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Már nem kell túl sokat várni a Béla
király tér és a Vármegyeháza kertje
felújításának elkészültéig. A beru-
házás - a pótmunkák kivételével -
június végéig elkészül.

A tervek szerint a héten adták volna át a
forgalomnak a Béla király teret, amelyet

az ott folyó felújítási-átalakítási munkák
miatt három hete, május 16-án lezártak a
gépjármûvek elõl. Még egy kis türelem-
re azonban szükségük van az arra közle-
kedõknek: a kivitelezõ az elmúlt idõszak
csapadékos, a munkákat késleltetõ idõjá-
rása miatt két héttel kérte meghosszab-
bítani a tér lezárását - tájékoztatott Kere-

kes László. A Szekszárdi Városfejlesztési
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta: vár-
hatóan június 21-tõl ismét zavartalanul le-
het majd közlekedni a téren és a környe-
zõ utcákban. Azután pedig már minden
bizonnyal nem kell újabb forgalomkorlá-
tozást elrendelni az építkezés miatt.

Folytatás az 3. oldalon.

A hónap végére elkészül az „elsõ ütem”
Két hét múlva visszaadják a forgalomnak a Béla király teret

Szekszárdon utoljára 57 évvel ez-
előtt okozott komoly gondot a
megáradt Duna. Mostanában a ve-
szélyeztetett településeket figyel-
jük, pedig az előrejelzések szerint
néhány napon belül a folyó vízszint-
je Szekszárd határában is talán
minden eddiginél magasabb lesz.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság vezetõje június 6-án elrendelte a

Veszélyhelyzet-kezelési Központ mûkö-
dését, s a felkészülés jegyében rendkívü-
li ülést tartott a Szekszárdi Helyi Védelmi
Bizottság is. Csütörtökön délután Szek-
szárdról 30, Paksról 23, Dombóvárról pe-
dig 20 tûzoltó utazott segíteni Komá-
rom-Esztergom megyébe.

A szekszárdiak közül azoknak akadt,
vagy akad sürgõs tennivalója, akiknek
üdülõje van a Duna-parti ártérben, mert
azokat az épületeket elárasztja a folyó.

Az árvízi védekezésrõl és az árhullám
levonulásáról Tolna megyében az inter-
neten, a www.kormanyhivatal.hu/hu/tol-
na, valamint a www.tolna.katasztrofa-
vedelem.hu oldalon olvashatnak. A víz-
ügyi helyzetrõl a www.ovf.hu, a Duna víz-
állásának elõrejelzésérõl a www.hydroin-
fo.hu oldalon tájékozódhatnak, míg a Kö-
zép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közle-
ményeit a www.kdtvizig.hu honlapon ta-
lálják meg.

Árvíz veszélyezteti a Duna-parti településeket
A valaha mért legmagasabb vízállásra készülnek a szakemberek

Gõzerõvel folyik a munka a Béla király téren, a díszburkolat lerakása hamarosan elkészül

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
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Megkezdte tevékenységét a regionális víziközmû
Tolna és Fejér megye 64 településen szolgáltat a szekszárdi székhelyû társaság

Szekszárd székhellyel megalakult
az Első Magyar Önkormányzati
Víziközmű Társulás, és a szolgálta-
tó, az Egyesült Regionális Önkor-
mányzati Víziközmű Zrt. határidőre
beadta az energiahivatalhoz az
akkreditációs kérelmet.

A rendszerváltást követõen a sok kis víz-
mûre szabdalt megyei ellátó rendszer új
formában újra egyesült, s most a megye
területének 59 százalékán ez a nagyobb,
hatékonyabban, biztonságosabban mû-
ködõ cég biztosítja az egészséges ivóvi-
zet, s mûködteti a szennyvízhálózatot.

– Véget ért a „számháború”, befejezõ-
dött az a munka, ami a megyeszékhely-
rõl 2011 novemberében indult kezde-
ményezés után napjainkig folyt - kezdte
tájékoztatóját Ács Rezsõ, Szekszárd al-
polgármestere, az Elsõ Magyar Önkor-
mányzat Víziközmû Társulás elnöke. Má-
jus végéig 64 önkormányzat képviselõi,
s a településeken mûködõ vízmûvek
szakemberei sokat dolgoztak, hogy létre-

jöjjön a megállapodás, és a megye legna-
gyobb szolgáltatója beadhassa az akkred-
itációs kérelmet a Magyar Energetikai
és Közmû-szabályozási Hivatalhoz. 

Május végéig az új részvénytársaság
48 településen kezdte meg tevékenysé-
gét, s ebben a hónapban további 16 te-
lepülésen veszi át a szolgáltatást. Kialakí-
tották az üzemigazgatósági központo-
kat Bátaszéken, Gyönkön, Hõgyészen
Szedresben, Kölesden, Szekszárdon és
Tolnán. Ezek feladata, hogy mûködtes-
sék a 24 milliárd forintot érõ, 1062 kilo-
méternyi ivóvíz- és 640 kilométernyi
szennyvízhálózatot. Emellett a társaság
területén folyamatosan bõvül, korsze-

rûbbé válik a rendszer: jelenleg is 13 he-
lyen folyik ivóvízminõség javító, vagy a
szennyvízhálózatot bõvítõ beruházás
mintegy 14 milliárd forint értékben.

Ács Rezsõ beszélt arról is, hogy a tele-
püléseken az új részvénytársaság meg-
alakulásával az érvényben levõ szolgálta-
tási díjak nem változnak. Nem lesz díj-
emelés, az ivóvízért továbbra is köbmé-
terenként a mostani nettó 220-340 fo-
rintot kell fizetni.

- A díjak egységesítésének gondolata
fel sem merült, ugyanis a települések
adottságai különbözõek: vannak falvak,
városok, ahol minimálisak a domborza-
ti különbségek, míg másutt a magasab-

ban fekvõ településrészekre jóval több
energiát felhasználva, költségesebben
lehet a vizet eljuttatni - fogalmazott Ács
Rezsõ. A társulás elnöke elmondta azt is,
hogy az új cég megalakításával senki
nem veszítette el munkahelyét, mind a
242 dolgozó - szaknyelven szólva mun-
kajogi jogutódlással - átkerült az új zrt.
állományába.

Artim Andrásné, az Egyesült Regioná-
lis Önkormányzati Víziközmû Zrt. vezér-
igazgatója arról szólt, hogy rendelkeznek
korszerû laboratóriummal, amelyben
minden fizikai, kémiai, biológiai, mikro-
biológiai vizsgálatot el tudnak végezni.
Emellett rendelkeznek akkreditált vízóra-
javító mûhellyel, van kamerás csatorna-
vizsgáló berendezésük, és rendelkeznek
a helyszíni javításokhoz szükséges aggre-
gátorral. A teljes hálózaton bármilyen hi-
bát ki tudnak javítani.

A sajtótájékoztatón - amelyen részt
vett az Elsõ Magyar Önkormányzat
Víziközmû Társulás három alelnöke,
Bognár Jenõ bátaszéki, Sümegi Zoltán
tolnai és Süvegjártó Csaba iregszemcsei
polgármester is - elhangzott, hogy a több
mint 133 ezer embert szolgáló társulás-
nak - amelynek már most is van egy me-
gyén kívüli tagja, a Fejér megyei Mezõ-
falva, nyitott további települések csatla-
kozására is. - szepesi -

Több bevétel, kevesebb nyereség
Sajtótájékoztató a város cégeinek tavalyi évérõl és az adócsökkentésrõl

Legutóbbi ülésén fogadta el Szek-
szárd város közgyűlése az önkor-
mányzat cégeinek tavalyi tevékeny-
ségét tükröző mérlegbeszámoló-
kat. A város vezetői fontosnak tar-
tották, hogy a zárt ülésen történ-
tekről a lakosságot tájékoztassák,
ezért Ács Rezső alpolgármester a
héten sajtótájékoztatón számolt be
a tíz önkormányzati érdekeltségű
vállalat eredményeiről.

Az elmúlt évben a cégek összes bevéte-
le 3 milliárd 842 millió forint volt, mint-
egy tíz százalékkal több a 2011-esnél.
Ennek jelentõs része négy vállalattól
származik: a Szekszárd Víz- és Csatorna-
mû Kft-tõl 1,4 milliárd, az Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Kft-
tõl 1,1 milliárd, a Szekszárdi Diákétkez-
tetési Kft-tõl 506 millió, míg a Szekszár-
di Vagyonkezelõ Kft-tõl 426 millió fo-

rint. A városi cégek sorában van még a
Szekszárdi Ipari Park Kft., a Szekszárdi
Turisztikai Kft., a Szekszárdi Városfej-
lesztési Kft., a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft., valamint 67 százalékos
tulajdonrésszel - az elsõsorban megvál-
tozott munkaképességûeket foglalkoz-
tató - KT-Dinamic Nonprofit Kft., és 64
százalékban a Caminus Tüzeléstechni-
kai Kft.

A tíz cégnél összesen 481-en dolgoz-
nak, így a város Szekszárdon a legna-
gyobb foglalkoztató. A vállalatok tavalyi
eredménye a korábbinál kevesebb volt,
mindössze 85 és fél millió forint. Az ala-
csony összeg abból is adódik, hogy ezek
a gazdasági társaságok javarészt közszol-
gáltatást végeznek, így nem dolgoznak
magas nyereséghányaddal, mivel azt a
lakosság fizeti meg. Adódik továbbá ab-
ból is, hogy tartalékot képeztek az idei
rezsicsökkentés kompenzálására. A víz-

mûnél és az Alisca-Terránál egy évvel
korábban még 110 millió forintos osz-
talékot hagytak jóvá, idén osztalékfize-
tésre a kéményseprõ-ipari szolgáltatá-
sokat végzõ Caminus Kft. kivételével
nem került sor. A korábbinál szeré-
nyebb eredményt az is okozta, hogy há-
rom cég (Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft.,
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., KT-Di-
namic Nkft.) veszteséges volt.

Ács Rezsõ szerint a vagyonkezelõnél
azért nem volt eredmény, mert tavaly
megvették a vármegyeháza alatti Garay
Pincét, ami vagyonnövekedést jelentett.
A Diákétkeztetési Kft. vesztesége csak
néhány millió forint volt, kevesebb mint
az elõzõ években. Ezzel kapcsolatban a
közgyûlés elfogadta a szocialista frakció
azon javaslatát, hogy a nyáron a cég gaz-
dálkodását átvilágítva azt nyereségessé
kívánják tenni. A Dynamic Kft. nem pro-
fittermelõ cég, itt az a cél, hogy minél

több megváltozott képességû szekszár-
dit tudjanak foglalkoztatni, és számukra
megfelelõ bért tudjanak biztosítani.

Ács Rezsõ beszélt a tíz cég fizetési kö-
telezettségeirõl is, ami összességében -
hitelekben és kötvényekben - 3,6 milli-
árd forint. Ezzel szemben a gazdasági
társaságok eszközállománya ingatlanok-
ban, eszközökben 5,2 milliárd forintra
tehetõ, tehát jóval meghaladja a kötele-
zettségállományt. 

A sajtótájékoztató másik témája a ta-
valy - a megyeszékhelyek között utolsó
elõttiként - bevezetett építmény- és te-
lekadó mértékének a városvezetés ígére-
tének megfelelõ csökkentése. Eszerint a
lakosokra kivetett éves építményadó a
négyzetméterenkénti 140 forintról 100
forintra, a garázsok után fizetendõ díj
pedig 280-ról 200 forintra, mintegy 29
százalékkal csökkent, mégpedig vissza-
menõleg, január elsejétõl.  - sz l -

A víziközmû társulás - az állami rezsi-
csökkentésen felül - szeretne további
segítséget nyújtani a szolgáltatási terü-
leten élõ mintegy 133 ezer embernek.
Ács Rezsõ, a társulás elnöke sajtótájé-
koztatón jelentette be, hogy országo-
san is egyedülálló együttmûködést
kezdtek - a szekszárdi önkormányzat-
tal már jó kapcsolatot ápoló -
Samsung Electronics Magyarország
Zrt-vel. Olgyay Miklós, a cég mene-
dzsere elmondta: olyan csomagot állí-

tottak össze, amely keretében az új
Víziközmû Zrt. ügyfelei kedvezményes
áron juthatnak hozzá a legmoder-
nebb, víz- és energiatakarékos mosó-
és hûtõgépekhez, illetve televíziókhoz,
ráadásul ezeket kiterjesztett, 5 éves
garanciával adják, és még a házhoz-
szállítás és beüzemelés költségét is
átvállalják. Az akció a jövõ héten indul,
és augusztus végéig tart, annak továb-
bi részleteirõl lapunk hasábjain tájé-
koztatjuk olvasóinkat.

Együttműködés a Samsunggal
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A hónap végére elkészül az „elsõ ütem”
Két hét múlva visszaadják a forgalomnak a Béla király teret

Folytatás az 1. oldalról.
Már csak azért sem, mert a belváros

rehabilitációjának „elsõ üteme”, a Bé-
la király tér és a Vármegyeháza kertjé-
nek felújítása a végéhez közeledik. Ke-
rekes Lászlótól megtudtuk, hogy elsõ-
sorban burkolatépítési munkák van-
nak még hátra. Készül a szökõkút és a
csobogó is a téren, továbbá fel kell még
állítani a közvilágítás kandelábereit és
a kertészeti munkákat is el kell még vé-
gezni. Készül a Vármegyeháza felõl a
Vár köz felé nyúló híd is, amelynek pil-
lérei már láthatók.

Kerekes László elmondta: a kivitele-
zés befejezése június végén várható.
Pontosabban eddig az idõpontig az
eredetileg tervezett és vállalt munkák-
kal készül el a kivitelezõ. Idõközben
ugyanis elõre nem látható munkák is
felmerültek. A pótmunkák elvégzésére
pedig szintén közbeszerzést kell kiírni,
így azok elvégzése késõbbre marad.

- A pótmunkák azonban a tér haszná-
latát nem fogják befolyásolni - tette
hozzá az ügyvezetõ.

Kétharmad-egyharmad
A Béla király tér - Vármegyeháza

kertje és a piactér felújítása egy nagy-
jából 2,5 milliárd forintos projektet al-
kot, amelyre 1,7 milliárd forint pályá-
zati támogatást nyert el Szekszárd vá-
ros önkormányzata. A teret és a me-
gyeházát érintõ beruházás nettó 480

millió forintba kerül, de eb-
ben az összegben a pót-
munkák nem szerepelnek.
A piactér átalakításának
költségei teszik ki a na-
gyobb összeget, a költségek
nagyjából kétharmadát.
Mindkét beruházás a kor-
mány által kiemelt projekt,
ennek köszönhetõen a vá-
ros 300-300 millió forint
önerõ-kiegészítést kapott a
beruházások megvalósítá-
sához.

Átalakul a piactér
A szekszárdi piactér majdnem telje-

sen átalakul az ingatlant érintõ beruhá-
zás nyomán. A korábbi koncepció még
totális megújulással számolt, a meglé-

võ épületek teljes el-
bontásával, mély-
garázsépítéssel. Az új,
olcsóbban megvalósít-
ható tervek alapján
azonban kevésbé

drasztikusak lesznek a változások, a
jobb állapotban levõ ingatlanrészeket
meghagyják. Ennek megfelelõen az el-
bontásra kerülõ acélcsarnok alatti épü-
let megmarad, elbontják viszont a WC-
t és a fabódékat is. Építenek egy két-
szintes új üzletszárnyat és egy szintén
kétszintes parkolóházat, amelynek tete-
jén egy „ifjúsági ház” létesül. Újdonság
lesz az is, hogy a szabadtéri árusítóhe-
lyek is fedettek lesznek, így védik a tû-
zõ naptól és a csapadéktól a placcokat.

Eredetileg idén májusban tervezték
a kivitelezés elindítását, a beruházás
azonban még elõkészítés alatt áll, fo-
lyik a közbeszerzés. Ha a hatósági pro-
cedúrák rendben zajlanak, nyár végén
kezdõdhet a kivitelezés, és legkoráb-
ban jövõ nyáron veheti birtokba a pi-
acteret a nagyközönség. S. Zs.

