogadás
A királyt köszöntik: 
a város tisztségviselői, 
Szent László vitézei (Hollókő), 
I. András Király Lovagrend (Mór),
Pavane Táncegyüttes Zászlóforgató
Csoportja (Szeged), Történelmi
Hagyományőrző Íjászok (Szekszárd),
Bartina Néptánc Egyesület aprói, mint
apródok (Szekszárd), Kecskés
Együttes (Szentendre), Ungaresca
Consort (Szekszárd), borászok, a
város kézművesei és mesterei

A leghitelesebb középkori kalmár
cím átadása
Az első udvarhölgy kiválasztása

17.30 Pavane Táncegyüttes zászlódobálóinak
parádéja

18.00 I. András Király Lovagrend fegyveres
bemutatója és viadala

18.30 Ungeresca Consort zenél 
a Wosinsky ház udvarában

19.00 Szent László vitézei – korabeli
fegyverek, harci viseletek bemutatója  
„Sasköröm” Történelmi Hagyomány-
őrző Sport Egyesület bemutatója 

20.00 Pathelin mester – a Budapesti
Utcaszínház vásári komédiája

21.00 Máglyagyújtás
Körtánc a máglyánál 
– az Ifjú Szív Táncegyüttes és 

a Bartina Néptánc Egyesület
csoportjainak 
a vígadalmas napot záró közös tánca

A VIGADALOM ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

A Játszófertályban egész nap:

• Bergengócia kalandjátszó, 
lovagitorna-pályán való vitézkedés, 
korabeli fegyverek kipróbálása, 
Toma és csapata játékai, 
kézzel hajtott kosaras vásári hinta, 
Alisca Nyilai – íjászat célbalövés 
koszorúkötés és kézműveskedés a Waldorf
Alapítvánnyal, 
Szent László solymárai

• LÁSZLÓ-NAPI KÉZMŰVES VÁSÁR
• KIÁLLÍTÁSOK
• ÉTKESEK, BORPAVILONOK
• BORKÓSTOLÁSI LEHETŐSÉG

a Borkútnál, 
gasztronómiai különlegességek a
belvárosi éttermekben, 
nyitott pince programok a szekszárdi
dombok pincéiben

NYITOTT PINCÉK

JÚNIUS 29. VASÁRNAP
Sebestyén Pince Szekszárd, Kalász u. 26. 

Tel.: 30/378-1210 14–17 óráig
Gallus Szőlőbirtok Zomba, Rákóczi u. 10. 

Tel.: 30/538-2421 10–18 óráig
Bodri Pincészet Szekszárd, 

Munkácsy u.–Kálvária sarok 
Tel.: 20/982-3993 14–17 óráig

Fritz Pince Decs-Szőlőhegy  
Tel.: 30/947-0263 14–20 óráig

Ribling Pince Szekszárd, Istifángödre 
Tel.: 30/235-5256 10–12 óráig

EKHO TOURS
NYARALJON VELÜNK!
BULGÁRIA repülővel, 3 fős apartmanban  75 600 Ft/főtől

ÖN (az ár mindent tartalmaz)
RODOSZ apartmanban, repülővel    101 300 Ft/főtől

ÖN-val, 10 éj (az ár mindent tartalmaz)
TUNÉZIA 5* szállodában, félpanzióval 101 100 Ft/főtől

repülővel    (az ár mindent tartalmaz)
OMISALJ 2* szállodában, busszal, félpanzióval 57 400 Ft/főtől
BIBIONE 4 fős apartman, egyénileg ÖN. 129 900 Ft/ap.

(az ár mindent, tartalmaz) 
SÁRVÁR szállodában félpanzióval 46 000 Ft/fő/3 éj

+ belépővel
Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!)
nemzetközi autóbuszjegyek, nemzetközi vonatjegyek, tanár- és diákiga-
zolványok értékesítése, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások
kötése irodánkban.