“Szekszárd Megyei Jogú Város törté-
nelmi városmagjának funkcióbõvítõ fej-
lesztése (DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001)



4 2013. június 9.HÉTRŐL HÉTRE

A hét zsák
Csúcsforgalom
a „magyar üz-
letlánc” egyik
szekszárdi üzle-
tében.

Az áruktól
roskadozó pol-
cok között amúgy sem túl nagy a
mozgástér, a zöldséges pulthoz ve-
zetõ ösvényen ráadásul egyszer
csak feltûnik egy rosszul öltözött
atyafi, és egy csomó degeszre tö-
mött fóliazsákot kezd akkurátu-
san lepakolni a raktár ajtaja
elõtt, mondván, hogy üvegeket
hozott visszaváltani. Az eladók
meg a vevõk fel sem ocsúdnak, és
már hét jókora nejlonbugyor tor-
laszolja el a krumplikhoz, papri-
kákhoz vezetõ utat. A közelben
álló vásárlók ámulva nézik az
attrakciót, szemükben ugyanaz
a kérdés: hol él ez az ember? Az
egyik eladónõ is megrökönyödve
konstatálja az ipari mennyiségû
hasznos hulladék érkezését. Ud-
varias, de határozott hangon köz-
li a zsákos emberrel, hogy az üz-
let nincs berendezkedve ennyi
göngyöleg visszaváltására, és
nyomatékosan megkéri, hogy vi-
gye a zsákjait egy hipermarket-
be, ahol pénzzé teheti a - feltehe-
tõen nem a saját háztartásában
felhalmozódott - óriási palacktö-
meget.

A vékonydongájú gyûjtögetõ és
vele engedelmesen cipekedõ, ser-
dülõkorú kislánya nem túl lelke-
sen, de végül kihordják a zsáko-
kat az üzletbõl.

A szemtanúk nem tudják, sír-
janak vagy nevessenek a nyomor
és a tudatlanság ilyen fokán. Én
leginkább azt a tiszta tekintetû,
szurtos kislányt sajnáltam.

Cser Ildikó

„Nem felejteni sokkal többet jelent az emlékezésnél!”
Szekszárdon is tartottak megemlékezést a Nemzeti Összetartozás Napján

Elválaszthattak, de szét nem vá-
laszthatnak! - ez volt országosan az
idei Nemzeti Összetartozás Napjá-
nak fő üzenete. A szekszárdi városi
ünnepségnek a megújult Művésze-
tek Háza adott otthont.

Kilencvenhárom éve, 1920. június 4-én ír-
ták alá Párizsban a trianoni békediktátu-
mot, amely hazánk számára katasztrofá-
lis következményekkel járt és jár a mai
napig: Magyarország elveszítette területé-
nek több mint kétharmadát, s minden
harmadik magyar ember idegen ország
állampolgára lett, amely országok nagy
részében a mai napig semmibe veszik a
magyar nemzetiség önrendelkezési joga-
it. A 2010 tavaszán megalakult új kor-
mány egyik elsõ intézkedése volt, hogy
törvényt hozott arról: e nap legyen a
Nemzeti Összetartozás Napja, egyben
rendelkezett a határon túl rekedt nem-
zettestvéreink magyar állampolgárságá-
nak visszaadásáról is.

A szekszárdi megemlékezésen dr.
Kaszó Gyula református lelkész köszön-
tötte a jelenlévõket. „Most pedig az Isten-
nek és kegyelme igéjének ajánllak titeket,
aki felépíthet benneteket, és örökséget
adhat nektek a szentek között” - utalt a lel-
kész Pál apostol az efézusi gyülekezet vé-
neihez intézett búcsúszavaival arra, hogy

Isten és az õ igéje építheti fel igazán a ma-
gyar nemzetet romjaiból a trianoni tragé-
diát követõen. Dr. Kaszó Gyula úgy látja,
az összetartozást szavatolni kell, amelyet
nem kezdhetnek ki emberi manipuláci-
ók. „Ma a romok helyett épülést, biztos
kapcsolatot kínál a Nemzeti Összetarto-
zás Napja!” - fogalmazott. Barics Gábriel
katolikus káplán szólt az egybegyûltek-
hez. Emlékeztetett arra: családokat, roko-
nokat választott szét a diktátum, s jó idõ-
re összezsugorították nemzetünket. Örö-
mét fejezte ki ugyanakkor, hogy egyre
többen lehetnek állampolgárai újra a ha-
zának, de méltatta az ország új alaptör-
vényét is, melyben Isten, a keresztényég
és a család fogalma is benne foglaltatott.
„Éljünk a jelenben, s bizakodjunk a jövõ-
ben!” - figyelmeztetett Barics Gábriel.

Az eseményen Ács Rezsõ mondott ün-
nepi beszédet. Szekszárd alpolgármestere
felhívta a figyelmet a 2010-ben hozott ket-
tõs állampolgársági törvény jelentõségére.
A 93 évvel ezelõtt, a Nagy Trianon kas-
télyban aláírt eseményrõl szólva elmond-
ta: hiába érvelt kitûnõen a magyar delegá-
ció elnöke, gróf Apponyi Albert hazánk
érdekében, a döntés akkor már végleges
volt. „Ne mondjátok, hogy a haza nagyob-
bodik. A haza, a haza egyenlõ volt mindig,
ezer év óta már, és mindig az marad, mert
nem darabokból összetákolt darab: egy
test a mi hazánk, eleven valami! Nem lehet

azt csak úgy vagdalni, toldani!” - idézte fel
Ács Rezsõ Babits Mihály: Áldás a magyar-
ra címû versének mindmáig érvényes so-
rait. Az alpolgármester emlékeztetett: so-
káig megalázó körülmények között, az út-
levelek nehézkes megszerzésével, és in-
dokolatlan várakoztatásokat, motozásokat
követõen látogathatták meg egymást az el-
szakadt családok, barátok. Az ünnepi szó-
nok kitért arra is, hogy 2004. december 5-
én bizonyíthattuk volna a kettõs állampol-
gársági törvény megszavazásával a hatá-
ron túli magyarság számára, hogy itt va-
gyunk, ám a végeredmény tekintetében
újabb szégyenfolt került történelmünkre.
Aztán 2010-ben sikerült összekötni a nem-
zetet: az elmúlt idõszakban csak Szekszár-
don hatszázan tettek állampolgársági es-
küt, amelynek során átérezhettük nem-
zettársaink örömét, meghatottságát -
emelte ki az alpolgármester. „Nem kell be-
szélni róla sohasem, de mindig, mindig
gondoljunk reá!” - idézte zárásként Juhász
Gyula: Trianon címû költeményének so-
rait, végül hozzátette: nem felejteni sokkal
többet jelent az emlékezésnél!

Az ünnepségen a Szent László Egész-
ségügyi Szakképzõ Iskola diákjai többek
között Babits Mihály, József Attila és Wass
Albert egy-egy költeményét szavalták. A
felemelõ eseményt a Magyar Hiszekegy
sorainak közös felidézése zárta. 

Gyimóthy Levente

Ács Rezsõ alpolgármester
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Szekszárd, Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Telefon: 06-20/2886-830

Szekszárd, Béri B. Á. u. 79. alatt (a Penny-nél) lévõ üzle-
tünk vasárnap délelõtt is nyitva tart. 06-20/2886-840

www.heberlinghusboltok.hu

Friss húsok, házias töltelékáruk, kedvezõ árak, családias kiszolgálás.
Adja le megrendelését, és mi konyhakészre elkészítjük önnek!

(szeletelünk, klopfolunk, kockázunk, pácolunk)
Pácolt bõrös karaj 1150/kg, száraz füstölt Szalámi 1740/kg

Az akció június 11-tõl 15-ig tart. További kedvezményre jogosító kuponkód honlapunkon!

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
június 10-tõl június 15-ig:
●● paradicsom        299 Ft/kg
●● erõs hegyes paprika 79 Ft/db
●● lilahagyma             259 Ft/kg
●● nektarin               579 Ft/kg

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

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

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

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

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
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Tájékoztatás utcanevek változásáról
Az okmányirodában illetékmentesen cserélik a lakcímkártyát és a forgalmi engedélyt

Az utcanevek változásáról a városhá-
za és a járási hivatal közös tájékoz-
tatóját az alábbiakba adjuk közre.

Mint ahogy a korábbiakban már megje-
lent, az „Egyes törvényeknek a XX. szá-
zadi önkényuralmi rendszerekhez köt-
hetõ elnevezések tilalmával összefüggõ
módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII.
törvény 2013. január 1-én lépett hatály-
ba.  A törvény 4. §-a a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 14. §-át a következõ szöveggel mó-
dosította:

„14. § (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pont-
jában meghatározott közterület, illetve
közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. szá-
zadi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szer-
vezet nevét, amely a XX. századi ön-
kényuralmi politikai rendszerre köz-
vetlenül utal.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése a 136/2013.
(V.30.) sz. határozatával az alábbiak sze-
rint döntött a XX. századi önkényural-
mi rendszerekhez köthetõ új utcák ne-
vének megállapításáról:

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyûlése az Allende
utca elnevezését nem változtatja meg.

II. A közgyûlés az alábbi új utcane-
vekrõl döntött:

Jácint utca (volt Alpári Gyula ut-
ca), Csengey Dénes utca (Bencze
Ferenc), Mészöly Miklós utca (Ber-
tók Róbertné), Orgona utca (Cséby
fiúk), Mattioni Eszter utca (Flach
Imre), Dienes Valéria utca (Gróf
Pál), Halas utca (Halasi Andor), Hor-
váth Károly utca (Halász Béla),
Szent-Györgyi Albert utca (Kecs-
kés Ferenc), Borostyán utca (Ke-
mény Sándor), Búzavirág utca
(Kövendi Sándor), Létay Menyhért
utca (Landler Jenõ), Roboz Zoltán
utca (Martos Flóra), Obsitos utca
(Népfront), Viola utca (Ocskó Lász-
ló), dr. Hadnagy Albert utca (Prant-
ner János), Jedlik Ányos utca
(Ságvári Endre), Sipos Márton utca

(Soós Sándor), dr. Szakály Ferenc
utca (Szakály testvérek).

III. A Közgyûlés a Holub utcát meg-
hosszabbítja a jelenlegi Gróf Pál utca ke-
resztezõdésétõl a jelenlegi Kecskés Fe-
renc utca keresztezõdéséig.

A fentiekben jelzett utcanévváltozá-
sokról értesítettük a közhivatalokat,
közintézményeket és közszolgáltatókat.
Az új utcanév- és házszámtáblák gyártá-
sáról – saját költségvetése terhére – az
önkormányzat gondoskodik, azok kihe-
lyezése a közeljövõben megtörténik.

Tájékoztatjuk az érintett utcákban la-
kókat, illetve az ott székhellyel, telep-
hellyel rendelkezõ gazdálkodó szerveze-
teket, hogy a névváltozások miatt szük-
séges lecserélni a polgárok lakcímét tar-
talmazó hatósági igazolványokat.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szek-

szárdi Járási Hivatal Okmányirodája ille-
tékmentesen kicseréli a lakcímet és sze-
mélyi azonosítót igazoló hatósági igazol-
ványt (lakcímkártyát), valamint a gépjár-
mûvel rendelkezõ személyek, illetve gaz-
dálkodó szervezetek tulajdonát képezõ
vagy üzemben tartásában lévõ gépjár-
mûvek forgalmi engedélyeit. Tekintettel
arra, hogy az okmányok kérelemre cse-
rélhetõek, ezért az okmányirodában va-
ló személyes megjelenés szükséges.

Lakcímkártya esetében elegendõ csa-
ládonként egy nagykorú személy megje-
lenése az ügy intézéséhez, míg forgalmi
engedély tekintetében személyes vagy
meghatalmazotti megjelenés esetén
folytatható le az eljárás.

Kérjük az ügyfeleket, az ügyintézés-
hez hozzák magukkal személyi azonosí-
tásra alkalmas okmányukat (személyi
igazolványt, vezetõi engedélyt vagy útle-
velet és lakcímkártyát), gazdálkodó szer-
vezetek esetén cégkivonatot és aláírási
címpéldányt, valamint nem személyes
eljárás esetében meghatalmazást, illet-
ve a lecserélendõ igazolványokat.

Az okmányiroda ügyfélfogadási idõ-
pontjai: hétfõtõl péntekig 8.00 órától
20.00 óráig.Az okmánycserék megkez-
désének idõpontja: 2013. június 20.

Együttmûködésüket köszönjük!
Dr. Göttlinger István dr. Ugodi Andrea

Szekszárd a TM Kormányhivatal

Megyei Jogú Város Szekszárdi Járási

aljegyzõje Hivatalának vezetõje

Író, képzõmûvész és egyházi személy is a névadók között
Horváth Károly római katolikus esperesrõl az újvárosi városrészben neveztek el utcát

Mint azt múlt heti számunkban
megírtuk a város közgyűlése meg-
tárgyalta, és döntött az önkényural-
mi rendszerhez köthető utcanevek
megváltoztatásáról, a közterületek
új elnevezéséről. 

Fõként Szekszárdhoz kötõdõ híres em-
berek lettek a névadók, de akad több vi-
rágnév, illetve világhírû magyar tudós is
közöttük. Akikrõl utcát neveztek el:
Csengey Dénes szekszárdi születésû
író, politikus, az MDF alapítója. Mé-
szöly Miklós szekszárdi születésû Kos-
suth-díjas író. Mattioni Eszter olasz
származású, szekszárdi születésû kép-
zõmûvész, festõ. Dienes Valéria szek-
szárdi születésû írónõ, táncpedagógus,
filozófus, az elsõ magyar professzor höl-

gy. Horváth Károly a szekszárdi újvá-
rosi katolikus plébánia esperese. Szent-
Györgyi Albert Nobel-díjas orvos, bio-
kémikus. Létay Menyhért, a Garay Já-
nos Gimnázium pedagógusa. Roboz
Zoltán zoológus, levéltáros, a filoxéra
járvány megyei megfékezõje. Dr. Had-
nagy Albert, a megyei levéltár volt igaz-
gatója. Jedlik Ányos természettudós,
feltaláló. Sipos Márton szekszárdi szü-
letésû úszó, nevéhez világcsúcs is fûzõ-
dik. Dr. Szakály Ferenc történész, az
MTA levelezõ tagja. A Palánki-hegy
15607 hrsz-ú belterületi útja a Tanya-
macska utca nevet kapta.

Névadó esperes
Az újvárosi Szakály testvérek utca – a

Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-

saskör vezetõsé-
gének javaslatá-
ra –  immár
Horváth Károly
római katolikus
esperes nevét
viseli.

Az 1885-ben
Zalaháshágyon
született Hor-
váth Károly

1915 augusztusától közel 44 éven át lá-
tott el papi szolgálatot Szekszárdon. Kez-
detben a belvárosi plébánia káplánja
volt, aztán az újvárosiban adminisztrá-
torként, majd plébánosként és esperes-
ként dolgozott. A társaskör egyházi elnö-
ki tisztségét 1923-tól hivatalosan annak
megszüntetéséig, 1949-ig töltötte be, de

a „titkos mûködés” alatt is ellátta felada-
tát. Horváth Károly esperes úr közvet-
lensége, emberszeretete, egyháza és hí-
vei iránt érzett elkötelezettsége, vala-
mint rendkívüli szociális érzéke mély
nyomokat hagyott az újvárosiakban. Ke-
vesen vannak, akinek ne lenne szemé-
lyes emléke róla. Az esperes úr iránti tisz-
teletbõl a Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör 2011 januárjában
„Horváth Károly Esperes Díj a Társas-
körért” elnevezéssel kitüntetést alapí-
tott, melyben azon nem tagok részesül-
hetnek, akik támogatják a társaskör mû-
ködését. A kitüntetést 2011-ben Báró
Twickel György, tavaly pedig Horváth
István polgármester kapta meg. Mind-
ketten évek óta kiemelkedõ támogatást
nyújtva érdemelték ki az elismerést.
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Horváth Károly
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Hetven éve érettségiztek a Garayban
Hárman jöttek el az egykori alma materben tartott találkozóra

70 év. Nemcsak egy ember életé-
ben, de egy patinás intézmény tör-
ténetében is van akkora időszak,
hogy érdemes egy pillanatra meg-
állni a számadásra.

Az 1943-ban érettségizett osztályba 23
diák járt, közülük a közelmúltban meg-
tartott 70 éves találkozóra hárman jöt-
tek el. Dr. Horváth Lajos gyermek-
gyógyász, radiológus szakorvos, a szek-
szárdi, majd a dombóvári kórház - im-
már nyugalmazott - osztályvezetõ fõor-
vosa, dr. Szili Ferenc rendelõintézeti fõ-
orvos, radiológus szakorvos, aki mai na-
pig is teljes munkaidõben dolgozik (!)
és dr. Tóth Miklós református lelkész
és jogász, aki 1948 óta Hágában él, hol-
land biztosítótársaságok nyugalmazott
igazgatója. Édesapja az ötvenes évek-
ben szekszárdi lelkipásztor, a Tolnai Re-
formátus Egyházmegye Esperese volt.
Testvére, dr. Tóth Lajos az 1956-os szek-
szárdi Nemzeti Bizottság elnökeként a
forradalom leverése után négy évet töl-
tött börtönben.

Mint az egy 70 éves érettségi találko-
zón lenni szokott, sajnos a hiányzók vol-
tak túlsúlyban. Az osztály egy diákja el-
esett Buda ostrománál, hárman Ausch-
witzban lelték halálukat. Egy-egy fiatal a
gulágon, illetve a temesvári hadifogoly-
táborban kapott betegségben hunyt el,
míg kilencen az idõk folyamán termé-
szetes halállal mentek el. A „maradék”
hétbõl négyen egészségi állapotuk miatt
vidékrõl nem tudtak eljönni a május 9-
én délután megtartott találkozóra, ame-
lyet - mint az elmúlt 70 évben mindig -
dr. Szili Ferenc szervezett meg.

A három örökifjú garays diákot
Heilmann Józsefné igazgató fogadta,
majd felkísérte õket utolsó tantermük-
be, amit még 1941-ben „birtokoltak”. A
háború alatt ugyanis a volt polgári lány-
iskolába került át a gimnázium, mert
annak épületét hadikórházzá alakítot-

ták át. Az egykori tanteremben történ-
tek ugyan átalakítások az elmúlt 72 év-
ben, de õk hárman pontosan fel tud-
ták idézni, hol állt a kályha, hol a fás lá-
da, a bejárati ajtó, és hogy hol ültek õk
hárman.

A 70 éve érettségizõket ezután nagy
meglepetés fogadta egy másik terem-
ben: a gimnázium tanulói kis ünnepi
mûsorral köszöntötték õket. Heilmann
Józsefné üdvözlõ szavai után szavalat és
egy zongorajáték teremtett nem várt,
ünnepi hangulatot. Az 1943-ban végzett
osztály három diákja ezt követõen az
igazgató kérésére mesélt élete meghatá-
rozó, az elmúlt 70 év említésre méltó
eseményeirõl.

Dr. Tóth Miklós Hollandiában vég-
zett „magyarság-megõrzõ” tevékenysé-
gérõl szólt. Õ volt a Mikes Kelemen Ma-
gyarságõrzõ Kör elnöke évtizedeken
át. Ottani és általában sokfelé ágazó
nemzetközi kapcsolatai révén felsorol-

hatatlan az az érté-
kes szervezõi, vég-
rehajtói tevékeny-
ség, amit az emlí-
tett cél érdekében -
nem is eredmény-
telenül - megtett.

Dr. Szili Ferenc
orosz fogságból va-
ló menekülésének
meseszerû történe-
tét mondta el. Csak
a társak ösztökélé-
sére beszélt a kór-
ház vezetésétõl ka-
pott Balassa János
emlékéremrõl, a
Szekszárd városától
kapott „Pro urbe”
kitüntetésrõl, vala-
mint az egészség-
ügyi kormányzattól
Budapesten átvehe-
tett Batthyány-S-

trattmann László emlékéremrõl, amit
az egészségügy területén évtizedeken
át végzett kimagasló szakmai munkájá-
ért kapott meg.

Dr. Horváth Lajos a Balassa-em-
lékérem mellet „Kiváló orvos” kitünte-
tést és három miniszteri díszoklevelet is
õriz. Beszámolt arról is, hogy közel 20
éven át volt választott tagja a Magyar Ra-
diológusok Társasága vezetõségének, a
SOTE Radiológiai Klinikája által kiadott
egyetemi jegyzet lektori feladatát végez-
te, és életmûve elismeréseként Ratkóczy
emlékéremmel tüntették ki. Ezt a díjat õ
kapta meg elsõként.

A csaknem két órás, emlékezetes be-
szélgetés után, a gimnázium kapuján
kilépve - néhány fotó és rövid búcsúz-
kodás után - hárman háromfelé indul-
tak. Az érettségi találkozók 70 éves tör-
ténete során most, elsõ alkalommal
nem hangzott el, hogy „viszontlátásra 5
év múlva”... (fl)

A 70 éves érettségi találkozót szervezõ dr. Szili

Ferenc (balról), dr. Horváth Lajos és dr. Tóth Miklós

a Garay gimnázium bejárata elõtt

A józseffalvi
tûzvészre emlékeztek
Május 18-án, áldozócsütörtökön a Buko-
vinai Székelyek Szekszárdi Egyesületé-
nek tíz tagja a bukovinai Józseffalván járt.
Az ok, amiért felkeresték a falut a leszár-
mazottak, s megkoszorúzták a község-
ben álló székely kopjafát, egy tragédia:
1939-ben ezen a napon egy pusztító tûz-
vész következtében a falu háromnegyed
óra leforgása alatt porig égett - mesélt a
történtekrõl lapunknak Szegedi
Dezsõné, Emerencia, az egyesület veze-
tõje. A falu pusztulása, majd újjáépítése
olyan horderejû esemény volt, amely az
Erdélyben és a Kárpátokon túl élõ ma-
gyarság egészét megmozgatta, és segít-
ségnyújtásra ösztönözte. A károk felmé-
rése során kiderült: 127 telek (84 magyar
és 43 román porta) égett porrá, 198 fel-
nõtt és 248 gyermek vált hajléktalanná,
a kár pedig 35 millió lejre rúgott.

Az ott élõ magyarság szerint a romá-
nok felemásan viszonyultak a tragédiá-
hoz: a prefektus és a közelben lévõ
Suceava város kórházigazgatója éppen
arról diskurált, mennyire jön kapóra a
helyzet a falu elrománosítására... Négy
nap múlva aztán hozzákezdtek az újjá-
építéshez, s közben a gólya is visszatele-
pült az egyik kéményre. Utóbbi „kép” az
építkezés szimbóluma lett.

A szekszárdi bukovinai székelyek az
emléknap alkalmából feliratos, nemzeti
színû szalagot kötöttek, s virágot vittek
az általuk idén január 5-én, Józseffalván
felavatott székely kopjafájához. Gy. L.

MEGHÍVÓ
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesülete június 16-án megemléke-
zést tart Szekszárdon, az újvárosi
kopjafáknál. A 11 órakor kezdõdõ ün-
nepi mûsort 10 órakor szentmise ve-
zeti fel az Újvárosi Katolikus Temp-
lomban. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak.

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu
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A katedrától a humán bizottságig
Csillagné Szánthó Polixéna volt az Önarckép Értékkel sorozat vendége

Több szempontból is különlegessé-
geket tartogatott az Önarckép Ér-
tékkel sorozat legutóbbi alkalma.
Először is, mert a Babits Mihály
Kulturális Központ portrésorozata
első alkalommal jelentkezett a fel-
újított Művészetek Házából. Más-
részt a patinás épületben minden
ülőhely „elkelt”.

A nagy érdeklõdés ezúttal nem annyira
a helyszínnek, mint inkább az est ven-
dégének, Csillagné Szánthó Polixéná-
nak szólt. Mint azt a vendégek már meg-
szokhatták, a beszélgetést most is a gye-
rekkori emlékek felidézése indította. A
szekszárdi közgyûlés humán bizottsá-
gának elnök asszonya apai ágról Erdély-
bõl származik, õ viszont már a bihari
Berettyóújfaluban látta meg a napvilá-
got. Talpraesettsége, jó szervezõkészsé-
ge már fiatalon kiemelte õt kortársai kö-
zül. Ahogy Dajkáné Zsoldos Mária, gye-
rekkori barátja megfogalmazta: õ volt
az, aki az iskolában mindent elintézett.
Elõfordult, hogy két példányban írt meg
egy dolgozatot azért, hogy a kevésbé fel-
készült osztálytársaknak így segítsen.
Az iskolai csínytevésekre csak jóval ké-
sõbb derült fény. Ezt már az egykori osz-
tályfõnök mondta el, aki hozzátette:
majd fél évszázadot kellett várnia, hogy
kiderüljenek a csínyek.

Csillagné Szánthó Polixéna 1967-ben
kitûnõre érettségizet, de az iskola veze-
tése nem javasolta õt továbbtanulásra.
Ebben nagy szerepe volt annak, hogy
édesapja a Horthy korszakban katona-
tiszt volt. Kiváló érettségi eredménye el-

lenére kénytelen volt egy évig egy vér-
adó központban dolgozni. Úgy emlék-
szik erre az idõre, mint élete egyik leg-
nehezebb esztendejére. Saját bevallása
szerint a vér látványát sem bírja, emiatt
különösen nagy nehézségek árán tudta
csak elvégezni a munkáját, de akkor is
igyekezett legjobb tudása szerint teljesí-
teni, amikor a rábízott feladatok nem
voltak mindig neki tetszõek. Egy évvel
késõbb aztán felvették a Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetem mérnök tanári ka-
rára. Gyerekkora óta azt tervezte, hogy
pedagógus lesz, igaz akkor nem pont er-
rõl a pályáról fantáziált, de végül itt is
megállta a helyét.

Az egyetem elvégzését követõen dol-
gozni kezdett. Az iskolában ismerte meg
késõbbi férjét, Csillag Sándort, akivel
1974 januárjában kötöttek ma is tartó há-
zasságot. Decemberben megszületett el-
sõ gyermekük, Péter, így 1975-ben már

hárman költöztek Mátészalkára. Két év-
vel késõbb újabb fiúgyermekkel áldotta
meg õket a sors, majd Sándor után újabb
két esztendõvel, 1979-ben ugyanitt szü-
letett Balázs fiuk is. Csillagné 1981-ben
valóra válthatta gyerekkori álmát: diplo-
más pedagógus lett belõle, egy év múlva
pedig már egy mátészalkai általános isko-
la angol szakos tanítója volt. Azt mondta,
felemelõ élmény volt neki az elsõ tanítói
tapasztalatok megszerzése. Szakmai si-
kerét mutatja, hogy egykori tanítványai
közül mintegy harmincan lettek késõbb
maguk is angol nyelvtanárok. Diákjaival
mindig közvetlen, bensõséges kapcsolat-
ra törekedett, így például a nála felelõk-
nek sosem kellett felállniuk.

A Csillag család 1987-ben költözött
Szekszárdra, Polixéna szerint férje nem
tudta megszokni az Alföldet. Itt az akkor
induló Babits iskola elsõ angol nyelvtaná-
ra lett, és „mozgalmas” munkáját húsz

évig végezte ugyanitt. Szerette csinálni,
mert barátokra lelt a kollégák és a szülõk
között. Papp Istvánné, az iskola akkori
igazgatója arról beszélt, hogy újítani
akartak a tantervükön. Ekkor gondoltak
az angol és az informatika bevezetésére.
Pappné szerint Polixéna volt a legmeg-
felelõbb tanár, õ volt az, akire építeni
tudták az angol oktatást.

A mûsorban fellépett a szekszárdi
Gagliarda Kamarakórus. Karnagyuk, a
pécsi dr. Szabó Szabolcs arról beszélt,
hogy Csillagné nyolc éve kereste meg
azzal, hogy vállalja el a kórus karnagyi
feladatait. „Amikor Polixéna megszólalt,
úgy éreztem, mintha egy kórustag kért
volna, ezért egy percig sem volt kérdés
számomra, hogy elvállalom a feladatot” -
mondta a karnagy.

A humán bizottság elnökeként és ma-
gánemberként is a mindennapjai szer-
ves része a kultúra. Az est házigazdája,
Orbán György ezzel kapcsolatban azt
mondta, „ízig-vérig civil”. Aztán 1998-ban
mégis közel került a politikához, amikor
független jelöltként indult az önkor-
mányzati választásokon. Nyolc évvel ké-
sõbb, immár a Fidesz jelöltjeként került
be a szekszárdi képviselõ-testületbe. Azt
mondja, ebben nagy szerepe volt annak,
hogy abban a körzetben indult, ahol ko-
rábban tanított. A politika mellett a szek-
szárdi református közösség vallási életé-
ben is komoly szerepet vállal: presbiteri
munkája harmadik ciklusát tölti. Zárás-
ként a Naszladi Judit által dirigált Gárdo-
nyi Zoltán Református Együttes kórus-
mûve búcsúztatta az est vendégét és an-
nak közönségét. B. P.

Csillagné Szánthó Polixéna és beszélgetõpartnere, Orbán György

Balassi Bálint tavaszt ünneplõ soraival
köszöntötte a hallgatóságot Csötönyi
László a Szekszárdi Kamarazenekar és a
Szekszárdi Madrigálkórus május 20-i
hangversenyén.

A Szekszárdi Kamarazenekar 1984-es
megalakulása óta küldetéstudattal mu-
zsikál. Törekvésük a zeneirodalom rit-
kán játszott, vagy elfeledett gyöngysze-
meinek közkinccsé tétele. Földesi Lajos
hegedûmûvész nagy szakértelemmel és
elhivatottsággal irányítja munkájukat, s
koncertjeiken bemutatkozási lehetõsé-
get nyújtanak a fiatal muzsikusoknak.

Idén kilencen léphettek a közönség
elé. A szekszárdi Árvay Balázs Baldassari
B-dúr koncert II-III. tételét játszotta

trombitán (tanára Szili Lajos), majd a
szintén szekszárdi Csuka Luca Rieding
Marcia-ját mutatta be hegedûn (tanára
Authné Fuchs Márta). Ugyancsak meg-
mutatta tudását a bátaszéki Török Ra-
móna (klarinét), a dunaföldvári Mendi
Milán és Pataki Zsófia (hegedû), a bony-
hádi Mohai Mónika (trombita), Tamás
Attila (tenorkürt) és a paksi Remmert
Mirtill (hegedû). Pecze Balázs Tartini
Concerto-ját játszotta trombitán, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallga-
tójának tanára Kirsch János.

A Szekszárdi Kamarazenekar és az
1965-ben alakult Szekszárdi Madrigálkó-
rus régi célja az oratórikus mûveket be-
mutató hangversenyek újjáélesztése. En-

nek jegyében a két együttes közös elõ-
adásával, dr. Jobbágy Valér karnagy ve-
zényletével folytatódott a pünkösdi kon-
cert. Elsõként Wolfgang Amadeus Mo-
zart Misericordias Domini címû mûvét
hallhatta a közönség, majd díjátadásra
került sor. A „Szekszárd városáért a mû-
vészet erejével” kitüntetõ címet nyerte
el Müller János, aki 25 éve énekel a Szek-
szárdi Madrigálkórus tenor szólamában.
A díjat Csillagné Szánthó Polixéna adta
át. Mozart legismertebb liturgikus mo-
tettája, az Ave verum corpus csendült
fel az eredeti, vonószenekari kísérettel
ellátott változatban, majd Mozart Sancta
Maria, mater Dei címû darabjával zárult
az ünnepi hangverseny. Lo

Aszalási bemutató
Sok szeretettel hív és vár minden ér-
deklõdõt aszalási és aprítási bemutató-
ján a Zöldtárs Alapítvány, a Szõlõ-Szem
Mozgalom Egyesület és a Szekszárdi
Klímakör.

A program: Napkollektoros aszaló be-
mutatása, aszalási folyamat ismerteté-
se, a 2012-es aszalványok kóstolója, ap-
rítási bemutató.

A bemutató idõpontja: június 14.
(péntek) 15.00 óra. Helyszín: Balogh
László Bakta-hegyi tanyája (megközelít-
hetõ: a Bródy S. utca 72-76. szám mellett
kell felkanyarodni, majd a víztározótól
Délre 150 m-re). Érdeklõdni lehet: Ba-
logh László: 30/388-9481, Zöldtárs Ala-
pítvány: 74/414-217, info@zoldtars.hu.

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje…”
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Első díjat nyert a franciaországi
székhelyű Vasarely Alapítvány idei
nemzetközi köztéri plasztikai pá-
lyázatán Imre Péter művésztanár, a
PTE IGYK Pedagógusképző Intézet
oktatójának alkotása.

A kétfordulós pályázaton 63 mû közül
választotta ki Imre Péter szobrát a zsûri,
melynek elnöke Rudy Ricciotti, a világ
egyik vezetõ építésze volt. A pályázatot
az innováció jegyében írták ki, aminek
egy képzõmûvész szempontjából az a
különös nehézsége, hogy nem klasszi-
kus képzõmûvészeti témákat, fogalma-
kat - alternatív, megújuló energia, infor-
matika - kell a képzõmûvészet eszközei-
vel megjeleníteni. Az alkotói pályázatot
2010-ben, a pécsi EKF rendezvények so-
rában hirdették meg elsõ ízben. Ebben
az évben Marseille-Provence viseli az Eu-
rópa Kulturális Fõvárosa címet. A prog-

ramsorozat egyik fontos helyszíne Aix-
en-Provence városa, ahol a pécsi születé-
sû, de 1930-tól 1997-ben bekövetkezett
haláláig Franciaországban élõ Victor
Vasarely 1976-ban saját alapítványi mú-
zeumot hozott létre, amelynek épületét
õ maga tervezte és építtette.

Ezen épület elõtt állítják fel - a Vasare-
ly Alapítvány megrendelésére idén au-
gusztusban - Imre Péter díjnyertes al-
kotását, amely a Mikroelektronika cí-
met viseli. A nagyméretû, 3x7 méteres
rozsdamentes acél és üveg kompozíció
az egyszerûség és a monumentalitás ta-
lálkozása, amelyet a nyomtatott áram-
körök és a számítógépek billentyûzete
ihlettek.

A szobor két évig áll majd a Vasarely
Alapítvány Aix-en-Provence-i épülete
elõtt, majd 2015-ben végleges helyére, a
Paul Cezanne szülõházával szemközti
parkba kerül.

8 2013. június 9.KULTÚRA

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

ÉN
ES

Imre Péter nemzetközi elismerése
Aix-en-Provence-ban állítják ki az Illyés Gyula Kar mûvésztanárának alkotását, a Mikroelektronikát

Imre Péter mûtermében, a Mikroelektronika „vázlatával”

Lelkébõl születtek a mûvei
Mûvészeti album Czencz János munkásságáról

Czencz Jánosnak, a múlt század elismert
és népszerû festõmûvészének szép kiál-
lítású, reprezentatív mûvészeti albumát
mutatta be a közelmúltban a megyei
múzeum könyvtártermében a festõ lá-
nya, Huszákné Czencz Marietta. Nagy
örömmel beszélt a hiánypótló munka
megjelenésérõl Rühl Gizella, a kötet
szerkesztõje, valamint a könyv egyik
szerzõje, Schuller Róbertné rajztanárnõ,
aki szakdolgozatát is Czencz Jánosról ír-
ta. Kratochwill Mimi mûvészettörté-
nész, dr. Feledy Balázs mûvészeti író és
Fertõszögi Béláné galériavezetõ a 750
példányban, magánkiadásban megjelent
magyar, angol és német nyelvû album-
ban publikált egy-egy tanulmánya mel-
lett Schuller Róbertné mutatja be a bá-
tai festõ életútját, pályáját a mûvész 500
lenyûgözõ festményének reprodukció-
ját tartalmazó kötetben, ahogy a könyv-
bemutatón is tette.

Természetszeretete vonzotta Bátára
a kis vasi falu, Ostffyasszonyfa szülöttét,
Czencz Jánost (1885-1960). A harmin-
cas évek derekán már sikeres fõvárosi
festõmûvészként vásárolt nyaralót ezen
a vidéken. Az 1944-es, Czencz budapes-
ti mûtermét és lakását is elpusztító, bom-
bázások kényszerítették arra a mûvészt,
hogy ezen a meg-megújuló ihletõ erõt
adó vidéken leljen új otthonra. A buda-

pesti Képzõmûvészeti Fõiskolán Edvi Il-
lés Aladár, Hegedüs László és Zempléni
Tivadar voltak a mesterei, 23 évesen már
kiállított a Mûcsarnokban. Öt évvel ké-
sõbb a „Tükör elõtt” címû képével el-
nyerte a Halmos Izidor pályadíjat, s ez
meghozta számára a sikert. Életképei,
zsánerképei és gyönyörû aktjai nemzet-
közi és hazai elismerések sorát hozták
számára. A magyar festészet élvonalába
került. Sok országos kiállításon szere-
pelt, emellett egyéni tárlatokon is bemu-
tatkozott. Alkotásaiban gyönyörködhe-
tett Velence, Párizs, London, Stockholm,
Osló, Berlin és Bécs mûvészetkedvelõ
közönsége is. Czencz János 1960-ban
halt meg Szekszárdon, nyughelyét a
Pásztor János szobrászmûvész alkotta
síremlék jelzi az Alsóvárosi temetõben.

„Tiszta, keveretlen színek, erõteljes
kontrasztok, dekoratív színkompozíció”
- így látta a festõ mûtermébe lépve dr.
Gyöngyösi Nándor, a Képzõmûvészet
1931. májusi számában közölt írása sze-
rint, amit Rühl Gizella olvasott fel a
könyvbemutatón, és az albumban is
megtalálható. Egy forró vihar süvít
Czencz János képein, ami a lélekbõl tör
elõ. „Ezért van képeiben mindig tarta-
lom és egység, az érzések gazdag felhul-
lámzása és a teremtõ lélek rendje.”

Kovács Etelka

Fagyira váltották a díjakat
Rajzpályázat a Gyermekjóléti Központtal

„Együtt a család” címmel rajzpályázaton,
„Tudós születik” elnevezéssel pedig is-
meretterjesztõ pályázaton vehettek
részt Szekszárdon és környékén élõ
gyermekek a szekszárdi Gyermekjóléti
Központ jóvoltából.

Az intézmény 2008-tól évente szervez
versenyeket, az idén 117 rajz érkezett be
hozzájuk, csaknem triplája a tavalyi pá-
lyamunkáknak - tájékoztatta lapunkat a
központ szakmai vezetõje, Szabó Aliz. A
május 22-i díjátadó a Tartsay utcai Zsitvay
cukrászdában zajlott, miután a tulajdo-
nosok úgy döntöttek, fagylaltjegyeket
ajánlanak fel a gyermekjóléti központ-
nak, amelyeket a díjátadón rendre be is
váltottak a pályázatokon résztvevõ gyere-
kek. A Tudós születik ismeretterjesztõ
pályázatról Szabó Aliz elmondta: a tanu-
lók többfordulós vetélkedésében 46 fel-
sõs és 14 alsó évfolyamos diák vett részt.
Az idei évben a válaszokból dupla meny-
nyiség érkezett az eddigiekhez képest. A
feladatokkal kettõs céljuk volt: az olvasás
iránti érdeklõdés felkeltése mellett a he-
lyes tanulás megtanítása.

A szekszárdi Gyermekjóléti Központ
nyolc társult településsel dolgozik
együtt, köztük Zomba, Decs, Õcsény
vagy Szálka is megtalálható. A díjkiosz-
tón a tehetséges gyermekek gondozását
felvállaló Csizmazia Alapítvány elnöke,

Csizmazia Mónika köszöntötte a megje-
lent családokat. Az Alapítvány vezetõje
kiemelte, fontosnak tartják, hogy a csa-
lád valóban család legyen, akikre min-
dig számíthatunk. Az elnök szerint a raj-
zokon a boldogság, a nyugalom és a meg-
értés tükrözõdik.

A díjakat a Gyermekjóléti Központ
munkatársai a szponzorok ajándékaiból
(mesekönyv, jegyzetfüzet, filctollkészlet,
gyurma és egyéb apróságok) állították
össze. A rajzokból rendezett kiállítást a
Gyermekjóléti Szolgálat (Vörösmarty u.
5.) folyosóján lehet megtekinteni au-
gusztus 31-ig. Gyimóthy Levente

Rajzpályázat: Óvodások: 1. Bencze
Réka, 2. Halasi Lilla (mindkettõ Szent Ri-
ta Óvoda), 3. Kelemen Zétény (Gyer-
meklánc Óvoda). Általános iskolások: 1.
Péter Doroti (Baka István Általános Isko-
la), 2. Lázár Gina, 3. Jónás Olga Eugénia
(mindkettõ Baka István Általános Iskola,
Tagozat).

Tudós születik pályázat: Alsósok:
1. Kuti Mihály (Baka István Ált. Isk.,
Gyógypedagógiai Tagozata), 2. Mészá-
ros Zoltán (Baka István Ált. Isk.), 3. Deli
Dávid (Baka István Ált. Isk., Tagozat).
Felsõsök: 1. Szerbacsics Adrienn (Baka
István Ált. Isk.), Kapocska Ádám (Baka
István Ált. Isk., Tagozat), 3. Párfi Márton
(Garay Ált. Isk.).
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Az Önkéntesek Napja keretében sikere-
sen zajlott le az idei Hála Gála. Június el-
sõ napja országosan az Önkéntesek
Napjáról szól: az eseményt számos tele-
pülésen, így Szekszárdon is megrendez-
ték. Városunkban Szekszárd város pol-
gármesteri hivatala és a Civil Kerekasz-
tal szervezte az eseményt.

A kedvezõtlen idõjárás ellenére tizen-
hat civil szervezet települt ki a Garay tér-
re. A változatos programról egyebek mel-
lett a Mentálhigiénés Mûhely, az „Ifjú
Szív” magyarországi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes és a „Clark Ádám” Flot-
tilla Vízitúra Egyesület gondoskodott, de
a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesü-
letétõl a Szekszárdi Mozgásmûvészeti
Stúdión át a Kék-Madár Alapítványig so-
kan tettek a rendezvény sikerességéért.
A nagy érdeklõdéssel kísért eseményen
a Diabetesesek Tolna Megyei Egyesülete,
a Polgárõr Egyesület, a Fehérgyûrû Egye-
sület, a RÉV, s nem utolsósorban az Esé-
lyek Háza is megmutatta magát.

A Hála Gálát a közgyûlés humán bi-
zottságának elnöke, Csillagné Szánthó
Polixéna nyitotta meg, aki a hála fogal-
mát a következõ Spinoza-idézettel érzé-
keltette: ,,A hála a szeretetnek az a vágya,
vagy törekvése, melynél fogva, aki a sze-
retet hasonló indulatából velünk jót tett,
azzal mi is jót iparkodjunk tenni”. A bi-
zottsági elnök arról is szólt, hogy meg
kell vizsgálnunk, tudunk-e hálatelt szív-
vel egymáshoz fordulni, vagy hálásnak

lenni, és köszönetet mondani azért,
hogy vagyunk? Véleménye szerint fon-
tos hálát adni a máért és megköszönni a
holnapot. „Számomra a képviselõség
nem eszköz, hanem lehetõség. Lehetõ-
ség, hogy segítsek, jót tegyek, s, hogy
megháláljam a sok jót, amit én kaptam”
- mondta Csillagné Szánthó Polixéna.
Családja sorsáról is beszélt, kitérve 1956-
ra: „Meghálálni, viszonozni szeretném
azt a sok jót, amit kaptunk '56 után, ami-
kor édesapám börtönben, édesanyám
munka nélkül volt” - emlékezett a múlt-
ra, egyben jelezte: névvel, vagy név nél-
kül kockázatot vállaló segítõk támogat-
ták családját, így vészelték át a nehéz idõ-
szakot. Úgy érzi, talán akkoriban alakult
ki az az erõs érzés benne, hogy ezt viszo-
nozni kell, s önzetlenül segíteni fog má-
sokon. A humán bizottság elnöke vége-
zetül köszönetet mondott a kitüntetet-
teknek, s az önkénteseknek igyekezetü-
kért, ezt követõen pedig pedagógusnap
alkalmával köszöntötte a nevelõket, ta-
nárokat is, hálás szívvel megköszönve
munkájukat.

A segítõkészségérõl nevezetessé vált,
egykori szekszárdi lakatosmesterrõl,
Szomjú Györgyrõl elnevezett díj idén
egyéni kategóriában Papp Józsefné Ma-
rika nénihez, a Platán Nyugdíjas Klub ve-
zetõjéhez került, míg a szervezetek közül
a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi
Egyesület érdemelte ki az elismerést. 

Gyimóthy Levente 

Átadták az idei Szomjú-díjakat
Hála Gála az Önkéntesek Napján

Igényes Garay János emlékkötet látott
napvilágot nemrég Kaczián János, a Tol-
na Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület elnökének szerkesztésében.

A Garay János születésének 200. év-
fordulója alkalmából összeállított kötet
témáját tekintve a tragikus sorsú, neves
költõ, író levelezéseit fogja át. Bemutató-
ja a megyei levéltár felújított kiállítóter-
mében zajlott, ahol a közelmúltban az in-
tézmény munkatársai egy Garay-tárlatot
is berendeztek. A bemutatón a közgyû-
lés humán bizottságának elnöke méltat-
ta városunk szülöttének munkásságát.
Csillagné Szánthó Polixéna kiemelte:
Garay Jánosról a szeretet, a honszerelem,
a hit és a család juthat eszünkbe. „és ha
egész hitem van is, úgyannyira, hogy he-
gyeket mozdíthatok ki helyökrõl, szere-
tet pedig nincsen én bennem, semmi va-
gyok” - idézett Pál apostol korinthusbe-
liekhez írt levelébõl az elnök. Csillagné
szerint fontos, hogy olyan szeretettel ol-
vassuk, s adjuk tovább a költõ gondolata-
it, ahogy õ tanult a kor nagyjaitól, Vörös-
martytól vagy Kazinczytól. A Garay gim-
názium igazgatója, Heilmann Józsefné
arról szólt, a költõ példakép lehet a mai
diákság számára is a szülõk iránt tanúsí-
tott tiszteletével, a testvéreihez való vi-
szonyával, s emellett szülõvárosa, Szek-
szárd iránt érzett szeretetével. Garay ver-
seiben a haza szeretetérõl mindig is a
legelsõk között emlékezett meg - emelte
ki Heilmann Józsefné.

Dr. Várady Zoltán, a megyei levéltár
igazgatója örömét fejezte ki, hogy a meg-
lévõ levéltári anyagból egy olyan kiad-
vány készült, amely hosszú távon a jövõ-
rõl szól. Garay János leveleibõl a Petõfivel,
Vörösmartyval való kapcsolatáról is sok
mindent megtudhatunk - errõl már dr.
Gesztesi Enikõ szólt. A Garay gimnázium
tanára szerint a levelek egy része nyelvé-
szeti és stiláris szempontból is érdekes, hi-
szen általuk a korabeli mindennapi be-
széd tárul fel elõttünk.

A közel 200 oldalas, Kaczián János
elemzésével kiadott kötetben olvasható
135 Garay-levélbõl 125 magyar, míg 10
német nyelvû. Ezeket a Garay-kutató né-
gy szempontból vizsgálta, így a fejezet-
címek a Honszerelem, A magyar nyelv és
irodalom bûvöletében, A szülõhely von-
zásában, illetve a Szívszerelem elnevezé-
seket kapták. A levelek többségét a köl-
tõ családjához, szüleihez, Alajos öccsé-
hez és Teréz nõvéréhez írta. Petõfivel
való kapcsolatáról két levél tanúskodik.
Kaczián János kifejtette: Garay költésze-
te a maga korában kedvelt volt. „Vörös-
marty és Kazinczy után, Arany János és
Petõfi árnyékában ott van Garay!” - jelen-
tette ki a szerkesztõ.

A kötet tipográfiai munkálatait Schu-
bert Péter grafikusmûvész, nyomtatását
a Páskum Nyomda Kft. végezte. A kiadás
létrejöttéhez Szekszárd önkormányzata
és a megyei levéltár járult hozzá.

Gyimóthy Levente

Emlékkötetben Garay levelezése
A költõ példakép lehet a mai fiatalok számára

Elvárások (alkalmazási feltételek):
- ”CE” kategóriás jogosítvány,
- PÁV  alkalmassági vizsga, belföldi- és nemzetközi árufuvarozói vizsga, (GKI)
- digitális tachográfkártya, 
- betöltött 21. életév, 
- ADR küldeménydarabos vizsga elõnyt jelent.

Amit nyújtunk:
- Szeptemberben vadonatúj gépjármûpark,
- Stabil háttér, tõkeerõs cég,
- Korrekt, kiszámítható bérezés,
- Egyedülálló fizetési rendszer,
- Biztos megélhetés,
- AETR rendelet szerinti munkavégzés,
- Céges mobiltelefon,
- Ingyenes gépjármûvezetõi személygépkocsi parkoló.

NÉMETH EUROTRANS KFT.
FELVÉTELT 

HIRDET
GYAKORLATTAL
RENDELKEZÕ
NEMZETKÖZI  

GÉPJÁRMÛVEZETÕK
RÉSZÉRE

Jelentkezni a
szenteva@gmail.com
email címre elküldött
önéletrajzzal, valamint
a 06 30/222-9129-es
telefonszámon lehet.
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Születésnap az Ízlelõ Étteremben
Epres tortával ünnepelték a hatodikat

Hat évvel ezelõtt nyílt meg Szekszárdon
az ország elsõ olyan étterme, ahol fogya-
tékossággal élõk készítik az ételeket, és
mozgásukban korlátozott felszolgálók vi-
szik a tányérokat a vendégek asztalai-
hoz. Az Ízlelõ - bár a vendégek úgy
mondják, már régen felnõtt - a mûköd-
tetõk, a Kék Madár Alapítvány dolgozói
szerint iskolás korba ért. A születésnapot
a múlt héten tartották, s ahogy ilyen ün-
nepen illik, tortával, epres tortával kö-
szöntötték a vendégeket.

Az eltelt idõszak bizonyította, hat év-
vel ezelõtt a hátrányos helyzetûeket

foglalkoztató étterem nyitása olyan kez-
deményezés volt, amely megállja he-
lyét. Mûködésére külföldön is felfigyel-
tek, s nemrég mintájukra, s közremû-
ködésükkel Székesfehérváron megnyílt
párja, a Hatpettyes, amelyik szintén si-
keres.

Az iskolás korba érés a váltás szüksé-
gességét is jelzi. Egyre nagyobb az igény,
így bõvülniük kell. A hely megvan, a ter-
vek készek, az új szakácsok képzése is
lassan befejezõdik, sõt, pénz is van. Még
némi adminisztratív akadályt kell elhárí-
tani, s akkor bõvíthetik az Ízlelõt. - sz l -

Okos kert 
lépésrõl lépésre
2. lépés: mi legyen a hulladékkal?
Mit tegyünk a kiskerti hulladékkal?

Elsõ lépésben próbáljunk tenni a hulladék mennyiségének csökkentéséért. Ha a hul-
ladék már megvan, minél nagyobb részét hasznosítsuk újra!
A papír, mûanyag és üveghulladékot gyûjtsük szelektíven! Ne feledjük, hogy a papír-
hulladék is jobb helyen van a szelektív szemetesben, mintha elégetnénk. A mûanyag
hulladékot soha ne égessük, mert mérgezõ gázok keletkezhetnek.

Illegális hulladéklerakók: minden
szinten szennyezõ
Az illegálisan lerakott, nem megfelelõen
kezelt hulladék a vizet, a levegõt és a talajt
is szennyezi, ráadásul nem csak a lerakás-
kor, de akár évtizedeken át. A vizekbõl,
növényekbõl végül az emberi szervezetet
is károsító anyagok mellett akár fertõzõ
betegségek forrásai is keletkezhetnek.

Legyen legális!

A megyében több helyen is várják a hul-
ladékudvarok a lakossági felhasználókat,
és a szelektív gyûjtõszigetek száma is fo-
lyamatosan nõ. A hulladékudvarok a la-
kosságtól a veszélyes hulladékot is átve-
szik. Érdeklõdjön a lehetõségekrõl!

További információk a komposztálás-
ról és a projektrõl: kiskert.szekszar-
ditermek.hu, facebook.com/kiskert
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Improvizáció a cukrászatban, akár a zenében
Bánné Szûcs Katalin: „Minden lakodalomban biztosan jelen van egy következõ ifjú pár”

A szekszárdi illetőségű, ám Tamási-
ban plébános Hegedűs János elis-
meréssel beszélt a mohácsi cuk-
rászcsaládból származó Bánné
Szűcs Katalinról, aki a tolnai me-
gyeszékhelyen vitte tovább szülei
szakmáját. Az édességekhez értők
úgy mondják, több hasonló süti kö-
zül felismerik a Prím Cukrászdából
kikerülőket különleges ízükről, fa-
zonjukról. Nyilván ezért is telitalá-
lat a cukrászdák elnevezése.

- Érdekes kanyarral talált vissza szü-
lei hivatásához.

- Igaz, de tegyük hozzá, hogy már gyer-
mekként is „cukrászdáztam”. Szüleimnek
Mohácson volt cukrászüzemük és cuk-
rászdájuk. Ezeket édesapám hozta létre
fantasztikus elhivatottsággal. Édesanyám
is ott dolgozott, szóval mûködött a „négy-
kezes”, de szerencsések voltak - ahogyan
én is itt Szekszárdon -, mert remek csapa-
tot sikerült összehozniuk. Ami a szelle-
mieket illeti, mást is örököltem otthonról.
A zene szeretetét. Ötévesen beírattak a
zeneiskolába, ahol hegedülni tanultam.
Mivel tehetségesnek tartottak, a család
zenetanárnak szánt. El is végeztem a ze-
nemûvészeti fõiskolát, s Szekszárdon ta-
nítottam is két évig, s itt alapítottam csa-
ládot. Szóval szekszárdi lettem.

- A Bán család önbõl és három fiúból
áll.

- Én a szakmai vonalat viszem - a cuk-
rász szakma megszerzése után számos
szaktanfolyamot is elvégeztem -, a férjem
pedig az üzletit. Két egyetemista fiunk
van: Csaba és Tamás. Bízom benne, ha-
marosan mindketten mérnökök lesznek,
de ha bármikor kedvet kapnak a cukrá-
szathoz, ám legyen... A céget illetõen
mind a négyen beletesszük a magunkét,
kreatív fiaink véleményére és segítségé-
re is mindig támaszkodhatunk, sõt õk az
én legfõbb „beugróim”, az év minden
napján számíthatok rájuk.

- Amikor beindította az elsõ cuk-
rászdát, édesapjának nem okozott
csalódást?

- Nem. Neki nagy büszkeség volt a csa-
ládi tradíciók iránti vonzalmam. Jól
együttmûködtünk, õ tanította meg a cuk-
rászat csínját-bínját, amit már csak öreg
cukrászmesterektõl tanulhatunk.

- Miért nem a zene, miért a habos sü-
temény „doppingolta”?

- Éppen a vállalkozás lehetõsége mi-
att, amiben a mozgalmasság és a kihívá-
sok is igen vonzóak. A két dolog amúgy
bizonyos tekintetben hasonlít egymás-
ra. Mindkettõ alkotó munka, egyik sem
nélkülözheti a kreativitást, az improvizá-
ciós készséget, a szorgalmat és elkötele-
zettséget.

- Több mint 20 éve, 1992 augusztusá-
ban nyitották az elsõ cukrászdát.
Szeptember-október már a siker és a
kacagás hava volt?

- Á, dehogy. A vendéglátás nem úgy
mûködik, hogy megfordítom a táblát, ki-
nyitom az ajtót, s máris özönlenek a ven-
dégek. Meg kell õket hódítani, be kell
õket csalogatni. Hogyan? Újat, finomat,
különlegeset, szépet, és abszolút frisset
kell nyújtani - mindig. Ez igen hosszú,
több éves folyamat. 

- Bezzeg ma már...
- Ismertek vagyunk nem csak helyben,

hanem az esküvõ-kiállítások révén a kör-
nyéken is. Egyébként nagyon szeretem a
lagzikat, szívesen vállalunk különleges sü-
teményeket, menyasszonyi tortákat. E
rendezvényekre is saját magunk gyártjuk
a virágokat, a dekorációkat. A lakodalmak
a reklám terén is fontosak, hiszen min-
den esküvõn biztosan jelen van egy követ-
kezõ ifjú pár. Számomra a legkedveltebb
és a leghízelgõbb a szájról-szájra propa-
ganda, ami úgy jár, akár a népmese.

- Ma már rangot jelent „Prímes” süte-
ményt kínálni.  

- Fontos, hogy remek munkatársaim

vannak, nagyon tudnak dolgozni. Fél sza-
vakból értik, értjük egymást, s megy min-
den, mint a karikacsapás. Én a „munkahe-
lyen benn tartózkodó vezetõ” kategóriá-
ba tartozom, aktívan részt veszek a ter-
melésben, s nem csak az irányításban.

- Miben látja sikerei titkát?
- A folyamatos megújulásban. Nem ra-

gadunk le a 20 évvel ezelõtti szortiment-
nél, rendszeresen megújulunk mind ter-
mékekben, mind designban. Érzékenyen
reagálunk vendégeink igényeire, és asze-
rint állítjuk össze választékunkat. Dolgo-
zóim és jómagam is lehetõség szerint a
legtöbb szakmai rendezvényen, tovább-
képzésen részt veszünk, hozzuk a jobbnál
jobb recepteket, persze a vendég dönti el,
hogy számára kedvelt lesz-e a termék.

- A Kölcseybõl irány a Flórián utcai
cukrászdába... 

- A felsõ városrésznek nyitottuk 1999-
ben. Az a tapasztalat, hogy ott is nagy a ke-
reslet termékeink iránt. Van egy jó hírem,
illetve mindjárt kettõ is. Az egyik, hogy a
szokásos éves nagyobb munkák során
most a Flórián utcai cukrászda újul meg:
beépítjük a kerthelyiséget, hogy jó ár-
nyas, kiülõs hely legyen. A másik: rendsze-
ressé tesszük azoknak a süteményeknek,
fagylaltoknak a forgalmazását, amelyeket
cukorbetegeknek, liszt- és
tejérzékenyeknek készítünk. Már kapha-
tó nálunk olyan fagylalt, ami glutén-
mentes, laktózmentes és dia-wellness is
egyben. Egyre több a különbözõ érzé-
kenységben szenvedõ, de cukrászdába
szívesen járó vendég. Ám akiknek csak

pusztán diétázni van kedvük, nekik is
ajánljuk ezeket a termékeket, melyek rá-
adásul nagyon finomak.

- Én is tudok egy jót, de az már nem
friss hír, legfeljebb kevesen tudnak ró-
la. A tejszín és az egyebek... 

- Ars poeticánk a sütik természetes
anyagok felhasználásával történõ készíté-
se, de az új technológiák alkalmazása is. A
tejszín nálunk természetes tehén tejszín,
de minden alapanyagban a valódit ked-
veljük, ahogyan a hozzánk betérõk is.

- Nyilván vannak kedvenc süteményei.
- Természetesen. Kedvelem a hagyo-

mányos ízeket, például a franciakrémest
és a szezonális gyümölcsökkel megrakott
süteményeket, de a csokis keksztorta és
a joghurt lime tortaszelet is a kedvence-
im közé tartozik. Ezeknél talán csak a
fagylaltokat szeretem jobban. Nagyon
kedvelem, kedveljük anyósom kelt tésztá-
it és más házi süteményeit. Ezeket nagy-
ra értékelem, meg azt is, amikor a cuk-
rászüzemünkben készült termékeket az
elismerõ „házias” jelzõvel illetik.

- Ne feledkezzünk el azokról a továb-
bi jó hírekrõl, amelyekrõl sokan már
értesültek, de sokan talán még nem.

- Jó, hát mondom a régit is. A Magyar
Gasztronómiai Szövetség 2003-ban ado-
mányozta nekem a Magyar Gasztronómi-
áért kitüntetést. Nagy megtiszteltetést je-
lentett, de az idei - lévén szó szakmai elis-
merésrõl - még nagyobbat. Gyulán, a Cuk-
rász-ipartestület Országos kongresszusán
vehettem át az Arany Habverõ díjat.

- Kérem, adjon közre egy mutatós és
finom receptet, amit a kezdõk is el
tudnak készíteni. 

- Szívesen, legyen a gesztenye alagút.
Sütünk egy vékony piskótát. Amíg a tész-
ta hûl, egy õzgerincformába sütõpapírt
helyezünk, majd, mintegy fél centi véko-
nyan kibéleljük gesztenyemasszával. Ez-
után megtöltjük felvert tejszínhabbal és
rászabjuk a piskótát. Utána kiborítjuk és
áthúzzuk csoki mázzal. A tetejét tejszín-
hab rózsákkal díszítjük.

- Kérem a következõt…
- Örömömre szolgálna, ha Sebestyén

Miklós építésszel beszélgetnének. Szíve-
sen tájékozódnék a mai városi és vidéki
divatról, s hogy elkezdõdött-e már a re-
cesszió okozta gát „lebontása”?

V. Horváth Mária
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Díjat nyert Szolnokon a Bartina Néptáncegyüttes
Az ország egyik legrangosabb versenyén a Csurgó Zenekart is jutalmazták

Az ország legrangosabb versenyén
elismerték a szekszárdi Bartina
Néptáncegyüttes teljesítményét:
az együttesi teljesítmény III. foko-
zatát kapták.

Huszonkettedik alkalommal rendezték
meg Szolnokon a felnõtt néptánce-
gyüttesek országos seregszemléjét, ame-
lyen már a részvétel is rangot jelent. Jól
tudta ezt a Bartina Néptáncegyüttes
minden tagja, akik nagy odaadással ké-
szültek a versenyre. A Bartina utoljára
1991-ben járt ezen a megmérettetésen,
akkor egyik férfi táncosa, Hagymási At-
tila megkapta a szólistáknak járó legma-
gasabb elismerést. Most, 22 évvel ké-
sõbb a fia is megismerhette a jeles feszti-
vált - és a résztvevõ 16 együttes verseny-
mûsorát -, miután a szekszárdi csoport
legfiatalabb táncosaként részt vehetett a
versenyen.

A Bartina Néptáncegyüttes Kocsis
Enikõ és Fitos Dezsõ, Harangozó-díjas
táncosok „Nem tilalmas énnékem” (A
boldog idõk emlékére) címû kalotasze-
gi táncanyagból készült koreográfiáját

táncolta. A neves szakemberekbõl álló
hét tagú zsûri elismeréssel szólt a kore-
ográfiáról, a tánckar lendületérõl, az
„életigenlõ” elõadásról. Bírálatuk szerint
a Bartina produkciója ”fõhajtás volt a
múlt felé, alázattal és szaktudással.” Az
eredményhirdetéskor kiderült, hogy a
dicséret mellé díj is jár: Matókné Kapá-
si Julianna mûvészeti vezetõ csapata az
együttesi teljesítmény III. fokozatát kap-

ta. A szekszárdiak örömét fokozta, hogy
a zenei kíséretet adó Csurgó Zenekart a
zsûri a zenei díj II. fokozatával jutalmaz-
ta.

A táncosok, akik 6 éves koruktól tán-
colnak, idõt és pénzt nem kímélve egye-
temekrõl, fõiskolákról, munkából utaz-
nak haza minden hétvégén, hogy tovább
táncolhassanak az együttesben. A díja-
zott csapat tagjai: Zatykó Tünde, Szily

Boglárka, Farkas Zsuzsanna, Dávid Orso-
lya, Zsók Kitti, Grósz Eszter, Matók Júlia,
Farkas Fruzsina, Horváth Dóra, Bárdos
Nikolett, Szabó Katalin, Tóth Vivien,
Nagy Tamás, Porkoláb István, Bõsz Mik-
lós, Szabó András, Prantner Péter, Péter
Zoltán, Palkovics Ferenc, Prantner Máté,
Sipos Gergõ, Szily Ákos, Hagymási Ba-
lázs. Köszönet a táncosokkal eddig fog-
lalkozó számos pedagógusnak és a jelen-
legi szakmai munkatársaknak, Bre-
zovszki Rolandnak és Tamarának.

A Bartina apraja-nagyja nagyon várja
a 2014-es esztendõt, amikor újra meg-
rendezésre kerül a Szekszárdi Nép-
táncfesztivál, ahol a bartinások láthatják
vendégül az ország kiváló együtteseit.

Bartinás csoportkép a Szigligeti Színház elõtt

BARTINA FELVÉTELI. A Bartina Nép-
tánc Közhasznú Egyesület június 10-
én, hétfõn 16 és 18 óra között 5-8
éves fiúk és lányok számára felvéte-
lit tart a Babits Mihály Kulturális
Központban (Szent István tér 15-17).
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Összetartozás és leszakadás - ennek a
két jelenségnek a lüktetése végigkíséri
mindannyiunk életét. Már születésün-
ket, sõt fogantatásunkat is ez a lüktetés
szegélyezi, azután végigvonul kapcsola-
taink történetén, és belevisszhangzik
még halálunk pillanatába is. Egyikünk
életét sem hagyja érintetlenül - és nem-
zetünkét sem.

Fõleg azokban a helyzetekben keres-
sük a biztos összekötõ kapcsokat, ami-
kor külsõ körülmények kezdik ki az ösz-
szetartozást, és fenyegetik azzal, hogy az
elszakadás irányába hajtják. Biztos ösz-
szekötõ kapcsot keres és talál Pál apostol
is, amikor búcsúzni kénytelen azoktól,
akikkel egységben volt, akikkel hit- és
életközösségben élt. Szervesen összetar-
tozott velük, és most úgy néz ki, hogy ve-
szélybe kerül, megszûnik az összetarto-

zás. Úgy tûnhet, hogy egy élethelyzet,
egy történelmi körülmény romhalmaz-
zá teszi azt, ami eddig egységet alkotott.
Úgy tûnhet, hogy veszélybe kerül és el-
vész az a közös örökség, amit együtt kap-
tak. Úgy tûnhet, hogy megszakad a kap-
csolat, ami eddig olyan eleven volt.

Ebben a helyzetben keres, talál és kí-
nál fel - nekünk is - az apostol egy biz-
tos összekötõ kapcsot, amikor azt
mondja: „Most pedig az Istennek és ke-
gyelme igéjének ajánllak titeket, aki fel-
építhet benneteket, és örökséget adhat
nektek a szentek között.”

Miközben romhalmazzá látszik válni
az, ami korábban egybetartozott, Pál azt
mondja, Isten és az Õ kegyelmének igé-
je felépíthet. Isten és az Õ igéje minden

töréssel és pusztítással dacolni képes,
maradandó kapocs azon emberek kö-
zött, akik odafigyelnek Rá. Épülést ad.

Miközben úgy néz ki, hogy elvész a
közös örökség, amit együtt kaptak, Pál
azt mondja, hogy Isten és az Õ kegyel-
mének igéje adhat örökséget. Közös,
összekötõ és biztos örökséget kínál Is-
ten az embernek, aki hisz Krisztusban:
a legnagyobb örökséget, amit ember és
nemzet kaphat. Isteni örökséget - ami,
ill. Aki egy pontra irányítja a figyelmet,
és biztos kapocsként egyben tart.

Miközben úgy tûnik, hogy az elhatá-
roló tényezõk miatt sápadásra van ítél-
ve a korábban nagyon is eleven kap-
csolat, az apostol azt mondja, Isten és
az Õ kegyelmének igéje tud maradan-

dó kapcsolatot adni. Össze tud kap-
csolni, összetartozást szavatol az Isten-
ben hívõkkel, a szentekkel és megaján-
dékozottakkal. Olyan összetartozást,
amit nem kezdhetnek ki történelmi
fordulatok, vagy emberi manipuláci-
ók. Még Trianon és hatása sem.

Ezt kínálja nekünk, magyar emberek-
nek és magyar nemzetnek is a mi
Urunk, Jézus Krisztus: a romok helyett
épülést, a veszteségérzés helyett örök-
séget, a veszélyeztetett összetartozás he-
lyett biztos kapcsolatot. Fogadjuk hát
szívünkbe áldásként Isten szavát: „Most
pedig az Istennek és kegyelme igéjé-
nek ajánllak titeket, aki felépíthet ben-
neteket, és örökséget adhat nektek a
szentek között.” (ApCsel 20,32). Ámen

Kaszó Gyula
református lelkipásztor

Evangélium

A megszakíthatatlan összetartozás

E heti rejtvényünk megfejtését június 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.). Május 26-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Páskándi Géza: Hány az óra Vekker úr?”. A helyes választ beküldõk

közül könyvet nyert: Takács Milán (7135 Dunaszentgyörgy, Duna utca 5.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Nyolc éve nyitottak
Szent Orbán, a szõlõmûvesek, kocsmá-
rosok, kádárok védõszentje tiszteletére
rendezett Istifán-gödrei ünnep kapcsán
született írásunkban alábecsültük az ese-
mény hagyományait. Nem 3-4 évvel ez-
elõtt nyitottak ki elõször a pincék, már
a 8 évvel ezelõtti elsõ Szent Orbán na-
pon is várták a vendégeket.

A cikkben helytelenül állítottuk, hogy
az ünnepi mûsorban szerepelt az Ifjúsá-
gi Fúvószenekar. Ott volt viszont Kovács
György (tárogató), Bartók Ferenc
(vers), Varga Veronika (trombita), az If-
jú Szív Német Nemzetiségi Tánccso-
port, a Muslinca Kórus, a Tücsök Zenés
Színpad, valamint Radnai Erzsébet és
Kovács Gergõ (ének).

BÕR

Szekszárd, Széchenyi u. 16.
Telefon: 74/316-206

NEPP
MANUFAKTÚRA

Női és férfi táskák 150 féle
Pénztárcák 340 féle
Derékszíjak 300 féle

Kutyfelszerelések
Lószerszámok

Szekszárd belvárosában, fõútvonalon,
Széchenyi u. 26. sz. alatti, 38 nm össz-
területû bolt bérleti joga átadó, esetleg

társulnánk az igényes berendezéssel
rendelkezõ bolttal trafik üzemeltetésére.

Tel.: 06 20/916-52-34



14 2013. június 9.MOZAIK

A nyár fényei és árnyai
A legmelegebb órákban kerülni kell a napozást - Évente ajánlott az anyajegyek vizsgálata

A hosszú tél, a havas tavasz és az
elmúlt évek szeszélyes nyarai után
mindannyian azt találgatjuk, mi-
lyen lesz az idei nyár? Reméljük
hosszú és meleg.

A napfény és a víz áldásos voltáról, vala-
mint azok veszélyeirõl kérdeztem dr.
Hardicsay Klára fõorvos asszonyt, a
Balassa János Kórház Rendelõintézete Bõr-
és Nemibeteg Gondozó osztályvezetõjét.

- Miután a nyár még alig mutatta meg
magát, a napozással, fürdéssel kapcso-
latos tanácsok idejében érkezhetnek.

- A napfény jótékony hatásai ismer-
tek: javítja a kedélyállapotunkat és elõse-
gíti a D-vitamin-képzõdést. A D-vitamin
fontos a kalciumnak a csontokba törté-
nõ beépüléséhez, de rák megelõzõ hatá-
sa is van. A szervezet napi D-vitamin
szükségletének termelõdéséhez napon-
ta 15 perc napfényben való tartózkodás
szükséges. Ennek hiányában pótolni
kell, fõleg tél végén, illetve ilyen napfény-
mentes idõszakban, mint amilyen az idei
„tavasz” volt.

- A 15 perc nem sok, a vízpartokon
sokszor órákig napoznak az embe-
rek, s ha erre nincs mód és idõ, ak-
kor jön a szolárium...

- A túlzásba vitt napozásnak, az egyre
erõsödõ UV sugárzás mellett káros hatá-
sai vannak. A korai bõrártalmakért: le-
égésért, napallergiáért az UV-B sugarak
a felelõsek. A késõi bõrártalmakért, a
bõr öregedéséért és a bõrdaganatok ki-
alakulásáért elsõsorban az UV-A sugarak
okolhatók.  A túlzásba vitt szoláriumozás
is az utóbbi káros hatást idézheti elõ.

- A napozás szabályait nem lehet elég-
szer hangsúlyozni...

- A fentiek megelõzésére a napozást
fokozatosan kell elkezdeni, és a legmele-
gebb órákban, 11 és 16 óra között kerül-
ni kell. Napszemüveg, sapka, kalap vise-
lésére feltétlenül gondoljunk. Fontos a
bõrtípusnak megfelelõ fényvédõkré-
mek, naptejek használata, melyekkel na-
pozás elõtt fél órával kell bekenniük ma-
gukat azoknak, akik napra mennek, va-
lamint ezt meg kell ismételni, ha kijön-
nek a vízbõl, de ajánlott két-három órán-

ként is megismételni. A 3 évnél fiatalabb
gyermeket ne napoztassuk, nagyobb
gyermekeket a számukra készült fény-
védõ krémmel, naptejjel kenjük be.
Akiknek anyajegyei vannak, árnyékban
is a legmagasabb faktorszámú, 50-es
fényvédõ használatát ajánlom.

- Apropó anyajegyek. Milyen gyak-
ran ajánlott megvizsgáltatni ezeket a
bõrjegyeket?

- Az anyajegyek vizsgálata évente aján-
lott. A Bõr- és Nemibeteg Gondozóban
minden munkanapra lehet idõpontot
kérni a rendelõintézeti betegirányítótól.

Fokozottan szükséges az anyajegy vizsgá-
lata, ha annak színe, nagysága, széle meg-
változik, vagy megsérül. Akinek anyaje-
gyei vannak, annak még sokkal fokozot-
tabban kell vigyáznia a napozással, szolá-
riumozással. Napfény hatására barnás
pigmentfoltok is kialakulhatnak a bõrön,
ha napozáskor parfümöt, kozmetikumot
használnak, ezért ezektõl napozás elõtt
meg kell tisztítani a bõrt. Bizonyos növé-
nyek nedvének bõrre kerülése után, va-
lamint a bõr öregedési folyamatának ré-
szeként is megjelennek a pigmentfoltok.
Friss mûtéti hegek is bebarnulhatnak,
ha nem védik õket a naptól.

- „Legszebb ruhánk a bõrünk” szól a
régi mondás...

- Ez nagyon igaz! Ugyanis ha a bõr az
egész testfelületen ápolt, a körmök
egészségesek és tiszták, akkor az egész
ember egészséges benyomást kelt. Még
egy jó tanács: ne feledkezzünk meg a
bõséges folyadékbevitelrõl, valamint a
fürdés utáni hidratáló krémek használa-
táról. Mindkettõ rugalmassá, szebbé te-
szi a bõrt.  Sas Erzsébet

Nagy sikere volt a X.
Országos Patika Nap
Tolna megyei prog-
ramjainak. A Hársfa
és a Remedia Gyógy-
szertárak által szerve-
zett eseményeket
nagy számban láto-
gatták az érdeklődők.

Napközben vérnyomás- és
vércukorszintmérést vé-
geztek a szakemberek. Dr.
Hegedûs Gyula orvos el-
mondta, ma már egyre in-
kább él a szlogen „Kérdezze kezelõorvosát,
gyógyszerészét”. Bizalommal fordulnak a
gyógyszerészekhez az emberek, tudják
hogy képzett, a szakmája magas fokán ál-
ló kollégákkal találkoznak a patikákban.
Idén a mozgásszervi betegségekrõl esett
szó. A megyei programon most elõször je-
lentkeztek élõ, online közvetítéssel. Az in-
terneten látható adás ideje alatt kérdéseket
tehettek fel a nézõk. Az egyórás program
alatt számos problémára keresték a választ,
összességében elmondható, hogy a sport
témája volt a legnépszerûbb.

– Ennek kifejezetten örültem – mond-
ta Dr. Hegedûs Gyula – úgy tûnik, egyre
inkább belátják az emberek, hogy a moz-
gással sok betegség megelõzhetõ, nem
beszélve arról, hogy a léleknek is jót tesz. 

A Patika Nap zárásaként elõadások-
kal várták a zömmel idõsebb generáci-
ót képviselõ érdeklõdõket, akik infor-
mációt kaptak többek között a túrázási
lehetõségekrõl, megismerhették, hogy
mi is az a nordic walking, és hasznos
tudnivalókat kaptak a betegségek meg-
elõzésérõl is.

A mozgásszervi betegségekrõl
a X. Országos Patika Napon

A Szekszárdi Gyermeklánc óvoda
Perczel utcai és kertvárosi intézményei-
ben befejezõdött az Új Széchenyi Terv
keretén belül a "Referencia-intézmé-
nyek országos hálózatának kialakítása
és felkészítése" (TÁMOP 3.1.7.) címû
pályázat.
Az óvodákban dolgozó pedagógusok
képzések keretén belül szereztek elmé-
leti és gyakorlati tudást példa értékû ne-
velési-oktatási gyakorlatuk elterjesztésé-
re, más intézmények szakmai fejlesztõ
munkájának segítésére. Az elnyert ösz-
szeg lehetõvé tette az eszközrendszer
bõvítését, a géppark fejlesztését is. 
Óvodáink arculatát pedagógusaink sok-
színûsége és az egyes témák iránti elkö-

telezettsége jellemzi. Perczel utcai óvo-
dánkban a környezettudatos magatar-
tás, a gyermek környezetkultúrájának
formálása, valamint a drámajáték téma-
körében kerültek kidolgozásra szakmai
anyagok.
A Kertvárosi intézményben a néphagyo-
mányõrzés, a magyar kultúra értékeinek
megóvása és megõrzése, valamint a
gyermeki kompetenciák fejlesztése a
szabad játék során címmel dolgoztak ki
"Jó gyakorlatokat" a szakmailag elkötele-
zett pedagógusok. 
A fent jelzett "Jó gyakorlatainkat" azon in-
tézményeknek ajánljuk, akik hozzánk
hasonlóan elkötelezettek, nyitottak, új
utakat keresnek.
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Valódi versünnep a Mûvészetek Házában
A korcsoportok legjobbjai a „Regõsök Húrján” országos gálára utazhatnak

Igazi versünnep volt a megújult
Művészetek Házában a rangos Fe-
dorka és SoseVolt VersNap. A
„Csizmazia Alapítvány a jövő ígére-
tes gyermekeiért” immár második
alkalommal hirdetett versmondó
versenyt a 9-11, illetve a 12-16
éves korosztály számára. A produk-
ciókat öttagú zsűri bírálta el.

A két-két korcsoportban meghirdetett
versmondó versenyre az ország minden
részébõl érkeztek alsó és felsõ tagozato-
sok, középiskolások Nyíregyházától Sop-
ronig, Hódmezõvásárhelytõl Gyõrig. Az
elõválogatóra beérkezett, DVD-re rögzí-
tett 97 szavalat alapján Szekszárdra 54
produkciót hívott meg a zsûri: Kiss Lász-
ló, a Magyar Versmondók Egyesületének
elnöke, dr. Lutter Imre, az egyesület ügy-
vezetõ elnöke, Szennik Éva, az egyesület
kommunikációs alelnöke, valamint
Wiegmann Alfréd, az Elsõ Magyar Vers-
színház vezetõje és Csötönyi László ta-
nár, elõadómûvész.

A versnapot Csillagné Szánthó Polixé-
na nyitotta meg. A közgyûlés humán bi-
zottságának elnöke köszöntõjében el-

mondta: fontosnak tartja, hogy a gyer-
mekek minél korábban találkozzanak a
verssel, az irodalommal. Az is elengedhe-
tetlen, hogy ez a kapcsolat hosszan tart-
son, kísérje akár egész életükön át õket
a versszeretet. Köszönetet mondott a
Csizmazia Alapítvány sikeres munkájá-
ért, amelyet a gyerekek tehetséggondo-
zásáért és az irodalmi kultúra fennmara-
dásáért tesz.

A gyermekek a verseny során két ver-
set adtak elõ, mindenképpen az életkori

sajátosságaiknak megfelelõt. A gyerekek
szívesen szavaltak Weöres Sándortól, aki-
nek június 22-én ünnepeljük 100. szüle-
tésnapját, de kortárs költõk, így Kányádi
Sándor, Lackfi János, Békés Márta, vagy
Varró Dániel, és a múlt század elsõ felé-
nek alkotói, Áprily Lajos és Szabó Lõrinc
versei sem álltak messze tõlük. A szek-
szárdi Ferger Viktória Hanna a legfiata-
labbak között elsõ, azaz Fedorka-díjat
nyert. Veress Miklós elgondolkodtató,
Vízivilág címû verse mellett egy igazán

huncut költeményt, Vesztergom Andrea
Saroklakóját adta elõ. A második korcso-
portban Csizmazia Dóra Fedorka Nívó-
díjat kapott. Dóra Kányádi Sándor Sirály-
tánc címû versét és Tamkó Sirató Károly
kedves, játékos Illa berek címû versét sza-
valta. Ebben a korcsoportban Remény-
ség-díjat kapott Ábrahám Bereniké, Mil-
ler Oliver Tibor, Kágyi Árvácska Rebeka
és Molnár Kincsõ is. A SoseVolt VersNap
1-2. korcsoportjában elsõ helyet, vagyis
SoseVolt díjat nyert Bagdány Szilvia, a
Garay János Gimnázium diákja, aki Lack-
fi János vérfagyasztó versét mondta, ami
után Petõfi Sándor keserûen humoros
költeményét, a Pál mestert adta elõ.
Szanyó Júlia, a Szent József Iskolaköz-
pont diákja Reménység díjat nyert.

A korcsoportok elsõ két helyezettjét
meghívták a „Regõsök Húrján 2013” Or-
szágos Gálára, ahol minõsítést kapnak az
egész éves munkájuk tekintetében. Ezen
felül a Csizmazia Alapítvány 10.000 Ft tá-
mogatást ajánlott fel a Fedorka és a So-
seVolt VersNap legjobbjainak, a Magyar
Versmondók Egyesülete pedig a 2-3. he-
lyezettek számára adott 6000, illetve
3000 Ft-os pénzdíjat.  Kovács Etelka

A versmondó versenyek díjazottjai

Környei Attila sikerrel szerepelt a
„III. Young Guitarist Competition
homage to Luigi Legnani” elneve-
zésű klasszikus gitárversenyen, a
szlovákiai Párkányban (Sturovo).

A Liszt Ferenc Mûvészeti Alapiskola
szervezésében zajlott versenyt négy
korcsoportban hirdették meg, Attila -
édesapja, Környei Miklós Pál gitármû-
vész tanítványa - a legidõsebbek között
szerepelt.

A versenyen egy Legnani capriccio
elõadása volt a kötelezõ elem, és a ma-
ximális játékidõ nem léphette túl a 10
percet. A zenemûveket kotta nélkül,
emlékezetbõl kellett eljátszani. Attila
versenymûsora Legnani: Capriccio
No7 (Prestissimo) és Barrios: La Cate-
dral címû mûvének három tételébõl (I.
Preludio (Saudade), II. Andante reli-
gioso, III. Allegro sollemne) állt.

A szépen kidolgozott mûsor megszó-
laltatása kiválóan sikerült, Attila a hallga-
tóság és a zsûri tagjaitól is sok pozitív el-
ismerést kapott. Mgr. art. Roland Cucor
zsûritag, a pozsonyi zenemûvészeti fõis-
kola orgona tanszakának mûvésze gratu-

lációjában kihangsúlyozta a szekszárdi
fiatalember játékának muzikalitását, ki-
váló hangminõségét.

A zsûri elnöke, Szilvágyi Sándor Liszt-
díjas gitármûvész a darabok megformá-
lását, virtuóz elõadását dicsérte, így nem
volt meglepõ, hogy a háromtagú nem-
zetközi zsûri elsõ helyezéssel jutalmaz-
ta a szekszárdi Garay János Gimnázium
11. évfolyamos diákjának elõadását.

Az úgy volt, hogy az idén 10. alka-
lommal hirdették meg a
Janikovszky Éva országos mese-
író pályázatot. Trapp Margaréta,
a Dienes Valéria Általános Iskola
3. osztályos tanulója is meghívást
kapott az eredményhirdetésre.

A meghívóból kiderült, hogy a
pályázatra az országból és határa-
inkon túlról rekord számú, össze-
sen 1200 alkotás érkezett,  az elõ-
zsûrizés nyomán pedig 189 alko-
tás - köztük Margaréta meséje is - jutott
tovább a szakmai bírálók elé.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban
tartott díjátadóra a továbbjutó mûvek
szerzõi voltak hivatalosak. Tíz év alatt a
meseíró versenyre összesen 6000 pá-
lyamû érkezett, idén a kicsik (6-10 éve-
sek) mezõnyében 551,  míg a II. kategó-
riában (11-16 évesek) 649 pályázó in-
dult. A meséket Szepes Erika irodalom-
történész és Rigó Béla költõ, a Kincske-
resõ folyóirat szerkesztõje értékelték,
õk döntöttek a díjak odaítélésérõl.
Szepes Erika kiemelte, hogy minden al-
kotáson érzõdött a gyerekek olvasott-
sága, és mindegyik mesének megvolt a

maga tanulsága. A
„hagyományos” me-
sék mellett sok „mai
mese” született: sok
történet kapcsoló-
dott a valósághoz,
megjelentek benne
a mindennapi élet
problémái is, úgy
mint a szegénység,
betegség, a környe-
zet védelme, illetve

mindkét korosztályban fontos téma volt
a béke kérdése. Rigó Béla az értékelés
szakmai szempontjai közül kiemelte,
hogy az irodalmi értéken túl az olvasha-
tóság, a követhetõ gondolatmenet volt
a másik fõ szempont. Elmondta továb-
bá, hogy reményeik szerint a díjazott
alkotásokat meg fogják jelentetni a
Kincskeresõ folyóiratban.

Margaréta meséje egy különös vadá-
szatról szól. A fõhõs Gyikusz, egy gyík,
aki bizonyos okból, nem törõdve azzal,
hogy egy sikertelen vadászat az õ rossz
hírét keltheti az állatok között, elengedi
zsákmányát. A történet a zsûri különdí-
ját érdemelte ki.  Kovács Etelka

Különdíjas szekszárdi meseíróMuzikalitás és kiváló hangminõség

Környei Attila Legnani és

Barrios darabokat játszott
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Nyolc érmet lapátoltak össze Sukorón
Két szekszárdi sportoló gyõzött a kajak-kenu diákolimpián

Két arany-, egy ezüst- és öt bronz-
éremmel, valamint nyolc pontszer-
ző (4-6.) helyezéssel tértek haza
kajakosaink az elmúlt hétvégén,
Sukorón megrendezett Országos
Diákolimpiai Bajnokságról.

Közel kétezren neveztek a versenyre,
minden számban hatalmas mezõnyök
jöttek össze. A 2000 m-es elõfutamok
eredményei alapján a sportolók A, B, vagy
C döntõbe juthattak. A Szekszárdi Kajak-
Kenu Sportegyesület 15 versenyzõje in-
dulhatott az A döntõben. Közülük egye-
dül a gyermek II. korosztályban verseny-
zõ Ádám Alexa tudott nyerni, aki szoros

versenyben utasította maga mögé ellen-
feleit. Nagy Viktória Fruzsina futamában
a célfotó döntött, a szekszárdi lány 4 szá-
zadmásodperccel (!) elõzte meg riválisát,
s ezzel felállhatott a dobogóra. Ugyancsak
a harmadik helyre lapátolt be kiélezett
versenyben a Mercz Marcell-Müller Dáni-
el György egység. A másnapi 1000 méte-
res futamok mindössze egy 4. helyet hoz-
tak kölyök IV. korosztályban versenyzõ
nõi kajak négyesünknek.

Az 500 méteres futamokban iskolai
színekben indultak a szekszárdi verseny-
zõk, és közülük öten a dobogóra is feláll-
hattak. A II. korcsoportban magabizto-

san gyõzött Czemmel Bálint (PTE IGYK
Gyakorló Iskola), Zöld Roland 3. helyével
a Garay iskolának is dicsõséget szerzett.
A III. korcsoportban Jankovics Merse
(Waldorf iskola) kiélezett küzdelemben,
kevesebb, mint egy másodperccel meg-
elõzve versenytársát, szerezte meg a
bronzérmet. A Mátyás Bálint-Posta Bo-
tond páros éppen csak lemaradva az
ezüstrõl szintén harmadik lett. Nem így
a Fõdi József-Müller Bence kettõs, amely
biztos versenyzéssel a második helyen
ért célba.

- Versenyzõink egy hét pihenõt kap-
tak az izgalmakkal teli megmérettetés

után. Még 8 hetünk van, hogy felkészül-
jünk a Magyar Bajnokságra, amelyet
még a szegedi vidékbajnokság is meg-
elõz - mondta el Jámbor Attila, az
SZKKSE vezetõedzõje. - Júniusban egy
hetet Domboriban edzõtáborozunk majd
egy Erzsébet-tábor pályázat segítségé-
vel. Rengeteg edzés áll elõttünk, csapat-
hajókat fogunk összeállítani, és remél-
jük, hogy sikerül jó formába hozni kaja-
kosainkat.

A sportolók felkészítését Jámbor Atti-
la mellett Inger Nikoletta végzi, aki a mi-
ni csoportot vezeti, és május végén jeles-
re zárta edzõi tanulmányait. K. E.

A francia út több, mint egy focitorna (II.)
Az ötödik helyen zárta a bezons-i focitornát a Garay iskola csapata

A nemzetközi labdarúgó torna
második napján, a 12-13 éves
korosztályban lépett pályára a
szekszárdi Garay János Általá-
nos Iskola csapata, amelyben a
kiírás szerint két túlkoros is sze-
repelhetett. Valamennyien kép-
zett, a versenysportot képviselő
labdarúgók.

Kellett is, mert a nívó a bezonsiak torná-
ján magas: mint megtudtuk, párizsi klu-
bok is elküldik akadémiájuk egy-egy csa-
patát a tornára. Ebben a korosztályban
16 csapatos volt a mezõny. Közben Ga-
lambos János, az egyetlen külföldi csapat
vezetõje, edzõje szépen, akkurátusan le-
tette az asztalra a tavaly elhódított míves,
monumentális vándorserleget, aztán
megjegyezte: „Ez az az év, amikor szinte
biztos, hogy nem hozzuk újra haza a ser-
leget. Ahogy elnéztem az elsõ mérkõzé-
seket, van két-három egészen kiváló
együttes a mezõnyben. A mi játékosa-
ink még nem nagyon futballoztak
együtt, s ez azért komoly hátrány, de az
egyéni képességek dolgában nincs
probléma, így azért bizakodom egy jó
helyezésben.”

Nem ok nélkül, mert a srácok techni-
kailag valóban jók, hátul két-három jó fi-
zikumú védõvel nagyon is stabil együt-
tes volt a szekszárdi. Ezt akkor mutatták
meg igazán, amikor már a csoportmecs-
csen összekerültek a csupa képzett, ki-
válóan cselezõ, zömében jó fizikumú af-
rikaiakat fölvonultató egyik párizsi csa-
pattal, a késõbbi gyõztessel. Azok után,
hogy a végsõ gyõzelemig milyen meg-
gyõzõ fölénnyel meneteltek a fõvárosi-

ak, a gólnélküli döntetlen nagyon jó
eredmény. A garaysok ezután 5-0-lal és
2-0-lal intézték el csoportbeli ellenfele-
iket, s úgy tûnt, elsõként játszanak a négy
közé jutásért. A versenybizottság sze-
rint azonban egy szekszárdi gólt lesállás
elõzött meg, így a jegyzõkönyvbe 4-0
került, ami holtversenyt idézett elõ az el-
sõ helyen a párizsiakkal. Jöhettek a bün-
tetõk - egész pontosan három -, s ebben
a mi fiaink nem tartoztak a legjobbak
közé. Utólag kiderült: ez fosztotta meg
a Fóris Dávid, Sásdi Bence, Laczkó
Krisztián, Cseh Levente, Kuti Gergõ,
Kovács Szilárd, Pál Márton, Guzorán Pé-
ter, Nagy Benedek, Kósa Edmond,
Pozsár Dániel összetételû szekszárdi
csapatot a legjobb négybe kerüléstõl.
Aztán a sors igazságot szolgáltatott, ami-
kor az ötödik helyért zajló találkozón -
0-0-s végeredményt követõen - már a
Garay iskola csapata nyerte büntetõpár-

bajt. Ismerve az idei mezõny erõsségét,
a 16 csapatos mezõnyben bizony az ötö-
dik hely is kiváló eredmény. Míg a srá-
cok bosszankodtak, edzõjük visszafo-
gott elégedettséggel értékelt, a fedett le-
látón helyet foglaló szülõk tapsoltak, a
legnagyobb szurkoló, Marcel Prigent
pedig maximális  elégedettséggel jár-
kált föl-alá, hirdetvén a helyieknek a ma-
gyar kapcsolat fontosságát. A Bezons-
Szekszárd Baráti Társaság elsõ embere
egy rá szabott, Szekszárd és Garay fel-
irattal ellátott piros-fehér-zöld szerelés-
ben sétálgatott a pályák mellett, míg a
szekszárdi csapatvezetõ „viszonzásul”
egy gall-kék France feliratú pólóban ült
le a kispadra.

A „nem-futballturisták” eközben
újabb élményekre tettek szert, miután
Galambosné Katalin helyismeretét, ki-
tûnõ francia nyelvtudását élvezve újabb
párizsi felfedezésre indultak. Volt négy

és fél nap Párizsra, ami azért nem sem-
mi az európai fõvárosok fõvárosának
is nevezett, 8,5 milliós metropolisz fel-
fedezéséhez. Túl az Eiffel torony és a
Diadalív megmászásán, töltekeztünk a
Versailles-i kastély és kertjének bejárá-
sából, ahol a 20. század történelmére
hatásgyakorló egyezményeket írtak alá.
Láthattuk azon épületrészeket, ahol a
számunkra tragikus trianoni szerzõ-
dést elõkészítették, és aláírták. Utóbbi
egy viszonylag hosszú, téglalap alapú
terem, amelynek szakavatott õre azt az
asztalt is megmutatta, amelyen aláírták
országunk kétharmadának elcsatolását.
A párizsi séta a Louvre és a Notre Dame
katedrális megtekintésével folytató-
dott, majd felmásztunk a francia mûvé-
szeti negyedet megtestesítõ Mont-
martre-ra is.

Mielõtt Párizst elhagytuk volna, a ku-
riózumok keresése jegyében nem
hagytuk ki a leghíresebb sírkert egy
órába sûrítet bejárását, hogy láthassuk
a sok itt eltemetett híresség közül a
rock legenda, Jim Morrison, vagy az iro-
dalom kiválóságai, Dante, La Fontaine
és Moliere sírját.

„Itt minden nagy - a napóleoni idõk-
re emlékeztetve Grande -, ami ben-
nünket, szervezõket is kötelez, hogy
komoly programot valósítsunk meg”
- összegzett a fõszervezõ, idegenveze-
tõ Galambos János, aki megköszönte
focistái és a turisták kitartását, fegyel-
mezettségét. Tényleg nem volt köny-
nyû, de akik - mintegy ötvenen - végig-
csináltuk, egyöntetûen valljuk: na-
gyon megérte!  B. Gy.

A fehér mezes szekszárdiak közös csapatképen vendéglátóikkal
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Lesz szekszárdi a kanadai grappling vébén
Rõfi Gyula, a Hikari Aikido versenyzõje harmadik világbajnoki érmére hajt

Egy amatőr státuszban levő sporto-
lónak nem könnyű eljutni egy olyan
világversenyre, amit a tengerentú-
lon, nevezetesen Kanadában ren-
deznek.

Most viszont - ha csak valami rendkívü-
li nem jön közbe - Rõfi Gyula, a Hikari
Aikidó SE grappling versenyzõje - aki
már két vébé bronzzal (Belgrád 2011.,
Krakkó 2012.) és két Eb-ötödik helye-
zéssel (Ukrajna 2011., Kecskemét 2013.)
tette le a névjegyét a földharcban - ott
lesz a sportág világbajnokságán. Köszön-
hetõen annak, hogy támogatókra lelt. A
lengyelek, az oroszok és az ukránok mel-
lett - õk a földharc gí és no gí változatá-
nak meghatározó alakjai -, ezúttal az

amerikai kontinensrõl is várható szép
számú résztvevõ, akik az európai verse-
nyekre nem utaztak el. Ezzel együtt a 32
éves szekszárdi versenyzõ dobogós re-
ményekkel utazik. A sportág gí változa-
tában induló Rõfi Gyulát céljai elérésé-
ben segíti a cselgáncsos versenyzõi múlt-
ja, s az, hogy a feszítések, fojtások, szorí-
tások tekintetében nemzetközileg is ki-
emelkedik súlycsoportjából, a 62 kiló-
sok közül. Elõfordult a felkészülés során,
hogy nála jóval nehezebb versenyzõk-
kel végzett technikai-taktikai jellegû
edzéseket, s mégis õ tudott kijönni gyõz-
tesen a párharcból.

Nem kímélte magát az elmúlt hóna-
pokban. A tavaszi, Kecskeméten meg-
rendezett Európa-bajnokságon meg-

szerzett ötödik hellyel nem volt elége-
dett, de ez csak még elszántabbá tette.
Még többet edzett, és Szõts Gábor szak-
mai irányításával az elmúlt hetekben
megtörtént a „finomhangolás” is. Rõfi
a sportág elsõ tengerentúli világbajnok-
ságán szeretné meghálálni a bizalmat
az eddigi eredményeit elismerõ két
szponzorának: a Paksi Atomerõmû Zrt-
nek, ahol egyébként közgazdászként

dolgozik, és a szekszárdi Alisca Bau Zrt.
építõipari vállalkozásnak. Az õ segítsé-
gük nélkül nem utazhatna a világver-
senyre.

Az idei földharc világbajnokságot jú-
nius 12. és 15. között rendezik a kanadai
London városában. A szekszárdi verseny-
zõ mellett még három magyar válogatott
versenyzõ utazik. Rõfi Gyula június 14-
én, pénteken lép szõnyegre. B. Gy.

Sikeres volt a III. Nagy Sportágválasztó
Két nap alatt közel ezer érdeklõdõ kereste fel huszonkilenc sportág „standját”

Az eső fenyegetése ellenére jelen-
tős érdeklődés mellett zajlott a III.
Szekszárdi Nagy Sportágválasztó.
A fürdő kinyitása jóvoltából a nép-
szerű vizes sportágak, mint az
úszás, vízilabda és a kajak-kenu is
bemutatkozhattak.

A pénteki napon óvodások és alsó tago-
zatos iskolások - akiknek a megnyeré-
sért kitalálták a rendezvényt - szép szám-
mal érkeztek. A kínálat is széles volt: 29
sportág helyi egyesületeinek képviselõi
igyekeztek ízelítõt adni sportágukból. A
hagyományos olimpiai és nem olimpiai
csapat-, illetve egyéni sportágak mellett
a technikai sportok (gokart, autó, mo-
torsport) és a legújabb küzdõsportok
(kung-fu, aikidó, brazil birkózás, taek-
wando) is bemutatkoztak a sportágat vá-

lasztani szándékozó gyerkõcök elõtt - tá-
jékoztatott Bõsz Erika, az országos ren-
dezvény helyi fõszervezõje.

A sportcsarnok mögötti betonpályát a
görhokisok és az extrém sportok képvi-
selõi szállták meg, de felkeltette a figyel-
met a tájfutó sportágnak azon változata,
amikor a környéken elhelyezett tárgya-
kat a GPS-koordináták segítségével kel-
lett megtalálni. Jelen volt Szekszárdon is
az a digitális idõmérõ berendezés, amely-
nek révén 10 méteres sprintben mérhet-
ték össze gyorsaságukat kicsik és nagyok,
akik esetleg az atlétikában gondolkod-
nak, ha a sportágválasztás kerül szóba.

Szekszárd, amely a Kihívás Napja alap-
ján évek óta kategóriájának legsportosabb
városa, élt a lehetõséggel: a két nap alatt
hozzávetõleges ezer aktív érdeklõdõt tu-
dott felmutatni a Nagy Sportágválasztón.

A pénteki nap délelõttjén tartották a
Re-Kom Kft. rajzpályázatának eredmény-
hirdetését. A díjátadásban a világ- és Euró-
pa-bajnok paksi kenus, Kozmann György
mûködött közre. Szombaton Orsós Zsolt
Európa-bajnok csörgõlabdázó
tartott bemutatót, látó gyere-

kekkel. A Sportcsarnok elõtt ügyességi
pálya várta az érdeklõdõket, a rendõrség
közlekedésbiztonsági osztálya jóvoltából.
A véradáson 17-en vettek részt, közülük
hatan elsõ alkalommal segítettek.  B. Gy.

Ízelítõ a taekwando sportból Kozmann György a rajzpályázat eredményhirdetésén Vízilabda és kajak-kenu a strandon
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MMS-sikerek Pécsen
Tizenkét táncot mutatott be a Szekszár-
di Mozgásmûvészeti Stúdió hat korosztá-
lyos csoportja a XVI. Apáczai Táncfeszti-
válon. Tíz koreográfia érmet és kupát ér-
demelt: két tánc arany, négy ezüst, szin-
tén négy pedig bronzminõsítést kapott.

A csapat május utolsó napján fellépett
a Nagy Sportágválasztón, és szerepelt az
Önkéntesek Napján is. Az MMS nagy-
szabású évzáróra készül, mely a tervek
szerint a Szekszárdi Fürdõben kerül
megrendezésre június 16-án. Aztán in-
dul a nyár: várják a táborozni vágyókat,
a leendõ klubtagokat.

Múzeumi táborok
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szüni-
dei gyermekfoglalkoztató napokat szer-
vez a vakáció élményszerû, hasznos el-
töltése, az informális tanulás jegyében.

A programot 2x5 napos turnusban
szervezik 9-13 éves tanulók számára.
Egy-egy alkalommal az adott kor törté-
netével, helyi vonatkozásaival ismer-
kednek meg a pincemúzeumi foglal-
koztatóban. 

A résztvevõk meleg ebédet kapnak.
A gyermekek felügyeletét a foglalkozá-
sok idejére biztosítják. Egy-egy héten
legfeljebb 25 diák jelentkezését tudják
fogadni. Az elbírálásánál elõnyt jelent a
tanulmányi eredmény, a pedagógus
ajánlása.

A szünidei foglalkoztató napok (tur-
nusonként): július 8-12-ig, és augusztus
12-16-ig. Az öt napos, 9-15 óráig tartó
foglalkozássorozat részvételi költsége
16 000 Ft, amely egynapos bikali prog-
ramot is magában foglal.

Jelentkezni lehet június 21-ig hétköz-
napokon 8-12 és 13-16 óráig (pénteken
8-13 óráig) személyesen a múzeumban.
Bõvebb információ: Andrásné Marton
Zsuzsa múzeumpedagógus (telefon:
74/316-222, 21-es mellék).

Virágosítás
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” prog-
ramban idén is jutalmazzák a családi és
társas házak, cégek, intézmények, ta-
nyák, erkélyek szorgalmas virágosítóit.
Ezúttal csak azok kaphatnak emléktáb-
lát, akik július 1-ig személyesen jelent-
keznek Bodó Katalinnál (30/49-48-028,
szepitsuk@szekszard.hu).

A programkoordinátor várja önkén-
tesek jelentkezését a Csacska szurdok
június 16-i takarítására (9-12 óráig). Esz-
közöket mindenki hozzon magával!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
VÁLTOZÁS! Június 11. (kedd), 17 órától
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 11. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános. Iskola. (Zrínyi utca)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Június 6-án (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Kadarka utcai óvoda.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig.
Babits Mihály Általános Iskola.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület.
A hónap második hétfõjén, 18-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A hónap elsõ szerdáján
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

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

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

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

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

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

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

Fokozott ellenõrzés a közutakon
Fokozott közúti ellenőrzést rendelt
el az országos rendőrfőkapitány az
egész ország területére. Az akció
május végén indult, és július végé-
ig tart.

A több célú ellenõrzés fontos célkitûzé-
se az illegális migráció, azaz az engedély
nélkül Magyarországra érkezõkkel kap-
csolatos jogsértések visszaszorítása, ke-
zelése, emellett a közterületeken elkö-
vetett bûncselekmények és szabálysér-
tések számának jelentõs csökkentése.

A folyamatos ellenõrzésektõl a motor-
kerékpárosok, a biciklisek és a gyalogo-
sok közlekedésbiztonságának javulását
is várják, természetesen a rájuk vonatko-
zó közlekedési szabályok betartását és a
passzív biztonsági eszközök használatát
is ellenõrzi a rendõrség. Eközben az em-
lített kör, valamint a gépjármûvezetõk
alkoholfogyasztását is szigorúan ellen-
õrzik, az ittas vezetõket - a kerékpároso-
kat is! - kiszûrik.

Soha annyi bringás baleset nem tör-
tént az országban, mint az elmúlt egy
esztendõ alatt. Elsõsorban a városok-

ban, de a kisebb települések közútjain
közlekedõ kerékpárosok tartanak a
gépjármûvektõl, azoknak a vezetõi pe-
dig a bicikliseket okolják. A tapasztala-
tok szerint a felek ötven-ötven százalék-
ban felelõsek a balesetekért. Igaz, hogy
kevés a kerékpárút, így kénytelenek a
közutak, vagy a nagy forgalmú városi
utak szélén kerekezni, olykor pedig a
járdákat veszik igénybe. Az autóvezetõk
pedig gyakran nem tartják be az elõírt
oldaltávolságot. A rendõrség reméli,
hogy sikerül minden téren elérni a kitû-
zött célokat. - vhm -

Álláspályázatok
PÉNZÜGYES. Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011.
évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekez-
dése alapján pályázatot hirdet a hiva-
tal Gazdasági és Informatikai Igazga-
tóság Pénzügyi Osztályára költségve-
tési és pénzügyi ügyintézõ (felsõfo-
kú); költségvetési és pénzügyi ügyin-
tézõ (középfokú); valamint intézmé-
nyi gazdasági ügyintézõ munkakö-
rök betöltésére. A részletes pályázati
felhívások a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Közügyek/Állás menüpont-
ban tekinthetõk meg.

ÁPOLÓ. Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Egészségügyi
Gondnoksága (Vörösmarty u. 5.) ha-
tározott idejû közalkalmazotti mun-
kakörbe körzeti ápolót keres. Pályá-
zati feltétel: OKJ (54501201) ápoló
vagy körzeti ápolói képesítés. Továb-
bi információt Dölles Lászlóné ad a
74/511-477 vagy 06-30-458-6344-es
telefonszámon.

Rövid hírek
HASZNÁLTRUHA. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat szekszárdi csoportja kö-
szönettel fogad minden használaton kí-
vüli bútort, háztartási gépet, ruhane-
mût, hiszen nagy rá az igény. A rászoru-
lók számára használtruha-osztást legkö-
zelebb június 11-én tartunk a Máltai Sze-
retetszolgálat Hunyadi u. 4. szám alatti
irodájában (telefon: 74/319-148).
HASZNÁLTRUHA. A Tolna Megyei Vörös-
kereszt használtruha adományozást tart
június 17-én (hétfõ) 8.30 és 9.30 óra kö-
zött a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. Szere-
tettel várnak minden rászorulót.

Fidelitas adomány
a kutyamenhelynek
Szolidaritás és felelõsség - igen fontos
fogalmak világunkban. Ennek jegyé-
ben tett látogatást a közelmúltban a
szekszárdi Fidelitas csoport a helyi ku-
tyamenhelyen. Nem mentek üres kéz-
zel: a Tolna Megyei Állat- és Természet-
védõ Alapítvány által fenntartott men-
hely számára több zsák kutyaeledelt
ajánlottak fel, amelyet Hegedüs Zoltán,
a szekszárdi Fidelitas elnöke, valamint
Márkus Tamás, a szervezet tagja adott
át Fiáth Szilviának, az alapítvány veze-
tõjének. Az ifjúsági szervezet tagjai a
látogatás során ígéretet tettek arra,
hogy ha ismételten krízishelyzet áll be
a menhely területén, önkéntesekkel
segítenek a kutyák mentésében.

Fiáth Szilvia beszélt az alapítvány te-
vékenységrõl, történetérõl. A tájékoz-
tatót követõen a résztvevõk ínyencsé-
gekkel kínálták a menhely kis- és nagy-
testû négylábú lakóit.

A menhelyre kerülõ évi 350-400 ku-
tyából átlagosan 300 lel rövid idõn be-
lül gazdára. A látogatás közös kutyasé-
táltatással zárult. Gyimóthy Levente

HHHHAAAASSSSZZZZNNNNÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAUUUUTTTTÓÓÓÓ
értékesítése nagy választékkal!

Telefon/fax: 74/413-476,
mobil: 06-30/994-5911
www.velorex2000.hu

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó

HHHH IIII TTTT EEEE LLLLÜÜÜÜ GGGGYYYY IIII NNNN TTTT ÉÉÉÉ ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS
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ajánlatával



20 2013. június 9.HIRDETÉS

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

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

KIÁRUSÍTÁS

Ruházat és cipõ kiárusítás
20-50% engedménnyel.

kifutó napszemüvegek

30-40% engedménnyel

JÚNIUS 10-TÕL JÚNIUS 30-IG
BLACK OUT FÜGGÖNYÖK -10% KEDVEZMÉNNYEL
A black out anyag funkciója, hogy kizárja a fényt és a hõt a lakásból. A különbség
a hagyományos és a black out függöny között, hogy az utóbbinál két szál közé
szõnek egy fekete szálat, ezért sötétít annyira hatékonyan és ezért nevezik fény-
záró anyagnak is.
Lehetnek egyszínûek, de léteznek már modern és klasszikus mintás kollekciók is.
A black out textilek használatát azoknak ajánljuk leginkább, akiknél nem lehet vagy
nem kívánnak redõnyt felszerelni.
Az anyag speciális tulajdonságának köszönhetõen verõfényes napsütésben is tel-
jesen elsötétíti a szobát és érezhetõ-
en sokkal hûvösebb van, mint normál
függöny esetén.
A black out anyagok mosógépben
moshatóak, könnyen vasalhatóak.

Nyitva: H-P.: 830 - 1700, Szo.: 900 - 1130

Cím: Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Tel.: 74/312 - 234

NYÁRI AKCIÓ!!! MOST -ot
mi állunk június 30-ig

Raktárkészletünkrõl érdeklõdjön
elérhetõségeink egyikén!

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

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

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

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

✄

✄
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