EKHO TOURS, Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu   www.ekhotours.hu
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2008. július 8. (kedd)

20 óra „KÖZÖS NYELVÜNK A TÁNC”
20 óra A XVI. Duna Menti Folklórfesztivál Tolna

megyei nyitóünnepsége, gálamûsor
Közremûködnek Tolna és Bács-Kiskun
megye hagyományõrzõ együttesei, valamint
a fesztivál külföldi vendégegyüttesei: Piros
Rózsa Hagyományõrzõ Együttes (Kalocsa),
Bogyiszlói Hagyományõrzõ Együttes, Bartina
Néptánc Egyesület, Várna (Bulgária), Lugos
(Románia), Kézdiszentlélek (Erdély).

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza, színházterem.
Belépõdíj: 1000 Ft

2008. július 9. (szerda)

10 óra KÓSTOLÓ 
Nemzetközi folklórbemutató a 
Szent István téri szabadtéri színpadon:
Szlovákia, Magyarlapád (Románia)

11 óra JÁRJAD TE IS!
Külföldi együttesek tánc- és játék-
tanítása gyermekeknek a mûvelõdési
ház elõtti téren: 
Litvánia, Péterréve (Vajdaság).

14 óra SÁRKÖZI SÁTOR NYITÁSA 
a sétányon, eredeti viseletek, öltöztetés,
viselet-bemutatás

14 óra A fesztiválegyüttesek indulása Kalocsára a
XVI. Duna Menti Folklórfesztivál közös felvo-
nulására és nyitóünnepségére (érkeznek Tol-
na megye falvaiból, Kalocsa környéki hagyo-
mányõrzõ falvakból)

20 óra NÉPEK TALÁLKOZÁSA
Nemzetközi folklórmûsor
a Garay téri szabadtéri színpadon 
benne: Dûvõ zenekar koncertje
Fellépõ együttesek: Csajgorás
Néptánccsoport (Kalocsa), Magyarlapád
(Erdély), Péterréve, Szlovákia, Litvánia

22 óra FESZTIVÁLKLUB
Mulatság a márványteremben
Interaktív foglalkoztatás, a nemzet megismer-
tetése a népi játékokon, táncokon, dalokon
keresztül. Csajgorás, Kézdiszentlélek,
Alsónyék. Belépõ: 500 Ft 

2008. július 10. (csütörtök)

10 óra KÓSTOLÓ
Nemzetközi folklórbemutató
a Szent István téri szabadtéri színpadon:
Szerbia, Szardínia, Törökország,
Horvátország, Lugos

14 óra ORSZÁGOS NÉPIÉKSZER-KIÁLLÍTÁS
megnyitója az üvegteremben, a Tolna Megyei
Népmûvészeti Egyesület szervezésében 

15 óra NEMZETKÖZI NÉPVISELETI
BEMUTATÓ 
a Szent István téri szabadtéri színpadon, 
Közremûködik: a Dûvõ zenekar, Litvánia,
Románia, Szerbia, Szardínia, Törökország,
Horvátország, Bartina

17 óra „MAGYARORSZÁG AZ ÉN KEDVES,
SZÉP HAZÁM”
Népdalkörök, népi énekesek, népmese-
mondók gálamûsora a Mûvészetek Házában.
Közremûködnek a két régió népdalosai,
népmesemondói

18 óra NÉPEK TALÁLKOZÁSA
Nemzetközi folklórmûsor
a Garay téri szabadtéri színpadon: Litvánia,
Törökország, Szerbia, Horvátország, Szardínia

22 óra FESZTIVÁLKLUB
Mulatság a márványteremben
Interaktív foglalkoztatás, a nemzet megismer-
tetése a népi játékokon, táncokon, dalokon
keresztül: Törökország, Litvánia, Románia. 
Belépõ: 500 Ft 

2008. július 11. (péntek)

11 óra JÁRJAD TE IS!
Külföldi együttesek tánc- és játéktanítása
gyermekeknek a mûvelõdési ház elõtti téren:
Görögország, Bulgária.

11 óra VÁSÁR MEGKIÁLTÁSA (Hagyományõrzõ
kézmûves vásár ünnepélyes megnyitása)
Rendezõ: Tolna Megyei Népmûvészeti
Egyesület • Közremûködik: a Dûvõ zenekar

11 óra KÓSTOLÓ
Nemzetek bemutatkozása 
a város terein:
Bulgária (Garay tér), 
Görögország (mûvelõdési ház elõtt) 

14–18 óra KISINAS JÁTÉK mesterségek bemu-
tatása a vásárban, gyermekfoglalkoztatás

15 óra BARÁTKOZZUNK!
Külföldi együttesek ének- és tánctanítása,
interaktív foglalkozás nyugdíjasoknak a tánc-
teremben: Székelykeresztúr (Erdély)

19.30 óra TÁNCHÁZ a Duna Menti
Folklórfesztivál csoportjainak
közremûködésével a Garay téren:
Székelykeresztúr, Görögország, Bulgária,
Bátai Roma Tánccsoport

22 óra FESZTIVÁLKLUB
Mulatság a márványteremben
interaktív foglalkoztatás, a nemzet megis-
mertetése a népi játékokon, táncokon,
dalokon keresztül.
Belépõ: 500 Ft 

2008. július 12. (szombat)

10–18 óra JÁTSZÓFERTÁLY népi játékok,
hagyományos vásári szórakoztatás

11 óra GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS,
MÛVÉSZETI ÉS SPORTISKOLA 
„NAGY GADRA” CSOPORTJÁNAK
GYERMEK ELÕADÁSA
A székely menyecske és az ördögök
(Szent István téri szabadtéri színpad)
BARTHA TÓNI BÁBSZÍNHÁZA
GYERMEKEKNEK
Rózsa Sándor a betyárok Jancsija címû
vásári bábjáték 
(Szent István téri szabadtéri színpad)

14 óra BARÁTKOZZUNK! 
Külföldi együttesek ének- és tánctanítása,
interaktív foglalkozás nyugdíjasoknak a tánc-
teremben: Szlovákia, Göröm (Kalocsa)

15–18 óra KISINAS JÁTÉK mesterségek bemu-
tatása a vásárban, gyermekfoglalkoztatás

16 óra „ÖRÖKSÉGÜNK MÁR A MIÉNK”
Közremûködnek: gyermek és felnõtt
szólótáncosok (Fülöp Ferenc-díjasok)
a Szent István téri szabadtéri színpadon,
kísér a Dûvõ zenekar

19 óra NÉPEK TALÁLKOZÁSA
Nemzetközi folklórmûsor 
a Garay téri szabadtéri színpadon

21 óra NÉPEK TALÁLKOZÁSA
Nemzetközi folklórmûsor 
a Garay téri szabadtéri színpadon. 
Fellépõ együttesek: Bulgária, Lugos,
Szlovákia, Göröm Néptánc Együttes 

22 óra FESZTIVÁLKLUB 
Mulatság a márványteremben
Interaktív foglalkoztatás, a nemzet megismer-
tetése a népi játékokon, táncokon, dalokon
keresztül: Szlovákia, Bartina, Göröm.
Belépõ: 500 Ft 

2008. július 13. (vasárnap)

9.30 óra Felvonuló együttesek gyülekezése a
Prométeusz-parkban

10 óra FELVONULÁS a fesztivál valamennyi
táncosának részvételével
Szent István tér – Garay tér – Béla tér

11 óra ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
a belvárosi római katolikus templomban 
A fesztivál ünnepélyes zárása, közös fotók
készítése a templom elõtt

10–14 óra KISINAS JÁTÉK mesterségek bemu-
tatása a vásárban, gyermekfoglalkoztatás

10–18 óra JÁTSZÓFERTÁLY népi játékok,
hagyományos vásári szórakoztatás 

XVI. Duna Menti Folklórfesztivál – július 8–13.
FELVONULÁS • KIÁLLÍTÁS • NÉPMÛVÉSZETI VÁSÁR, KÉZMÛVESSÉG, KISMESTERSÉGEK

NÉPZENEI ESEMÉNYEK • FESZTIVÁLKLUB, NEMZETKÖZI TÁNCHÁZAK 
SZABADTÉRI ELÕADÁSOK • UTCAI ELÕADÁSOK, ANIMÁCIÓK • VISELET-BEMUTATÓ 

UTCASZÍNHÁZ • KÜLFÖLDI CSOPORTOK ÓVODÁS ÉS NYUGDÍJAS PROGRAMJAI
Meghívott országok: Bulgária, Görögország, Horvátország, Litvánia, Románia (Lugos, Kézdiszentlélek, Székelykeresztúr,

Magyarlapád), Törökország, Olaszország (Szardínia), Szerbia, Szlovákia, Vajdaság (Péterréve).
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EGYPERCES KRIMI

Elszámolta – számolhatja
Évekkel ezelőtt csalás bűntettének elkövetése miatt három év börtönbüntetésre

ítélte a bíróság „főszereplőnket”. Ám esze ágában nem volt bevonulni, hanem úgy-
mond, szökésben volt. Az idő múlásával egy közeli városban családjával együtt lete-
lepedett, dolgozott, s élte mindennapi életét, mondta el a történet előzményét dr. Ré-
ti László alezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője,
majd így folytatta: – Odafigyelünk az ilyen esetekre, felderítőink a körözöttek listáját
folyamatosan figyelik, s munkájukban a „bujkálók” felkutatása prioritást kap. De jár-
őreink is igen agilisak – e téren is. Itt tegyük hozzá, hogy városunk rendőrsége folya-
matosan nagyon eredményes a körözöttek elkapásában. Folytatva a történetet: a
szekszárdi zsaruk elfogták emberünket, aki magabiztosan közölte, hogy az ő bünte-
tése bizony már elévült. De tévedett, vagyis elszámolta magát, s immár a börtönben
számolgathatja a napokat, hónapokat, éveket...

Réti doktor közölte, hogy a főbüntetés elévülése az öt évet el nem érő szabadság-
vesztés ítélet esetén pontosan öt esztendő. Tehát nem egyezik meg az elévülés ideje
a kirótt jogerős büntetés idejével, mint ahogyan a csalás miatt immár rács mögé ke-
rült férfi hitte. Úgyhogy most már húzhatja a strigulákat a cella falára, s azon tűnőd-
het, amennyiben a „behívójának” annak idején eleget tett volna, most már bizonyá-
ra szabad lenne.  – hm –

Mitsubishi L 200 2.5
TD 4WD   
Klíma, szervok., 2 légzsák, ABS... 

Évj.: : 2000/11. Mûszaki: 2009/11. 

Ár: 2 749 000 Ft 

Ford Mondeo Kombi
2.0 TDDI  
Aut. klíma, ABS, szervokormány, 
6 légzsák, CD, alufelni ...  
Évj.: 2001  Mûszaki: 2009/4. 

Ár: 1 999 000 Ft 

Renault Twingo 1.1 b.  
Klíma, ABS, szervokormány, 
4 légzsák, CD, bõr belsõ, alufelni.

Évj.: 2001/6.   Mûszaki: 2009/11.

Ár: 1 099 000 Ft 

Fiat Uno 1.0 b  
Riasztó, centrálzár, rádiós magnó
60 ezer forint önerõvel elvihetõ.

Évj.: 1998/4.  Mûszaki: 2010/3.

Ár: 549 000 Ft 

Opel Astra G. kombi
1.7 TD  
Klíma, szervok., ABS, 4 légzsák,
czár, el. ablak...  
Évj.: 2002/6.   Mûszaki: 2009/3.

Ár: 1 799 000 Ft

Szolgáltatásaink:
• hitelügyintézés

10%-os kezdõ
befizetéssel 

• bérautó, 
9 személyes is 

• autóbeszámítás 
• kp-s autóvétel 

8 éves korig 
• hitelfelvétel 

saját gépkocsira 

Cím: 7100 Szekszárd, 
Rákóczi u. 2.

Telefon: 06-20/5829-859 
E-mail: ingatlan@tolna.net
Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17 óráig

DR. KDR. KONCONCZZ INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS HITELIRODA
• ÉRTÉKBECSLÉS
• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• HITELÜGYINTÉZÉS
• ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK


