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„A történelmi Magyarország lelkünkben most is él!”

Trianonra emlékeztünk a belvárosi templomban

A kilencvenegy évvel ezelõtt aláírt, Pá-
rizs környéki békediktátum következté-
ben a háborúban vesztes Magyarország
területének kétharmadát, lakosságának
60 százalékát vesztette el. Aljasság, politi-
kai felelõtlenség, ostobaság volt a döntés,
melyet gyilkos bosszúval, mohósággal ve-
zérelve hajtottak végre. Horváth István

polgármester fogalmazott így a nemzeti
összetartozás napján, június 4-én a belvá-
rosi katolikus templomban megtartott
megemlékezésen, felidézve az 1920. júni-
us 4-én életbe lépett igazságtalan, hazán-
kat megcsonkító trianoni békeszerzõdés
következményeit. A tavaly hivatalba lé-
põ Fidesz–KDNP-kormány egyik elsõ in-

tézkedése volt, hogy a trianoni gyászna-
pot a nemzeti összetartozás napjának ne-
vezze el, figyelmeztetve arra, hogy a ha-
tárainkon túlra rekedt nemzettársaink is
a magyar nemzet részei, s az anyaország-
nak minden körülmények között felelõs-
séget kell vállalnia az összmagyarságért. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Stílszerûen terített svédasz-
tal várta az elmúlt héten a
svédországi Sundsvall váro-
sából Szekszárdra érkezett,
52 tagú svéd amatõr kórust
a városházán. 

A Samklang (Összhang)
nevû kórus eredetileg buda-
pesti látogatásra érkezett
hazánkba, azonban a szek-
szárdi Rotary Klubbal ápolt
kapcsolataik révén értesül-
ve a belvárosi templom ku-
polájának felújítási szándé-
káról, egy jótékonysági kon-
cert erejéig eljöttek váro-
sunkba is. Az együttesnek
egyébként két magyar tagja
van, az õcsényi származású
Mátis András és szekszárdi
születésû felesége.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A kupoláért énekelt a svéd és a magyar kórus

Az I. Béla Gimnázium diákjai az elcsatolt területekre került magyar városok nevét viselték pólójukon

A Samklang és a Gagliarda közös csoportképe a belvárosi templom lépcsõjén
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Szekszárdi kórus is énekelt Ópusztaszeren
A Magyar Országgyûlés június 4-ét
a nemzeti összetartozás napjának
nyilvánította. E napon köttetett
meg a trianoni békediktátum,
melynek következtében az elcsa-
tolt területekkel együtt több millió

honfitársunk szorult ki a nemzet
összetartó erejébõl. A nemzeti múl-
tunkról történõ megemlékezés
egyik kiemelt helyszíne idén
Ópusztaszer volt, mint nemzeti ke-
gyeleti hely. Kodály Zoltán a közös

éneklésben látta hagyományaink,
nyelvünk legfõbb megtartó erejét.
E gondolathoz kapcsolódva hang-
zott el az 1200 fõs gyermekkórus
elõadásában a Himnusz és a Szózat.
Tolna megyét a szekszárdi Babits

Mihály Általános Iskola Gyermek-
kórusa képviselte, iskolánk öröm-
mel tett eleget a felkérésnek. Az
együvé tartozást, kultúránk egysé-
gét a határon túli iskolák közremû-
ködése is közvetítette.  N. J.

„Mindig, mindig gondolni kell rá”
Trianoni emlékhelyet állíttatott a harci Nagy család

Trianoni emlékhelyet állíttatott a har-
ci Diófa csárda udvarán a vendéglõt
mûködtetõ Nagy Lajos és családja a 91
évvel ezelõtt aláírt Párizs környéki bé-
kediktátumra emlékezve. A faragott
kopjafát, amit harci mesterek készítet-
tek, valamint a magyarság õsi szimbó-
lumának számító turulmadarat ábrá-
zoló fehér szobrot, amit egy hévízi kõ-
szobrász alkotott, június 4-én avatták
fel ünnepi külsõségek mellett. 

Dr. Tóth Csaba Attila megnyitójá-
ban úgy fogalmazott: a Békéscsabáról
Tolna megyébe költözött család oly
nagyszerû dolgot vitt végbe, amely ha-
zafiasságból példaként szolgálhat
mindenki számára. Az ünnepségen
részt vett Horváth István, Szekszárd
polgármestere is, aki beszédében
hangsúlyozta: Trianon nem lezárt, fo-
lyamatos múlt, feldolgozásához egy
gyógyuló lelkületû Magyarországot
kell létrehozni, és valódi, határokon
átívelõ nemzetegyesítést megvalósíta-
ni. A több mint ötórás, gazdag mûsor-
ban a zombai általános iskola tanulói
egy látványos elõadással demonstrál-
ták, hogy a területek elcsatolásával
mekkora gazdasági, társadalmi, kultu-
rális veszteségek érték hazánkat, ám
az elszakított országrészeken élõk ma-
gyarnak érzik magukat, aszerint él-
nek és cselekednek. Fellépett több
környékbeli kórus és táncegyüttes, a
Bartina zenekar, valamint az ungvári
fiatalokból álló Credo együttes is, akik
a Kárpát-medencét járva missziójuk-
nak tekintik a nemzeti összetartozás
hirdetését. Dr. Andrásfalvy Bertalan

néprajztudós, egyetemi tanár, egykori
mûvelõdési és oktatási miniszter szen-
vedélyes, a magyarság jövõjéért aggó-
dó beszédében a nemzeti vagyon, a
termõföld magyar kézben tartása és az
összefogás fontosságára figyelmezte-
tett, történelmi példákat sorolva arra,
milyen tragédiákhoz vezetett hazánk-
ban a széthúzás.  Gy. L.–Cs. I.
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Az emlékhelyet felavató 
dr. Andrásfalvi Bertalan
néprajzkutató beszédében
összefogásra biztatta a
magyarságot

(Balról)
Nagy Lajos,
a szobrot ál-
líttató házi-
gazda és
Horváth Ist-
ván, Szek-
szárd pol-
gármestere

Az emlékmû egy részlete a
turullal
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Amint Horváth István rámutatott, a

nagy békebírók elemi szinten sem is-
merték Magyarország néprajzát, törté-
nelmét. Trianon a szabad zsákmány vá-
sártere volt, mely végzetesen megbon-
totta a Kárpát-medence gazdasági és
geológiai egységét. A második világhá-
borút újabb diktátum követte, s hazán-
kat újfent kíméletlenül megcsonkítot-
ták. Ugyanakkor – fogalmazott – elszakí-
tott nemzetrészeinken a halálraítélt ma-
gyar kultúra mégis megmaradt, újjáé-
ledt, mert az ott élõ értelmiség meg
nem alkuvást mutatva, folyamatosan ke-
resve a megoldást, erõt öntött a csügge-
dõkbe. Habár hazánk határait átrajzol-
ták, a történelmi Magyarország most is
él, lelkünkben, templomainkban ugyan-
úgy, mint népszokásainkban, képzõmû-
vészetünkben vagy épített örökségünk-
ben. Horváth István kitért arra is, hogy a
magyarságot a majd fél évszázados szov-
jet megszállás és kommunista diktatúra
sem tudta felemészteni. Móricz Zsig-
mondot idézve rámutatott: nemzetünk
a történelem folyamán öt krisztusi sebet
kapott, ezek: Muhi, Mohács, Kismajtény,
Világos és Trianon. A magyar nép a ma-
ga erejébõl heverte ki ezeket a halálos
sebeket. A polgármester beszédében el-
ítélte a szégyenletes 2004. december 5-i
népszavazás eredményét, amikor is – a
Gyurcsány kormány propagandájának
eredményeként – az anyaországiak
megtagadták nemzettestvéreiket. „Ez
volt a hatodik szúrás, mely a szívbe ha-
tolt!” – tette hozzá –, s a polgári kor-
mánynak köszönhetõ, hogy 2010-ben a
trianoni gyásznap a nemzeti összetarto-
zás napjává válhatott. Horváth István
úgy látja, a magyarság képes az elõtte ál-
ló feladatok megoldására, mely az egysé-
ges magyar nemzet határokon átívelõ
egyesítésében teljesedhet ki. Ezzel kap-
csolatban örömmel jelentette be, hogy
szeptember 17-én kétszáz – zömmel vaj-
dasági és erdélyi – honfitársunk tesz ál-
lampolgári esküt Szekszárdon a szüreti
napok legfontosabb eseményeként. A
nemzeti összetartozás napján a temp-
lomban megható mûsort adtak tanáruk,
Kis Pál István vezetésével az I. Béla Gim-
názium diákjai. Elõször Sebestyén Márta
és a Muzsikás együttes Bujdosó nép-
dalfeldolgozását hallhattuk, majd Juhász
Gyula: Trianon, Csáktornya, Pozsony és
Szabadka címû verseit, Babits Mihály:
Csonka Magyarországát, Sértõ Kálmán:
Kolozsvárát, valamint Wass Albert: Üze-
net haza címû költeményét adták elõ a
diákok. A rendezvény zárásaként Máté
Péter: Hazám címû dalát adta elõ kitûnõ
átéléssel Török Nóra gimnazista, majd
díszmagyarba öltözött zászlóvivõkkel s
katonanótát játszó fúvósok vezetésével
a térre vonultak az emlékezõk, ahol az
országzászlónál gyertyát gyújtottak a
gyászos esemény emlékére.  

Gyimóthy Levente

„A történelmi Magyarország lelkünkben most is él!”

Trianonra emlékeztünk a belvárosi templomban
Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 

Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül, 

S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 

Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke, 

És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes mûveken föltündökölt, 

S egész világra árasztott derût. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 

És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsõket és sírokat nekünk, 

Magyar bölcsõket, magyar sírokat, 
Dicsõség és gyász örök fészkeit. 

Mert ki feledné, hogy Verecke útján 
Jött e hazába a honfoglaló nép, 

És ki feledné, hogy erdélyi síkon 
Tûnt a dicsõség nem múló egébe 
Az ifjú és szabad Petõfi Sándor! 

Õ egymaga a diadalmas élet, 
Út és igazság csillaga nekünk, 

Ha õt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar, 

A pokol kapuin is gyõzni fogsz, 
S a földön föltalálod már a mennyet! 

S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol 
Arany Jánost ringatá a dajka 

Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, 
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ, 
Bírnád feledni Kassa szent halottját 

S lehet feledni az aradi õskert 
Tizenhárom magasztos álmodóját, 

Kik mind, mind várnak egy föltámadásra

Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 

Rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan 

S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött 
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
Némán, csupán a szív veréseivel 

S a jövendõ hitével egy nagy esküt, 
Mely az örök életre kötelez, 

A munkát és a küzdést hirdeti, 
És elvisz a boldog föltámadásra. 

Nem kell beszélni róla sohasem 
De mindig, mindig gondoljunk reá!
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A krisztusi sors megismétlõdhetett
Pilinszky-est a német színházban

Megszületett a CD Egy szenve-

dély margójára. Bemutatója a né-

met színházban Pilinszky János

halálának 30. évfordulóján, szüle-

tésének 90. évében hangzott el.

Az elsöprő versfolyamban a kínló-

dó élet, a halál és az újjászületés

hármassága zeng Kovács Gábor

muzsikus és Orbán György elő-

adóművész immár öt esztendeje

játszott Pilinszky-estjén.

A fekete színpadon két férfi ül feketé-
ben. Gitárzene és szikár vers-súlyos
gondolatok az értelmetlenrõl, az érthe-
tetlenrõl. Tétova töprengés: miért? Mi-
ért vezekel a tiltott csillagon született?
– énekli újra és újra Kovács Gábor,
mint aki képtelen felfogni, játszik a szi-
gorú versszakokkal, és ismétli a kö-
nyörgést: szeress!

A mélyen katolikus Pilinszky ma-
gára vállalja, sõt, ahogy Egy szenve-
dély margójára írja, ugyanannyira a
sajátjának, mint az egész emberisé-
gének vallja a nehéz, kínzó sorsot.
Minden egyes ember sorsköve a sa-
játja, csakis az övé, de „egy egész ten-
ger zúgja mégis vissza”. Az üvöltõ fáj-
dalmat, a gyötrõdést, az áldozatot
és… az elhaló szívdobbanásokat. Hiá-
ba az elkeseredettség, a gyerekes
bosszúvágy, az alvilágból jövõ átko-
zódás az embertelen kínzások tükör-
képeként, már a remény is elveszett.
A harc azután a mélyben, a föld alatt
és a lélekben zajlik: önmarcangolás,
vád és önvád. Végül mégis marad a
félelem a holnaptól, a leskelõ pokol-
tól. Ami nem puszta képzelgés:
Harbach 1944. Elõször Orbán
Györgytõl halljuk távolba meredõn,
mélyrõl jövõ hangon a tanúságtételt
az eddig csak sejtettrõl, ami köré
minden épül, majd egy bluesban ad-

ja elõ Kovács Gábor a felháborítót, a
tûrhetetlent, a keserût, ami mégis
igaz. A lélekben remegõ élõ tapaszta-
lássá vált: emberek állati sorban. Sõt,
még az sem jut nekik, miközben fe-
nyegetõn vár rájuk a halál. Egy em-
berként érezzük a sorból kilépõ vég-
telen egyedüllétét, aki még kiáltani is
elfelejt, mielõtt földre roskad. Vissz-
hangzik bennünk: „Elfelejtett kiálta-
ni, mielõtt földre roskadt”. És szól a
kántálás az elhagyatottság éneke, a
számkivetettségé, a riadt, ûzött vadé,
a kiüresedett világé, melyben már
csak jelek maradtak. Újra Krisztus
alakja rémlik fel, ahogy már a kezde-
tekkor egy különös groteszk parafrá-
zisban lebegett elõttünk. Még egy
passiójelenet, és már egészen határo-
zottan áll elõttünk a feltámadás su-
gallata a Megváltó alakjában. Köny-

nyed muzsika hangzik fel és der-
mesztõ szavak, kiábrándultság: a
megváltás lehetetlensége. Minden té-
ren csak a pusztulás a lényeg, az
egyedül figyelemre méltó, meg a
szenvtelen pusztítás, az ölés. És
mindeközben Isten hallgat. Újra fel-
hangzik a kérdés: miért halunk meg
hiába? Lázadás helyett lemondó tom-
pultság uralkodik már, fásultság és
tökéletes kiábrándultság. A pusztulás
képei jelennek meg, reményvesztett-
ség és keserûség.

Pedig létezik a feloldás: mégis lehet-
séges, a Krisztushoz hasonlóan mél-
tatlanul szenvedõk számára eljön a
megdicsõülés: „s egy messzi menny
sebünkön átviláglik, –/ most nézzetek
ránk s lássátok, ki áll itt:/ mert láttatok
már minket s ezt a percet!” 

Kovács Etelka

Kovács Gábor és Orbán György mély átéléssel elõadott mûsora

Tolna megyébe is megérkezett a Coop Se-
gély Alapítvány kamionja. A szervezet a
Nemzeti Erõforrás Minisztériummal közö-
sen hívta életre a programot, amelynek ke-
retében országosan 20 millió forint értékû
élelmiszeradományt osztanak szét. 

Az adományozási program során az állam
gondoskodásában élõ különleges szükségle-

tû (0–3 éves korú, tartós beteg és fogyaték-
kal élõ) gyermekeket támogatja az Alapít-
vány függetlenül attól, hogy intézményben
vagy nevelõszülõnél nevelkednek. Tolna
megyében 183 gyermek kapott alap élelmi-
szerekbõl álló csomagot. Az adományt a Tol-
na Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságon
vehették át az érintettek. wj

Adományosztás nehéz sorsú gyermekeknek 

Adóvisszatérítés
A Dél-Dunántúl régióban közel 350
ezer személyijövedelemadó-bevallást
nyújtottak be, melynek 41 százaléka
Baranyából, 34 százaléka Somogyból
és 25 százaléka Tolnából érkezett –
tájékoztatott a NAV Dél-dunántúli
Regionális Adó-fõigazgatósága. A be-
vallásokban mintegy 150 ezer adózó
6,6 milliárd forintot igényelt vissza,
ami azt jelenti, hogy bevallásonként át-
lagosan 44 ezer forint a visszaigényelt
adó összege.

A bevallásokban május végéig több
mint 70 ezer adózó rendelkezett az
egy százalékról.

Az adó-visszautalások folyamato-
sak. Csak azokban az esetekben nem
tudja a hivatal teljesíteni az adózó
igénylését, amikor a bevallás hibás.
Ebben az esetben kizárólag csak a ja-
vítást követõen rendelkezhet a hiva-
tal az utalásról. Ezért minden hibajaví-
tásról kiértesített adózó figyelmét fel-
hívjuk, hogy tegyen eleget a hivatal
felszólításának, és mûködjön közre a
hibás bevallás javításában.

Az élelmiszer, amit Horváth István polgármester és 
Farkas Rita, a gyermekotthon igazgatója vett át,

megérkezik a Palánki úti intézménybe
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A június 4-én este nagy érdeklõdés

mellett megtartott közös hangver-
senyt megelõzõ napon a vendégeket
a városházán fogadta az önkormány-
zat humánbizottságának elnöke,
Csillagné Szánthó Polixéna. Ismertet-
te Szekszárd történelmét a római kor-
tól napjainkig, kiemelve a város szõlõ-
és borkultúráját, valamint a neves
szekszárdi írókat, mûvészeket, tudó-
sokat. A Liszt-év kapcsán kitért Liszt
Ferenc és báró Augusz Antal ismeret-
ségére, amelynek köszönhetõen ne-
ves zeneszerzõnk négy alkalommal is
tiszteletét tette Szekszárdon. Csillag-
né sok egyéb mellett szólt a népszerû
szüreti fesztiválról is, mely tömegeket
vonzó családokat és barátokat egybe-
gyûjtõ népünnepély. Köszöntötte a
kórust Sólyom Bódog, a Rotary Klub
szekszárdi elnöke is, aki a szervezet
karitatív, tehetséggondozó, valamint
városszépítõ tevékenységét hangsú-
lyozta. Szabó Zsoltné, a Szekszárdi Nõ-
egylet elnöke bemutatta szervezetü-
ket, amely tizenegy éve azzal a céllal
jött létre, hogy segítsenek a hátrányos
helyzetû embereken. Csillagné
Szánthó Polixéna megajándékozta a
kórust a Márkvárt-pincészet borával,
amely a legutóbbi megmérettetésen
elnyerte a város bora címet. Az ének-
kar pedig városuk jelképét, az úgyne-
vezett „sárkánykát” hozta el Szek-
szárdnak. 

A csoport idegenvezetõje, Mátis
András lapunk kérdésére elmondta: a
budapesti kirándulás után Bécs volt az
eredeti cél, de sikerült a csoportot rá-
beszélni az osztrák fõváros helyett a
szekszárdi látogatásra. Nagy megtisz-
teltetésnek tekintik, hogy amatõr
együttesüket szekszárdi vezetõ sze-
mélyiségek is fogadták.

A kórus hivatalos neve Samklang,
amely összhangot jelent, s – mint azt
Mátis András elmondta – ha ez nem is

mindig sikerül, azért nagy a lelkesedés
a svéd városkában az idõsek és a kö-
zépkorú hölgyek körében a dalolásra. 

A 95 ezer lakosú egyetemi városnak,
Sundsvallnak, amely Észak-Svédország
déli peremén, a Botteni-öböl partján
fekszik, s a környék legnagyobb ipar-
városa, van egy magyar vonatkozása is:
az 1999-ben kialakított Casino tetõ-
szerkezetének magyar technológiával
készült pikkelyes fém tetõborítása ma-
gyar iparosok keze munkáját dicséri.  

A Samklang és a szekszárdi Gagliar-
da Kamarakórus szombaton este
nagysikerû mûsort adott a belvárosi
templomban. Elsõként a házigazdákat
hallhattuk karnagyuk, dr. Szabó Sza-
bolcs vezetésével, aki valamennyi szá-
mot ékesszólóan bemutatott, s nem
felejtett el megemlékezni június 4-rõl,
a nemzeti összetartozás napjáról, vala-
mint a határokon túlra szakadt honfi-
társainkról sem. Igényes mûsoruk-
ban a külföldi kórusnak kedveskedve

egy svédül elõadott dal is szerepelt,
amit a vendég együttes nagy tapssal
hálált meg.

A svéd dalosok egy táncospárral
felvezetett színes repertoárral lép-
tek a szekszárdi közönség elé ro-
konszenves karnagyuk, Yamandú
Pontvik vezényletével. Bach: Pa-
rasztkantátáját együtt dúdolta velük
a helyi közönség, s nagy elismerést
vívtak ki svéd népdalaikkal valamint
norvég, dán, afrikai és dél-amerikai
számaikkal is. Elõadásukból végig
derû és irigylésre méltó életöröm
sugárzott. 

A koncert záróakkordja a két kó-
rus közös éneklése volt magyar
nyelven megszólaltatva a „Látom a
szép eget…” kezdetû Csík megyei
katonadalt (Hajdu Mihály kánonját).
Ezen a szép estén itt, Kodály Zoltán
országában, Liszt kedvenc városá-
ban ismét beigazolódott, hogy a ze-
ne nem ismer határokat.

Gyimóthy Levente–Cser Ildikó

A kupoláért énekelt a svéd és a magyar kórus

Színes ru-
hák, színes
repertoár

Lent:
Yamandú
Pontvik kar-
nagy és
Mátis András
a hangver-
seny elõtt 
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A PTE főiskola karának „E” épüle-

te adott otthont a Szekszárd Jazz

Quartett különleges koncertjének

június 6-án este 19 órai kezdettel.

A zenekar tagjai és a közönség

számára a zenén túl azért is ked-

ves volt ez az est, mert egy alapító

tag, dr. Hulin István 70. születés-

napját is együtt ünnepelhettük.  

Forró este volt, s nemcsak az idõjárás
miatt. A hangulat bensõségessége adta
azt a szívbõl jövõ melegséget, amely a
kis színpadról a közönség felé áradt és
viszont. A vibrafonnál dr. Kelemen End-
re, az együttes vezéregyénisége, több
zeneszám hangszerelõje ugyan már
nem játszotta végig a koncertet, ám vi-
gyázó szemeivel Rizner Józsefre kon-
centrált, akinek folyamatosan adta és
adja át vibrafonjátékának „titkait”. A ze-
nekar új tagjának ez volt a bemutatko-
zó koncertje, a mester és mindannyi-
unk örömére, szép sikerrel. 

A közönség soraiban kivétel nélkül
olyan jazzt és az együttest szeretõ em-
berek ültünk, akiknek a zenével és a
színpadon lévõ mûvészekkel együtt
dobbant a szívünk és dobolt a kezünk,
lábunk. Vendég szólistaként Kiss Lász-

lónak tapsolhattunk, aki trombitán
játszott.

Jazzt kedvelõként igazi örömzenét
hallhattunk, s jó volt a közelség a szín-
pad és a nézõtér között, mert jól meg-
figyelhettük a zenekar tagjainak játék
közbeni teljes odaadását. Kezdjük
mindjárt az ünnepelttel, dr. Hulin Ist-
vánnal, aki egyébként szerényen hall-
gatott születésnapjáról, csak egy, az
asztalon álló ajándék pezsgõbõl sejt-
hettük addig, míg a konferáló Orbán
György „meg nem súgta” a publikum-

nak. Hulin doktor feje fölül tán az
egész épületet lebonthatták volna, azt
se vette volna észre, mert minden
porcikájával, egész arcával, testével,
lelkével, s természetesen „csont nél-
küli” ujjaival valahol a zene fellegei-
ben járt. Két akkord között megigazí-
totta szemüvegét, s néha mintha meg-
lepõdve vette volna tudomásul, hogy
egy-egy szólója után mi az a hangza-
var, ami egyébként taps volt.

Soponyai József dobos, a zenekar-
ban a sejtelmes mosoly megtestesítõ-

je, miközben õrületes tempóban, hi-
hetetlen virtuozitással „verte” dobjait,
szemüvege felett hol zenésztársainak,
hol a közönségnek engedett meg egy-
egy kedves mosolyt. 

Béres János basszusgitáros a min-
dent tudás biztonságával és nyugal-
mával, mint egy vár alapja, játszott ze-
nésztársai „alá”, miközben arcán fe-
szült figyelem, és jóságos mosoly
áradt szét. Kizárta a külvilágot és az
egyetlen „élõlény”, amelyre figyelt, a
hangszere volt. S végül Rizner József
vibrafonos, egy Kelemen Endre-tanít-
ványhoz méltón teljes koncentrálás-
sal és odaadással játszott, ahogy azt a
mindig igényes és mondandójával a
hangulathoz maximálisan alkalmaz-
kodó mûsorvezetõ Orbán György
mondta a hangverseny végén: „a cso-
dálatosan debütáló Rizner József”.

Mindig öröm és ünnep hallgatni a
Jazz Quartett koncertjeit, minden fel-
lépésük egy külön élmény. Azon túl,
hogy egyenként is hangszerük „tudó-
sai”, együtt egy olyan kiváló együttest
alkotnak, amely repertoárjában,
hangzásában bárhol, bármilyen szín-
padon és közönség elõtt megállná a
helyét.            Sas Erzsébet

Születésnapi jazzest a Quartettel
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Dr. Hulin István, Kiss László, Soponyai József, Béres János, 
Rizner József és dr. Kelemen Endre

Sikeres volt a „Hozd vissza, Szekszárd!” akció
Nagy volt az érdeklõdés a
Liszt Ferenc téren június
3-án a környezetvédelmi
világnap alkalmából szer-
vezett rendezvényen. A
házigazdák apró ajándé-
kokkal szemléltették „A
hulladék érték” jelmon-
dat lényegét és a szelek-
tív hulladékgyûjtés fon-
tosságát.

Ezen a napon a gyere-
kek és felnõttek ajándék-
ra cserélhették a maguk-
kal hozott szelektált hul-
ladékot. 

A különválogatott hul-
ladékért újrahasznosí-
tott anyagból készült ju-
talom járt: üvegért üveg-
mécses, papírért jegy-
zettömb, mûanyagért
bevásárlótáska, elektronikai hulladé-
kért zseblámpa. Több mint száz gye-
rek próbálta ki a városi közszolgáltató
cég munkatársainak segítségével a
hulladékválogató játékokat, és szóra-
koztató formában sajátíthatták el a
csomagolási hulladékok szortírozásá-
nak módszerét.  

Az Alisca Terra Kft., mint a helyi
közszolgáltató és a RE-KOM Nonpro-
fit Kft., a Cikói Hulladékkezelõ Köz-
pont üzemeltetõje az elkövetkezõ
idõszakban is nagy figyelmet fordít a
szelektív hulladékgyûjtés népszerûsí-
tésére.

Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja június 14-én, kedden délelõtt
8 és 10 óra között használtruha-osztást
szervez Szekszárdon, a Hunyadi utca
4.-ben. Szívesen segítünk, jöjjenek hoz-
zánk! A szeretetszolgálat munkatársai.

Nyugdíjasok 
figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas-alapszervezete
június 20-án, hétfõn reggel 6 órától,
akciós áron füstöltáru-árusítást tart a
készlet erejéig. Kapható száraztészta,
étolaj, ételízesítõ, õrölt paprika is a Hu-
nyadi u. 4. sz. alatt. Várnak minden
nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót. Be
lehet fizetni az elmaradt tagdíjakat is.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
5,4 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi u. 45.
szám alatt, téglaépületben, teljes I.
emeleti rész, 170 m2-es lakterülettel,
140 m2-es tetõtér-beépítési lehetõség-
gel, 350 m2-es zárt udvarral és dupla
garázzsal eladó. 20/916-52-34.
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Mérnököket kívánó feladatok garmadája
Barsiné Pataky Etelka: „Rendet tennénk a közbeszerzések körül”

Mindenki a mûszakiak képzésének jö-
võbeni fontosságáról, a mérnököknek
a kisebb-nagyobb horderejû beruhá-
zások elõkészítésébe, tervezésébe való
még erõteljesebb bevonásáról, a kivite-
lezés ellenõrzésérõl beszél, de ezt a
mérnöktársadalom még nem igazán
érzi a gyakorlatban – jelentette ki
Barsiné Pataky Etelka, az Országos
Mérnöki Kamara elnöke, a Tolna me-
gyei szervezet múlt heti szekszárdi köz-
gyûlésén. Már csak azért is nagyobb
szerepet kérnek a mérnökeink, hiszen
a legtöbb munka kapcsán egyébként is
mérnöki megoldásokról beszélünk. 

– Alkotni akarunk, s ehhez az kell,
hogy a munkánkat elismerjék – je-
gyezte meg a neves építészmérnök,
aki egyébként kormánybiztosi felada-
tot lát el a mostani kormány felkérésé-
re. – Keressük a kapcsolódási ponto-
kat jogi és egyéb értelemben, ahol
nemcsak érdemes a mérnöki tudást
bevonni, hanem a kontroll, a társadal-
mi érdek szempontjából is nagyon
fontos – tette hozzá, majd õ tett fel
egy kérdést: – Ugye ön is tudna fölso-
rolni több szempontból is elhibázott
nagyberuházásokat költségvetési,
mûszaki megoldások aspektusából?
Olyanokat is, melyeket már nem lehet
helyrehozni, korrigálni. Ezért szüksé-
gesnek látjuk a fõépítészi hálózat lét-
rehozása mellett a fõmérnöki-hálózat
megalakulását, szintén megyénként.
Amelyhez például bátran fordulhat a
legkisebb település az útépítés, a víz-
tisztítás és -elvezetés, csatornázás,

támfalépítés, a löszfal-meg-
csúszás legkülönbözõbb
kérdéseiben. Erre most
nincs lehetõség, noha na-
gyon fontos lenne.

DERÜLJÖN KI: 

MI A REÁLIS ÁR ?

– Az is fontos, hogy a ké-
szülõ közbeszerzési tör-
vény adjon nagyobb befo-
lyást a mérnökök szerve-
zetének. Régi óhajuk ta-
lán megvalósulni látszik,
mivel már bevonták Önö-
ket a törvény elõkészíté-
sébe. Talán a mérnökök
tudnák egzaktan megha-
tározni, hogy reális áron
mennyibõl és hogyan va-
lósulhat meg egy-egy köz-
mû. Köztudottan ez a
korrupció melegágya,
gyakorlatilag már a rendszervál-
tozás óta.

– Éppen ezért a pályázatok meghir-
detése elõtt el kellene készülnie an-
nak a mérnöki tervnek, amely megha-
tározza azt az árat, amiért azt a konk-
rét munkát meg lehet csinálni, ami a
tisztességes hasznot biztosítja a kivite-
lezõnek. Ez, meggyõzõdésem, az ilyen
esetekben egyébként szükséges ver-
senyhelyzetet nem korlátozza, lehet
továbbra is az általunk megállapított
ár fölé, illetve alá kínálni. Szerintünk
ebben a kérdésben alapvetõ, hogy a
megrendelõ végre megtudhatja:

mennyibõl lehet megvalósítani az õ
beruházását...
– A mérnökök kis- és középvállal-
kozásai tele vannak panasszal,
gyakran õk is a körbetartozások
elszenvedõi.

– És ebben – mert utánanéztünk –
a legfõbb felelõs maga az állam. Ez így
tényleg nem mehet tovább. A kisebb
cégeinket, akik az adókat a járulékokat
rendesen befizetik, ez egyszerûen elle-
hetetleníti. Ezért hangsúlyos, hogy a
munkánk körülményeinek megvál-
toztatásáért is meg kell vívnunk a ma-
gunk eredményes harcát – sajnos.

– Az unió által nagy valószínûség-
gel a magyar elnökség zárásaként
elfogadott Duna-stratégia, a maga
számtalan, egymással sokszor ösz-
szefüggõ területeivel bizonyára
fölvillanyozza a mérnököket.

– Bizony így van, már nagyon vár-
juk, hogy napvilágot lássanak a horda-
lékkezeléstõl a vízrendezésen át egé-
szen a turisztikáig terjedõ legkülön-
bözõbb projektek, benne a megkerül-
hetetlen, egyébként gyönyörû mér-
nöki feladatokkal. Reménykedem,
hogy nemcsak kezdeményezõi, ha-
nem a késõbb, a megvalósítás idején
élenjárói leszünk a Duna-stratégia
megvalósításának is. 
– Hol lehet vezetõ szerepünk?

– A vízi turizmus kialakításában, a
Duna menti kerékpárút megteremté-
sében, az érintett országok egyetemei
együttmûködésének megteremtésé-
ben, ami alatt a szakmai-mérnöki mû-
helyek folyamatos menet közbeni ki-
alakulását értem.

(A Tolna megyei Mérnök Kamara
közgyûlésén több évtizede tartó ki-
emelkedõ mérnöki munkájának, a ka-
marában kifejtett tevékenysége elis-
meréséül Kõrösi Miklós-díjat vehetett
át Palotásné Kõvári Teréz vízimérnö-
ki tervezõ, a Tolna Megyei Kormány-
hivatal vízgazdálkodási fõfelügyelõje.
A szakmájában roppant elhivatott
hölgy kiemelkedõ fõbb munkája volt
a Fadd-Tolnai-holtágrendszer vízpótlá-
si terveinek elkészítése a paksi atom-
erõmû hûtõvízébõl.) B. Gy.
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Önkénteseket tüntettek ki a hála-gálán 
Az önkéntesek napját tartották
június 5-én Szekszárdon, amely-
nek középpontjában az önkén-
tesség európai éve és Magyaror-
szág soros EU-elnöksége állt.

Vasárnap 10 órától folyama-
tosan települtek ki civil szerve-
zetek a Garay térre, ahol 19 ci-
vil szervezet mutatkozott be
egymás és a város lakossága
elõtt. Fél 12-tõl este 6 óráig ze-
nés-táncos mûsorok szórakoz-
tatták a jelenlévõket a színpa-
don. A szervezetek igen válto-
zatos módon, 11 különbözõ
stílusú fellépéssel, illetve szó-
ban ismertették munkájukat.
Pócs Margit, a Mentálhigiénés
Mûhely elnöke, a rendezvény
moderátora mikrofonnal a ke-
zében mindegyik kitelepülõ
sátrát, asztalát felkereste egy-
egy interjú erejéig. 

A rendezvényen részt vevõ
szervezetek munkatársai és
önkéntesei egész nap igyekeztek

eleget tenni feladatuknak. Vol-
tak, akik kézmûveskedtek a
gyermekekkel, csuhéból babát
és különféle érdekes tárgyakat
készítettek. Máshol hajtogat-
tak, festettek, társasjátékoztak,
kérdõívet töltettek ki, humoro-
san-játékosan vezették rá az ér-
deklõdõket a tudatos hulladék-
gyûjtésre.

A Szekszárdon már 8 éve ha-
gyományos hála-gála 17 órától
vette kezdetét. Itt adták át az
önzetlenségérõl is ismert né-
hai Szomjú György, szekszárdi
lakatosmesternek emléket állí-
tó Szomjú-díjat, amit idén ön-
kéntes munkájáért Dózsa
Gyuláné Kati néni, a Babits
Nyugdíjasklub vezetõje, vala-
mint a Kinyújtott Kéz Alapít-
vány vehetett át. A programot,
amelyen a szervezetek több
mint 20 munkatársa, valamint
50 önkéntese vett részt és
több mint 600 érdeklõdõ kere-
sett fel, közös ének zárta.

Megjelent Tolna megye 
sportévkönyve

A kötet immáron 18. alkalommal jelenik meg, 2006 óta a Tol-
na Megyei Sportszövetségek Szövetsége gondozásában.
Idén 24 sportág 2010-es eredményeit, tevékenységét mutat-
ja be a könyv az asztalitenisztõl a parasporton át egészen a
vívásig, továbbá „Az év Tolna megyei sportolóinak” névso-
ra, fotója is helyet kapott az oldalakon. A szerkesztõk igye-
keztek olyan sportágakról is beszámolni, amelyeknek nincs
megyei képviseletük Tolnában, ám mûvelõjük akad szép
számmal. A kiadvány az interneten is megtalálható a
www.tolnasport.hu oldalon. A kötet megjelenését a Tolna
Megyei Önkormányzat mellett több helyi vállalkozás is tá-
mogatta. wj

Dózsa Gyuláné, a Babits
Nyugdíjasklub vezetõje
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Inzulinhoz kötött cukorbetegek?
A hagyományos inzulinkezelés velejá-
rója, hogy a betegeknek kötött idõben
kell beadni inzulinjukat. Ez azt jelenti,
hogy napjukat, elfoglaltságaikat ezen
idõpontokban megszakítják és vércu-
korszint-mérés után beadják maguk-
nak a gyógyszert, majd várnak a követ-
kezõ étkezés elõtt, ami természetes
nem lehet akár mi, hiszen az orvosuk
által meghatározott szénhidrátmennyi-
séget kell elfogyasztaniuk: se többet,
se kevesebbet. Ezek a kötöttségek sok
betegnek kellemetlenséget okoznak.

Szerencsére van mód arra, hogy az
inzulinkezelés alkalmazkodjon a be-
teghez és nem fordítva: „A gyors hatá-
sú, modern inzulinok igen gyorsan
felszívódnak, használatukkal nem kell
várni az étkezéssel. Fontos még az is,
hogy a hagyományos inzulinokkal
összehasonlítva a modern inzulinok
rugalmasabban alkalmazhatók, így
például a reggeli vagy az esti inzulin-
beadás idõpontjai is szabadabban vá-
laszthatóak. Emellett a modern inzuli-
nokkal sokkal ritkábban fordul elõ
kórosan alacsony vércukorszint és a
kisétkezések akár el is hagyhatóak,
ami jótékony hatással lehet a testsúly-
ra is” – nyilatkozta dr. Sudár Zsolt, a
Balassa János kórház belgyógyász-
diabetológus fõorvosa. (X)

Dr. Sudár Zsolt

AZ I. BÉLA GIMNÁZIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET

ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES

BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati feltételek: egyetem, egyete-
mi szintû pedagógus szakképzettség,
középiskolai, pedagógus munkakör-
ben szerzett legalább 5 év szakmai ta-
pasztalat, gyakorlott szintû MS Office-

ismeretek, B kategóriás jogosítvány,
büntetlen elõélet, egészségügyi alkal-
masság. Fizetés a közalkalmazotti tör-
vény szerint. Benyújtási határidõ:
2011. június 24. A részletes pályáza-
ti kiírás (feltételek, jelentkezés módja)
megtekinthetõ a www.kozigallas.hu, a
www.szekszard.hu, a www.szed-
res.hu és a www.ibela.hu oldalakon.
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PÁLYÁZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Humánbizottsága a (Nem kiemelt sportág, Szabadidõ és Diáksport keret, Nemzetközi és Városi
Sportrendezvények keret terhére) pályázatot hirdet a szekszárdi székhelyû sportegyesületek és civil szervezetek számára a

2011. ÉVI SPORTKERET ELNYERÉSÉRE
I. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPELVEI

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánbi-

zottságának a Sportkeretbõl adott támogatása pályázat ki-

írása útján történik.

2. A Sportkeretbõl csak az a pályázó részesülhet, aki a pá-

lyázati kiírásnak maradéktalanul megfelelõ pályázatot nyújt

be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a döntéshozó Szekszárd

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Hu-

mánbizottsága

4. A szekszárdi székhelyû sportegyesületek és civil szerve-

zetek sporttevékenységének pénzügyi támogatása

lAz államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

l A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

lAz Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami tá-

mogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támo-

gatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

elõírásainak megfelelõen történik.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Szekszárdi székhelyû sportegyesületek, civil szervezetek

számára vissza nem térítendõ támogatás biztosítása. 

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak

olyan szekszárdi székhellyel rendelkezõ sportegyesületek,

civil szervezetek, melyek vállalják a jelen pályázati feltéte-

lekben foglalt elvárások teljesítését.

IV. TÁMOGATANDÓ CÉLOK

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt te-

vékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevé-

kenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem tá-

mogatható.

A pályázat kiírója az alábbiakban meghatározott célokra

nyújt pénzügyi támogatást:

l a pályázó alapító okiratában meghatározott sportcélok

végrehajtása érdekében, a pályázó által szervezett progra-

mokhoz, rendezvényekhez,

l a pályázó mûködési célú kiadásainak támogatásához

lVárosi Diáksportbizottság által versenynaptárban szere-

peltetett versenyek szervezésének, lebonyolításának, illet-

ve iskolai SE, SK, rendezvényeinek támogatásához

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában ál-

lami támogatásnak minõsül a hivatásos sportszervezetek

részére, valamint a hivatásos sportszervezetekkel össze-

függésben sportrendezvényeknek és sportlétesítmények-

nek nyújtott támogatás. Hivatásos sportszervezetnek mi-

nõsül az országos sportági szakszövetség által kiírt ver-

senyrendszer a) legmagasabb felnõtt bajnoki osztályában

részt vevõ (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy

sportvállalkozás, vagy b) alsóbb osztályaiban részt vevõ

(indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalko-

zás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos

sportolót alkalmaz. (A sportegyesület, a sportvállalkozás és

a hivatásos sportoló fogalmát a sportról szóló 2004. évi I.

törvény tartalmazza.)

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

A keret önmagában nem lehet a felsorolt tevékenységek-

hez szükséges pénzeszközök kizárólagos forrása. A Hu-

mán Bizottság 5/2011. (II. 1.) HB határozata alapján a Bi-

zottság által kiírt sportkeretre beérkezõ pályázatok költség-

vetésében a pályázó szervezetnek a pályázandó összeg

50%-ával rendelkeznie kell, amelyet az elszámolásban fel

kell tüntetni.

A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az elszámolható

költségek típusait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Szolgáltatások igénybevételének költsége (a pályázati

program megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatá-

sok igénybevételének költségei).

2. Eszközbeszerzések költségei (a pályázati program meg-

valósításához szükséges eszközök beszerzésének költsé-

gei).

3. Elõkészítési költségek:

a. Megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv, költség-ha-

szonelemzés, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvé-

lemények elkészítésének költsége.

b. Elõzetes PR-tevékenységhez, és kötelezõ nyilvánosság-

biztosításhoz kapcsolódó költségek (a helyi tömegkom-

munikációs eszközök igénybevételének díja /fizetett hir-

detések, riportok, tájékoztató dokumentumok készítése,

terjesztése, fórumok szervezése/).

c. Elõkészítéshez kapcsolódó szakértõi tanácsadás díja.

4. Megvalósítási költségek:

a. Szolgáltatások igénybevételének költségei (megvalósí-

táshoz szükséges szakmai szolgáltatások, és egyéb szolgál-

tatások költségei).

b. Mindazon költségek, amelyek nem a szakmai tevékeny-

ségek konkrét megvalósításához, hanem ennek adminiszt-

ratív lebonyolításához, a tevékenység koordinációjához

kapcsolódnak.

VI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A jelen pályázat keretében a Nem kiemelt sportág, Szabad-

idõ és Diáksport kereten 5 800 E Ft összeg lett meghatá-

rozva, a Nemzetközi és Városi Sportesemények kereten

pedig 1300 E Ft összeg áll rendelkezésre a sportszerveze-

tek támogatására, amely együttesen lesz odaítélve az aláb-

bi feltételek alapján.

A meghatározott támogatási célok megvalósításához

sportszervezetenként, civil szervezetenként minimum

100 E Ft, maximum 500 E Ft igényelhetõ.

A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.

VII. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Önkormányzati támogatásban csak az részesülhet, aki-

nek nincs köztartozása, illetve az önkormányzattól koráb-

ban kapott támogatás felhasználásáról elszámolt, az önkor-

mányzat felé egyéb tartozása nincs, valamint azok a szek-

szárdi székhelyû civil szervezetek, önszervezõdõ közössé-

gek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ

nyilvántartásba vett. 

1. PÁLYÁZATI ADATLAP:

A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás 1 sz. mellékle-

tét képezõ Pályázati adatlapban meghatározott adatokat,

az alábbiak szerint:

a. a pályázó szervezet nevét

b. a pályázat pontos címét

c. a pályázó szervezet alapításának idõpontját

d. a pályázó szervezet adószámát, adóazonosítóját

e. a nyilvántartásba vételi okirat számát

f. Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartási

számát (CISZOK szám)

g. a pályázó szervezet számlavezetõ pénzintézetének ne-

vét

h. a pályázó szervezet számlaszámát

i. a pályázó szervezet székhelyét és postai címét (me-

gye,irányítószám, helység, utca, házszám, telefon)

j. a pályázó szervezet vezetõjének és kapcsolattartójának

nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét

k. a pályázat tartalmának rövid ismertetése

l. a pályázat várható eredményét és a célcsoport ismerte-

tése

m. a tevékenység, rendezvény helyszínét

n. a pályázati munka idõpontját (kezdetét és végét)

o. a pályázati tevékenység részletes leírását

p. a tevékenység, rendezvény várható eredményét

q. az ajánlók adatait és egyéb kiegészítéseket

r. a pályázat pénzügyi elemeinek kimutatását (bevétel és

kiadási oldal)

2. Nem indulhat pályázóként:

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján

nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatás-

ban:

a. aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-

mûködõ vagy döntéshozó,

b. a kizárt közjogi tisztségviselõ,

c. az a.-b. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d. az a.-c. pontban megjelölt személy tulajdonában álló

gazdasági társaság

e. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szerve-

zet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-

mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-

ben az a.-c. pont alá tartozó személy, vezetõ tisztségvise-

lõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja,

tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a

szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,

f. az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, il-

letve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon szer-

vezeti egysége

- amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együttmû-

ködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyaror-

szágon bejegyzett párttal

- amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal kö-

zös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti vagy

helyi önkormányzati választáson

g. akinek a részvételébõl való kizártságának tényét a hon-

lapon közzétették.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNIA KELL:

Ebben a pontban ellenõrzési lista formájában fel van so-

rolva a pályázathoz benyújtandó mellékletek köre. Vala-

mely mellékletnek a Támogatási szerzõdéshez való ismé-

telt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követõen

annak tartalmát érintõ változás következik be.

a. Az alapító okiratnak/cégbírósági bejegyzésnek az aláírás-

ra jogosult személy által hitelesített másolat

b. A de minimis támogatás igénybevételérõl szóló nyilat-

kozat (2. sz. melléklet)

c. a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetet-

lenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szó-

ló nyilatkozatot(jelen kiírás 3. sz. melléklete),

d. közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott támoga-

tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségérõl (jelen kiírás 4. sz.

melléklete).

4. Ha az e pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás

az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továb-

biakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése alapján ál-

lami támogatásnak minõsül, a támogatás csekély össze-

gû támogatásként nyújtható, amelyet az Európai Közös-

séget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de min-

imis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. de-

cember 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L

379/5, 2006. 12. 28.) rendelkezéseivel összhangban lehet

nyújtani.

Csekély összegû támogatás csak abban az esetben nyújt-

ható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból csekély

összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támoga-

tástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem

haladja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazat-

ban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. Csekély

összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi év-

ben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt cse-

kély összegû támogatások összegét kell figyelembe venni.

A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõ-

pontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

A támogatás kedvezményezettje tudomásul veszi, hogy

az e felhívás alapján nyújtott csekély összegû támogatási

jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden ira-

tot köteles a támogatás odaítélését követõ 10 évig megõriz-

ni és azokat a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása ese-

tén számára bemutatni.

A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezménye-

zettet, ha a számára csekély összegû támogatást nyújt. A

tájékoztatásnak utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági

rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai

Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint

meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támoga-

tástartalomban kifejezve.

A csekély összegû támogatás ugyanazon elszámolható

költségek vonatkozásában nem halmozható más állami

támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meg-

haladná az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és

88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtái-

nak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról

szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rende-

letben (általános csoportmentességi rendelet – HL L

214/3., 2008. 08. 09.) vagy az Európai Bizottság határoza-

tában meghatározott támogatási intenzitást.

VIII. Hiánypótlás

Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasz-

tó, fent elõírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibá-

san kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázónak egy

alkalommal hiánypótlás keretében van lehetõsége, kivéve

a rögzített eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során

a hiánypótlási felhívásban elõírt módosításoktól eltérõ

módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változ-

tatása nem lehetséges. Az ilyen jellegû módosítási igények

nem vehetõk figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül. 

Ha a hiánypótlást a megadott határidõn belül a pályázó

nem teljesíti teljes körûen, az a támogatás iránti pályázat

elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs

helye.

IX. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk

1. A pályázat közzétételének ideje:

A pályázati kiírás az arról szóló döntést követõ (2011. má-

jus 3.) 5 munkanapon belül lesz közzétéve.

2. A PÁLYÁZAT KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE:

l Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(7100 Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodá-

ján,

lSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos

honlapján (www.szekszard.hu), 

l Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgál-

tató lapjában (Szekszárdi Vasárnap), 

3. A pályázat benyújtásának határideje:

2011. június 30. (csütörtök) 12.00 óra

4. A pályázat benyújtásának módja:

l a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, 

l Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyû-

lésének Humánbizottsága részére címezve 

l személyesen, vagy postai úton,

l zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,

la borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Fel-

hívás címét, a pályázó nevét és címét,

l a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatla-

pon nyújtható be,

l pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem

változtatható.

5. A pályázat benyújtásának helye:

7100 Szekszárd Béla király tér 8.(Közoktatási, Mûvelõdé-

si és Sportosztály)

6. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyûlésének Humán Bizottsága  dönt.

A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pályázat be-

nyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek

szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy

adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a

pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alátá-

masztó dokumentumok a jogszabálynak, a kiírásnak meg-

határozottaknak megfelelõen benyújtásra kerültek, hi-

ánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pá-

lyázat.

7. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2011. JÚLIUS 15. (PÉNTEK)

8. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:   

a) A pályázati kiírás, valamint annak mellékletei átvehetõk

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügy-

félszolgálati Irodáján (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

2011. május 5-tõl, 2011. június 2-ig.

b) A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Támogatási megállapodást köt, amely

rögzíti a támogatás összegének átvételének módját, vala-

mint az elszámolás szabályait. 

A Humán Bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy

a pályázótól visszavonja a támogatást, amennyiben azt

nem a pályázatban leírt célokra használja fel, illetõleg a tá-

mogatással nem számol el. Amennyiben az önkormányzat

a kedvezményezettõl visszavonja a támogatást, az esetle-

gesen már kifizetett támogatást kamattal növelten köve-

teli vissza.

TOVÁBBI RÉSZLETEK: WWW.SZEKSZARD.HU 
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Egy televízió szinte az egész színpad. A
készülékhez „hozzátapadva” „szörföl”
az ötvenöt csatorna között két ember,
fapofával merednek a képernyõre.
Mindennapi jelenet lenne, csakhogy
ennek a tv-nek a mûsorát az Ifjú DBU
színjátszói szolgáltatják szó szerint élõ-
ben. Míg Mimi néni a sok szörnyûsé-
ges hír hallatán egyszer csak magába
roskad, a külvilág ingereire már nem
reagál.

Hiába a kifigurázott orvos gyógy-
módja, a nagy halom gyógyszer po-
tom 150 euróért. Talán csiribú-csiribá
a mesefigurák segítenek. Hermióne
varázslata mit sem ér, hasztalan Kuka,
vagy Szörnyella és a többiek próbál-
kozása is, csakis a fiú, Johnny azaz
John Lennon dala, az Imagine éleszt-
heti újra Mimi néni érzékeit.

Az igen éleslátó és szellemes német
nyelvû elõadást a Dienes-iskola hét ti-
zenhárom-tizennégy éves tanulója sa-
ját ötletei alapján, a saját mondataik
felhasználásával hozta létre Lotz Kata
színmûvész segítségével. Õ három éve
foglalkozik a korábbi ifa-kultúrme-
nedzser, Angela Hühnerfuß által indí-
tott Ijú DBU színjátszó csoporttal min-
dig az éppen aktuális ifa-kultúrme-
nedzserrel, jelenleg Alexandra-Britta
Varannal együtt. A gyerekek választot-
ták a május 25-én és 26-án is bemuta-
tott elõadás témájául a híres embere-
ket és a mesefigurákat, Lotz Kata csak
annyit kért, hogy játszanak el három

hírt és három reklámot, ebbõl alakult
ki a mókás, de valójában egészen élet-
szerû tv-s jelenet. Az ifjú színjátszók
már elég jól beszélnek németül, bár
csak egyikük családja használja otthon

a családjában ezt a nyelvet – mondta el
a csoport vezetõje. Ami ennél is fonto-
sabb azonban, hogy nagyszerû közöt-
tük a csapathangulat, enélkül nem is
létezhet jó elõadás – folytatta. Hiszen
egy-egy darab színrevitelekor a mel-
lékszereplõk játéka legalább olyan lé-
nyeges, mint a fõszereplõé. Az Ifjú
DBU Stell dir vor – du nimmst mich
wahr (Képzeld el – észreveszel) címû
színjátékában azonban nincs is igazi
fõszereplõ. Talán a remekül összeko-
vácsolódott közösség is hozzájárul ah-
hoz, hogy az ifjú színjátszók középis-

kolásként is szeretnék folytatni a szín-
padi játékot. Ha tanulmányaik miatt
nem lesz lehetõségük arra, hogy to-
vábbfejlesszék magukban a pici ko-
runktól mindannyiunkban benne lé-
võ készséget a játékra, akkor is sokat
nyertek, hiszen az életben jól haszno-
sítható képességeket szereztek. Fejlõ-
dött a kreativitásuk, ötleteik vannak,
bátorságot szereztek ahhoz, hogy ki-
álljanak az élet minden területén, mer-
nek beszélni németül. Szélesedett a lá-
tóterük, hiszen a színjátszás során sok
mindent kipróbálhatnak, amire az
életben talán soha nem is kerülne sor,
például lehetnek akár vezérigazgatók.
Vagy felcserélõdhetnek a szerepek,
mondjuk, anyát játszanak, így az õ
helyzetét kell átélniük. A mozgáskész-
letük olyan elemekkel gazdagodik,
amilyeneket egyébként soha nem
használnának, például pipiskedve kell
járniuk a játék során.

Bár sok energiát kíván, Lotz Kata
mégis nagyon szeret a gyerekekkel
foglalkozni. Már vannak érdeklõdõk a
kicsik, az ötödikesek közül is. Ha a
mostani színjátszók, akik közül van,
aki már négy éve játszik, valóban to-
vább folytatják, akkor a kisebbekkel
egy külön csoportban foglalkozna,
mivel annyira eltérõek az életkori sajá-
tosságaik.

Frank Ildikó színész, a színház igaz-
gatója, aki évrõl évre követi az Ifjú
DBU munkáját nagy fejlõdést lát
mind a színpadi jelenlétben, mind a
nyelvi színvonalban. Az ifjú színját-
szók igazi kis színházi emberek lettek.
Olyanok nevelõdnek itt ki, akik ha
nem is a színház lesz az életük, akkor
is szeretni fogják a színházat. Aki pe-
dig a tanulmányai végeztével is úgy
látja, a színpadon a helye, azt tárt ka-
rokkal várják. K. E.

Varázsos élet a színpadon
Az Ifjú DBU színjátéka

Fotónkon az a jelenet látha-
tó, amikor Mimi néni éppen 
feléled a zene hatására

NEVEZÉSI HATÁRIDÕ 

MEGHOSSZABBÍTVA JÚNIUS 15-IG!



A Babits Mihály Általános Iskola 1961-ben
végzett tanulói 50 év után találkozót
szerveztek. A fél évszázad alatt eddig
csak egyszer sikerült összehozni a ré-
gen látott pajtásokat, ezért nagyon vár-
ták a találkozót. A hiányzók egy része
külföldön él, ennek ellenére a valami-
kor 33 fõs osztályból 24-en jöttek el,
ketten már az örök vadászmezõkön ad-
nak számot életükrõl volt pedagógusa-
iknak. Sajnos a tanáraik közül már egy

sem él, tisztelt és szeretett kedves osz-
tályfõnöküket dr. Pataki Kálmánné Sá-
ri nénit 2 évvel ezelõtt 91 évesen veszí-
tették el. Az osztályfõnöki óra után sír-
ját virággal keresték fel az alsóvárosi
temetõben. 

A 24 valamikori osztálytárs boldo-
gan ölelte meg egymást, s fedezték fel
az idõ múlását, majd elérzékenyülve
idézték fel a régi emlékeket, s mesél-
tek egymásnak életükrõl, kivel mi tör-

tént az elmúlt 50 év alatt. A Korona ét-
teremben tartott vacsora meghitt
hangulata közben megfogadták, hogy
ezután gyakrabban találkoznak. A vi-
szontlátás, és a régi emlékek felidézé-
sének öröme késõ estig tartotta
együtt az egykori diáktársakat, akik
megelégedéssel nyugtázták, hogy az
osztály tagjai mind vitték valamire az
életben. S az élménybeszámolóknak,
se vége, se hossza nem volt…  -sas- 
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Babitsos találkozás fél évszázad után 
Régi osztálytársak – változatos életutak 

Városi krimi

Balesetveszélyes 
a pucér bicikli

Amennyiben a kerékpárral közlekedõk
kétkerekûje, vagy annak tekerõje nem
rendelkezik a kötelezõ tartozékokkal –
láthatósági mellény, prizmák, fékek,
lámpa stb. – az bizony komoly baleset-
veszélyt jelent. Dr. Buda Bernadett szá-
zados, a Szekszárdi Rendõrkapitányság
bûnmegelõzési és kommunikációs re-
ferense a májusban, az iskolarendõr
program keretében tartott „Szuper
bringa” akcióról beszámolva elmondta,
hogy megvizsgálták az iskolások kerék-
párjait. Sajnos a legtöbb bringa „pucér”
volt, nem szerelték fel rájuk a kötelezõ
tartozékokat. Nem egyen még lámpa
sem volt. A százados asszony jogos fel-
háborodásának adott hangot egyik kol-
legája kerékpárvásárlásakor történtek-
nek. Amikor kislányának vett biciklit,
meglepve tapasztalta, hogy a méregdrá-
ga jármûrõl hiányoznak a kötelezõ tar-
tozékok. Az üzletben közölték, a bicik-
liket így árusítják, de szívesen fölszere-
lik a szükséges „cuccokat”. Meg is tették
potom 4500 forintért.

Arra is kitért dr. Buda Bernadett,
hogy a kerékpárok használatával is szá-
mos gond van. Sokan úgy tekernek a
járdán (ami tilos!), mintha a kiépített
kerékpárúton vagy a közút szélén köz-
lekednének. Akár a fõposta környéki
járdán, akár bárhol. Sõt, a kijelölt gya-
logátkelõn is a legtöbben fölpattannak
a biciklire, és áthajtanak, (ez is tilos, hi-
szen ott a biciklistáknak is gyalogos-
ként kell mûködniük) s veszélyeztetik
a két lábon haladók testi épségét.

Na, de most menjünk az Arany Já-
nos utcába, ahol a gyalogosok járdája
mellett van kerékpárút. Naná, hogy
az utóbbit úgy veszik igénybe a gya-
logjárók, mintha az számukra épült
volna. A napokban ugyanott négy-öt
asszonyság tereferélt, fittyet hányva
a csöngetõ biciklisre, aki átkormá-
nyozta a járgányt a járdára, s majd-
nem feldöntött egy babakocsit. S ha
baj történik? Kit terhelt volna a fele-
lõsség? - hm -   

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek

Háza (7100 Szekszárd Szent István tér 10.)

pályázatot hirdet
HANGMÉRNÖKI

állás betöltésére a megújuló színház- 
és rendezvényterem technikájának 

üzemeltetésére
Feltételek:
– Fõiskolai vagy egyetemi végzettség
(Villamosmérnök vagy akusztikus vagy
hangszoftverfejlesztõ, programozó)
– Alapfokú angolnyelv-ismeret
– Magas szintû számítógép-felhasználói is-
meretek
– Elõnyt jelent a felsõfokú végzettség mel-
lé a hangtechnikusi OKJ-s képzés
Fizetés közalkalmazotti bértábla szerint.
Jelentkezni lehet írásban, fényképes szak-
mai önéletrajz és motivációs levél beküldé-
sével. A végzettséget igazoló dokumentu-
mok másolatát csatolni kell!
Beküldési cím: Matókné Kapási Júlia, Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza (7100 Szekszárd, Szent István
tér 10.) A pályázat benyújtásának határide-
je 2011. június 27. Az állás elfoglalásának
ideje: 2011. augusztus 1.



A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt harmadik szek-
szárdi látogatása

1870. július 30.–november 16.

Nem mulaszthatjuk el, hogy ezeknek a
szép szekszárdi napoknak pár jellem-
zõ írásos emlékébõl ne idézzünk. A
meghívott vendégek között találjuk
Mihalovich Ödönt, a Zeneakadémia
késõbbi igazgatóját, aki mint zeneszer-
zõ lelkes követõje volt Lisztnek és Wag-
nernek. 1870. augusztus 2-án kelt leve-
lében válaszol Augusz meghívására. A
háborús zûrzavarok miatt elment a
kedve attól, hogy különféle külföldi úti-
terveit megvalósítsa. Különösen, ami-
kor tudja, hogy itthon van egy hely,
amely minden úti élvezettel bõsége-
sen felér. Kérdi, hogy mikor lenne szek-
szárdi látogatása a legkevésbé alkalmat-
lan. „Körötökben van a tisztelt, imádott
Mester, mindennap láthatjátok, beszél-
hettek vele, hallhatjátok és csodálhatjá-
tok. Az egész országot hálára kötelez-
ted azzal - írja tovább -, hogy érdemed-
del és barátságoddal sikerült ennek az
egyetlen embernek vendégszeretõ me-
nedéket nyújtani: feltéve, hogy áldott
országunk egyáltalán áll azon a magas-
laton, hogy legkimagaslóbb fiának je-
lentõségét a maga teljességében fel-
mérje.”

A szekszárdi ünnepeknek egyik ki-
magasló szereplõje volt Liszt kiváló

nõi tanítványa, sõt kijelentése szerint
Európa legelsõ zongoramûvésznõje,
Menter Zsófia. Sophie ritka nagy te-
hetsége és egyéb kitûnõ tulajdonsága
- Liszt szerint - némi szeszélyességgel
párosul. Szekszárdi meghívásával kap-
csolatosan Lisztnek úgy látszik, e té-
ren aggályai voltak. Fontosnak tartja,
hogy Szekszárdon jó gyermek legyen,
hiszen lényegében õ nem is más.

Szekszárdon nincs Mozarteum - írja
Menter Zsófiának, de ennek ellenére
sok kellemeset és elõnyöset ígérhet
barátuk, Augusz báró békés, kedélyes,
nemes szellemû háza.

Liszt aggodalma Sophiet illetõen
igazoltnak látszik egy levélbõl, melyet
a mûvésznõ keltezés nélkül írt
Augusznak Münchenbõl, már jóval
Szekszárdról való elutazása után.
Bécsben az a hír járja, hogy Augusz
báróné úgy ír róla egy bécsi hölgyis-
merõsének: a 14 nap óta Szekszárdon
tartózkodó Menter Sophie szeszélyei-
vel és szeszélyességével az egész há-
zat ámulatba és csodálkozóba ejti. Mit
szól ehhez Augusz? Õ persze jót neve-
tett ezen a pletykán, melyet már há-
rom helyrõl is hallott. Feltételezzük,
hogy ez a bécsi mendemonda eltúloz-
ta a tényeket, különben nem írt volna
róla ilyen könnyedén. Szívesen emlé-
kezett vissza szekszárdi látogatására.
Egy kis névjegykártyáján, amelyen
kolléganõje Mehlig Anna számára ké-
ri Augusz pesti pártfogását, - monda-
nivalóját körös-körül bekeríti azzal,
hogy tizennyolcszor írja le: Séxard!
Séxard! Séxard!

A szekszárdi látogatás utolsó két
hetére tragikus esemény vetett ár-
nyékot. Mosonyi Mihály, aki igen kö-
zel állt Liszt szívéhez, mikor a Mester
születésnapjának megünneplése
után hazautazott, a hirtelen rosszra
fordult idõ miatt, a nyitott kocsin
meghûlt. Rövid betegség után, októ-
ber 31-én meghalt. Liszt nemcsak egy
Ábrányi Kornélhoz intézett levelé-

ben adott kifejezést mélységes rész-
vétének, hanem az õt annyira meg-
rendítõ haláleset hatására komponál-
ta Szekszárdon, látogatásának utolsó
hetében, a „Mosonyi gyászmenete” c.
zongoradarabot. Augusz, e mû szüle-
tésérõl így ír Ábrányi Kornélnak.
„Szegzárd 1870. november 9.
Mosonyi halálának hírére, mint egyik
legõszintébb, legtiszteltebb bará-
tunként gyász öltetett.” Liszt különö-
sen az elõtte álló óriási feladat megol-
dásában baráthív és mûvésztapasztalt
segédét vesztette, s emlékére egy mo-
numentális mûvet szerzett: a
„Mosonyi Sírkéséretét” mely már kész
és oly nagyszerû, oly gyönyörû
Lamento e Trionfo, hogy azt márvány
és érc nem pótolhatja. Leírhatatlan.”
A mû 1871-ben jelent meg Táborszky
és Parsch kiadásában, amelyet azután
Liszt 1885-ben beiktatott a „Magyar
Történelmi Arcképek” c. zongorada-
rabjainak sorozatába. (no. 7.)

A szekszárdi mise

Szekszárdnak a zeneszerzõ Liszt-
hez is köze van. Már utaltunk Liszt
szavaira, amely szerint az Augusznak
dedikált VIII. Magyar Rapszódia elsõ
megfogalmazását 1846-ban Szekszár-
don vetette papírra. Biztos adataink
ezenkívül csak a huzamosabb, 1870-
es látogatásáról vannak. Liszt egy
1873. október 14-én írt levelében utal
arra, hogy az „Ungarischer Krönungs-
marsch” és az „Ungarischer Geschwind-
marsch” címû zongoradarabjai 1870
nyarán Szekszárdon születtek. Ezeket
Strobel katonakarmester mindjárt át-
írta katonazenekarra. Az Üllõi úti ka-

szárnyában, sõt utána még többször
nyilvánosan is elõadták.

A Siposs-Lang-féle tudósítás arról ad
hírt, hogy Liszt ugyancsak 1870-ben
Szekszárdon írta a Rákóczi indulónak
egy újabb négykezes átiratát és két
kézre, két zongorára való átdolgozását,
valamint a b. a. c. h. zenebetûk „BACH”
felett írt nagy concertfugáját is. A tu-
dósításhoz megjegyezzük, hogy utób-
bi mûvet Liszt eredetileg orgonára ír-
ta, pontos címe: „Präludium und Fuge
über den Namen BACH”. A mû elsõ
megfogalmazásában 1855-ben kelet-
kezett. Szekszárdon a II. megfogalma-
zásáról lehetett szó, mely 1870-ben je-
lent meg Schuberth kiadásában. A lá-
togatás végén a Mosonyi halálára írt
mûvével zárta le Liszt itteni zeneszer-
zõi tevékenységét.

Ezek mellett két olyan komponálási
tervrõl tudunk, amelyeket Liszt Szek-
szárdon akart megvalósítani. Csapó is
megemlékezik arról, hogy Liszt 1870.
nyarán, egy nagyszabású nemzeti ora-
tórium megkomponálására készült.
Jókai Mór Szent István király legendá-
ját öntötte volna zenébe. Ábrányi
Kornél verses átdolgozása és a szöveg
öt jelenetben való dramatizálása, már
elkészült. Liszt kéri a német fordítást
is, hogy Szekszárdon mindent megbe-
szélhessenek, s elkezdhesse „A Szent
Tûz és A Szent Víz” címû elsõ rész
megkomponálását. Az Augusz levél-
tárban megtaláltuk a báró kézírásával,
piros tintával beszúrt jegyzeteivel el-
látott, teljes magyar szöveget, baráti
segítsége tehát itt is tevékeny módon
megnyilvánult. Sajnos, semmi nyomát
nem találjuk, hogy Liszt ezt a mûvét
megkezdte volna, így összmûveinek
jegyzékében is csak a tervezett mun-
kák között szerepel.

A másik terv a szekszárdi Újvárosi
templom felavatására készülõ misére
vonatkozott. Olvastuk Augusz Anna
naplójában, hogy Liszt 1865. évi látoga-
tása alkalmából, megtekintette az épü-
lõfélben lévõ templomot és tervét. Az
építkezés Augusz irányításával, egy er-
re a célra rendeltetett alapítványból, -
ekkor már erõsen elõrehaladt. Valószí-
nû, hogy Liszt ígéretet tett
Auguszéknak, hogy a templom felava-
tási miséjét õ fogja megírni. Errõl a té-
máról azonban egészen 1868. július
22-én kelt leveléig semmit nem olvas-
hatunk. Nyilván Augusz sürgetésére,
itt hozza szóba ismét a kérdést. Esze-
rint szeretné Szent Mihály napjára, a
templom felszentelési ünnepére elkül-
deni miséjét („ma Messe Séxardique”).
Mindjárt hozzáteszi, haladékot kér,
mert jelenleg semmiképpen sem tudja
megírni, annak ellenére, hogy ezt bará-
ti és becsületbeli adósságának tekinti.
Az a terve, hogy egy kedvezõ alkalom-
mal, náluk Szekszárdon, az õ kedves kis
prófétáinak ihletõ közelségében fogja
megalkotni mûvét. 

(Folytatjuk.)
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 14.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként író-
dott, s mint ilyen, kiegészítésekre, át-
dolgozásra szorult. Ez a feladat a dol-
gozat lektorára hárult. Dr. Prahács

Margit a levéltári anyag kiválasztá-
sának nagy és fáradtságos munká-
ját megilletõ kollegiális kegyelettel
vállalkozott arra, hogy dr. Had-
nagy Albertnek a címben megha-
tározott témakörét, s ezzel a téma-
körrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-le-
velek, a Liszt-irodalom és korabeli
sajtótudósítások adataival kiegé-
szítse és az egész dolgozatot a
szükséges módosításokkal és jegy-
zetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.” A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc
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A gyulladásos fog éjszaka kezd fájni
Dr. Selényi Judit: „Ha a gyerek nem ismeri meg az édes ízt, akkor nem is kívánja” 

Balogh László, a Szõlõszem Egymásért
Mozgalom elnöke javaslatára most a pá-
ratlan szaktudású, empatikus – ám hu-
morban és a jókedvben sem szûkölkö-
dõ – dr. Selényi Judit megyei sztomato-
lógus szakfelügyelõ fõorvossal beszél-
getünk. Az „elõd” javaslatára többek kö-
zött a szakma problémáira is rávilágí-
tott a fõorvos asszony, de azt is megvá-
laszolta, hogy szerinte miért oly nagyhí-
rû a magyar fogorvosok szakértelme, s
az ebbõl adódó színvonalas munkája.

– Tehát miért (mitõl) olyan jók a
magyar fogorvosok?

– Elsõsorban a jó iskolákra vezethe-
tõ vissza, kezdve a Semmelweis-egye-
temmel, ahol elõször volt fogorvosi
kar. Majd következett a szegedi, a deb-
receni és a pécsi egyetem. Ahogyan ko-
rábban is, ma is mindenütt elismert
oktatógárda mûködik.
– Mindez az elméleti képzés mellett
a gyakorlatra is vonatkozik?

– Az utóbbi idõben sajnos azt ta-
pasztaljuk, hogy nagyon kevés gyakor-
lattal jönnek ki az egyetemekrõl a kez-
dõ kollegák. Ebben a megváltozott le-
hetõségek is közrejátszanak, az úgy-
mond „betegszerzési” lehetõségek na-
gyon beszûkültek.
– Ezt hogy értsem?

– Annak idején mi bevittük az egész
családot a klinikára, fogkezelésekre.
Õk jól jártak, nem kellett fizetniük, hi-
szen a munkához szükséges anyago-
kat „tancélosan”, azaz ingyen megkap-
ták, így fogaik rendben voltak, mi pe-
dig komoly gyakorlati tapasztalatokkal
felvértezve állhattunk munkába. Ez az
állam részérõl komoly és nem hiábava-
ló támogatást jelentett. Ma alig akad
olyan beteg, aki hozzájárulna, hogy
rajtuk gyakoroljanak. Régen megen-
gedõbbek voltak az emberek.
– Szerencsére a fogorvosainkra
nem jellemzõ az emigrálás.

– Szerencsére van igény a fogorvo-
si munkára, s nagyon jól fölszereltek a
fogtechnikai laboratóriumok. Tehát a
fogorvosok itthon is megtalálják a szá-
mításukat. Hozzáteszem, hogy a fog-
pótlásokat már nem finanszírozza a
biztosító. Tehát bárhova fordul a be-
teg, a pótlás költsége õt terheli. Sõt, a
fogtechnikai költséget a hatvan éven
felüliek is ugyanúgy fizetik, mint a fia-
talabbak.
– Olvastam, hogy több országban,
például Angliában szabályos ipar-
ág alakult a magyarországi fogtu-
rizmusra. Gyõr, Budapest, Pécs,
Szekszárd… A külföldieknek az uta-
zási, szállodai és étkezési költséget
is beleértve megéri nálunk kezeltet-
ni fogaikat. 

– Ez nem azt jelenti, hogy mi na-
gyon olcsók lennénk, viszont a külföl-
dieknek, az õ viszonyaikhoz képest

azok vagyunk. Németországban gya-
korlatilag mindenbõl, ami a fogakkal
kapcsolatos, „kiszállt” a biztosító.
Ausztria is borzasztóan drága. Portu-
gáliában 300 eurót kértek egy gyö-
kértömésért… De maradjunk idehaza!
A kormány a fogturizmusra külön
projektet készített, s az ezzel kapcso-
latos szakmai tájékoztatón is elmond-
ták, hogy megalakult a Fogászati Tu-
rizmus Kft. A vezetõ irányításával köz-
vetítik a különbözõ fogorvosi ellátó-
helyekre a külföldi pacienseket, hi-
szen a többségnek nincs itt ismeret-
sége, tehát szükségük van a – hivatalo-
san mûködõ – szervezõcégre. Gondo-
lok itt a kezelési terv szerinti fogásza-
ti ellátás mellett a szállástól az étkezé-
sig mindenre.  
– Fõorvos asszonynak is vannak
külföldi betegei?

– Hogyne. Többen is. Fõként nya-
ranta jönnek elõzetes egyeztetést kö-
vetõen. Ez bevételt jelent a kórháznak,
hiszen õk is csekken fizetik be a meg-
állapított fix összeget, beleértve az or-
vosi munkadíjat. 
– Igen figyelemre méltó az ön pálya-
futása. Miért lett fogorvos?

– Eredetileg gyermekorvos szeret-
tem volna lenni. De a szeretett ke-
resztpapám, dr. Kisfaludy Kálmán –
aki 30 évig körzeti orvos volt Medi-
nán – gyõzött meg a változtatásról,
mondván, hogy nagyon kevés a fogor-
vos, mellette jó a kézügyességem, s
azt is megállapította, hogy tudok bán-
ni a betegekkel, hiszen már gimnazis-
taként olykor adminisztráltam mellet-
te. Egyébként a körzetében õ maga
látta el a fogászati ellátást, persze, volt
vizsgája és engedélye… Elsõre fölvet-
tek az egyetemre, amit budapesti lé-

vén ott is végeztem el. Kezdetektõl re-
mekül éreztem magamat az ottani mi-
liõben, beleértve a már említett gya-
korlatot, amit én a Központi Sztoma-
tológiai Intézetben és a Csepeli Ren-
delõintézetben végeztem. Negyed- és
ötödévesként felügyelet mellett már
helyettesítettünk, éjszakai mûszako-
kat vittünk. Volt, amikor 30-40 fogat
húztunk ki egyetlen éjszakán.
– Miért éjjel kezd fájni a fog?

– Mert lefekvéskor megduzzadnak a
gyulladásos fogba vezetõ erek és ide-
gek, azaz vízszintes testhelyzetben vér-
bõség alakul ki a fogban, ami rettentõ
feszítõ, lüktetõ fájdalommal jár, ami ab-
szolút a fogbél-gyulladás tünete. Tehát
minden gyulladásos fog éjszaka kezd
fájni.
– Mit jelent ez a sokatmondó mosoly?

– A felvételit megelõzõ háromnapos
– mondhatni munkaalkalmassági – ki-
vizsgálásra gondoltam. A fejünk búbjá-
tól a lábunk ujjáig minden – beleértve
a pszichológiait is – vizsgálatot elvégez-
tek rajtunk, s olyankor megmutatták
az adott klinikán folyó munkát. Remek
és tanulságos volt, az embert megfogta
a hely szelleme. Sajnos, ez a hasznos
egészségügyi feltérképezés és a jöven-
dõ munka bemutatása ma már nem
mûködik.
– Nyilvánvalóan a fõvárosban kez-
dett dolgozni.

– Nem, nem. Igaz, hogy kaptam két
állásajánlatot, mégis Szekszárdra jöt-
tünk a férjemmel. Amikor végeztem,
összeházasodtunk, s keresztapámtól
értesültünk, hogy itt egy fogorvost és
egy közgazdászt keresnek. Mindket-
ten megkaptuk az állást, sõt szolgálati
lakást is. Boldogságunk határtalan volt.
Akkor én lettem a negyedik szekszárdi

fogorvos. Kezdetben a mostani OEP
helyén volt a városi fogászat, majd az
OTP emeletén. Viszonylag hamar, dr.
Reglõdiné dr. Nagy Ilona nyugdíjba
vonulását követõen engem bíztak
meg a „csapat” vezetésével, majd négy
esztendõ múlva kineveztek megyei
szakfõorvosnak.
– Még pár mondat a sokat emlege-
tett keresztapáról, aki az orvoslás-
sal kapcsolatban soha nem tudott
nemet mondani, ahogyan ön sem.
Örökség?

– Igen, s egyben példakép is. Min-
dent, ami az egészségüggyel és a beteg-
ellátással kapcsolatos és jó, azt elõször
tõle láttam, s mindig arra vágytam,
hogy hasonlíthassak rá.
– Ez maximálisan sikerült! Folytas-
suk a családdal. 

– Felnõtt fiamék októberre várják el-
sõ kisbabájukat. Ennél nagyobb bol-
dogság nem sok van. Amúgy feleségé-
vel együtt mindketten dolgoznak, s ve-
lem együtt õk is nagyon szeretik Szek-
szárdot.   
– Milyen színvonalú a magyarok
száj-higiénés kultúrája? 

– A fiatalok egyre jobban odafigyel-
nek. A száj higiéniájára egész pici ko-
rukban kell rászoktatni a gyerekeket.
Kétévesen már kézbe vehetik a – kizá-
rólag puha – fogkefét. Háromévesen
már tudnak öblíteni, s akkor már gyer-
mekfogkrém is dukál nekik. Hasznos,
ha már a kicsik számára természetessé
válik a fogorvosi rendelõ. Akár hoz-
zám, vagy kollegáimhoz is beléphet-
nek velük a szülõk, vagy nagyszülõk.
Bár erre a legjobbak a gyerekfogászati
rendelõk. 
– Olykor látni elfeketedett fogú óvo-
dást.

– Ezek a körkörös szuvasodások ab-
ból adódnak, hogy cukros gyümölcsle-
veket, agyoncukrozott teát itatnak a
gyerekekkel, mellette pedig cukorkát
rágnak. Ha a gyerek nem ismeri meg
az édes ízt, akkor nem is kívánja. Szálló-
ige nálunk: „Jucikám, ez micoda?” Ezt a
fiam kérdezte, amikor valakitõl kapott
egy csomagolt cukorkát… Ilyesmit ko-
rábban nem látott.
– Alig két mondat maradt a hobbi-
ra, ami az olvasás és Toscana? 

– Így van, de hozzájött a Svájci Al-
pok, a fantasztikus táj, vagy a 007-es
ügynök egyik epizódjából ismert
Verzasca, a kellemes hegyi idõjárás, a
svájciak pontossága, megbízhatósága.
Toscana? A nyugalom, a csodás táj, a
gyönyörû kõházak, a vendégszeretõ, a
szívbõl kedves, közvetlen emberek.
– Kirõl olvasna szívesen? 

– Dr. Garay Zoltánné gyógypeda-
gógusról, akit minden téren jellemez
az elhivatottság, a fáradhatatlanság,
amit tanítványai nagy szeretettel ho-
norálnak. V. Horváth Mária
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Klímatudatos kisokos vetélkedõ 2. forduló
A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS SZEKSZÁRD

Cserélje le lakása, családi háza összes ré-
gi izzóját energiatakarékos izzóra a Szek-
szárdi Klímakör segítségével. Nyerjen
10 darab 100 W-os energiatakarékos iz-
zót, és spórolja meg a világítási költségé-
nek 80 százalékát. Ezt most ingyen meg-
teheti, ha jól válaszol a Szekszárdi Vasár-
nap  három számában megjelenõ klíma-
változással kapcsolatos kérdéseinkre.

A válaszokat e-mailben várjuk a
szdklimakor@gmail.com internetes
címre. A kérdések – a korábbi kérdé-
sek is – a www.zoldtars.hu címrõl is
letölthetõk, illetve a kérdéseket papí-
ron is megválaszolhatják, és a polgár-
mesteri hivatal portáján elhelyezett
Szekszárdi Vasárnap-ládába dobhatják
be legkésõbb július 10-ig. A borítékra,

kérjük, írják rá, hogy „Szekszárdi Klíma-
kör”, továbbá  a nevüket és elérhetõsé-
güket. Eredményhirdetés: a Szekszárdi
Vasárnap augusztusi elsõ számában. A
kisorsolt 20 nyertes a 10-10 darab ener-
giatakarékos izzót a Zöldtárs Alapítvány
Szekszárd, Béri B. Á. u. 91. földszint 1.
alatti irodájában veheti át.

Szekszárdi Klímakör

Az Ön által helyesnek ítélt választ karikázza be!

1. Tudja-e, hogy hány mm Szekszárdon az elmúlt 100 év mérései alapján az átlagos csapadékmennyiség éves szinten? (300, 600, 900)

2. Tudja-e, hogy 2010-ben hány mm csapadék esett Szekszárdon? (700, 800, 1000)

3. A Klímabarát Települések Országos Szövetségének 2010-es konferenciáján Szekszárdot a legagilisabb új tagként minõsítették. Mikor csatlakozott városunk

a szövetséghez? (2008, 2009, 2010)

4. Milyen összeggel hozott létre Szekszárd városa klímaalapot, amellyel a települési klímastratégiában meghatározott környezetvédelmi programokat támogat-

ja? (2 millió Ft, 4 millió Ft, 6 millió Ft)

5. Mi annak a filmnek a címe, melyet a Szekszárdi Klímakör több mint 1000 embernek vetített már a városban a klímaváltozásra való figyelemfelkeltés céljá-

ból? (Tárgyaink története, A hülyeség kora, A külvárosok végnapjai)

6. Milyen nemzetközi napot szokott a klímakör megrendezni szeptember 22-én? (A föld napja, A víz napja, autómentes nap)

KÉRDÕÍV "

Az országban egyedülálló szakképzés Szekszárdon
Az állatvédelemre kötelezték el magukat az ebrendészek

Az országban továbbra is egy he-

lyen, a Szekszárdi Edutop Akkre-

ditált Felnőttképzési Intézmény-

ben szerezhető meg az ebrendé-

szeti szakképesítés. Az idén –

immár második alkalommal –

megtartott képzés már országos

beiskolázással, távoktatás for-

májában valósult meg. 

A képzés ideje 6 hónap volt, amelyet
követõen 11 fõ tett sikeres vizsgát, 4,5
átlaggal május 31-én a Vidékfejlesztési
Minisztérium Képzési Igazgatósága és
a Tolna Megyei Agrárkamara felügye-
letével és vizsgaelbírálásával. 

Kocsisné Hangonyi Judit, az
Edutop vezetõje lapunknak elmond-
ta: tanítványaik Miskolctól Sopronig,
Gyõrtõl Gyuláig valamennyien az ál-
latvédelem területén dolgozó, elköte-
lezett szakemberek. A képzés ideje
alatt elsajátított szakmai gyakorlat
mellett a háromnapos konzultáció ke-
retében látogatást tettek a Fõvárosi
Közterület-felügyelet ebrendészeti te-
lepén, valamint a Tolna Megyei Ter-
mészet- és Állatvédõ Alapítvány Szek-
szárdi Állatmenhelyén. 

Tamási Balázs, a TESZÖV által dele-
gált vizsgáztató, a Tolna Megyei Agrár-
kamara titkára többek között a követ-
kezõket mondta: „Az állatvédelem te-
rületén az utóbbi idõben több törvé-
nyi szabályozás született – s még van-
nak törvényjavaslatok folyamatban –,

így nagyobb figyelmet fordítanak az
illetékes hivatalok és a média is az ál-
latvédelemre. A társadalomnak, ahogy
az embereknek, úgy az állatoknak is
méltó életkörülményeket kell biztosí-
tania. Ez a tanfolyam a kutyák tartásá-
ról szólt, amit a neve is tükröz:
„Ebrendészet”. Erre a területre is igaz,
amit a focira szoktak mondani, látszó-
lag mindenki ért hozzá, holott ez
ugyanolyan szakma, mint bármely
más, fontos ismeretek kellenek hozzá,
tanulni kell. Komplex tudást igényel
ugyanis az egészségügytõl a táplálko-
zásig, az állatelhelyezéstõl a pszicholó-

giáig, s ezt ez a tanfolyam biztosította.
Már a tavalyi kurzuson is nagyon jó
„csapat” végzett, az idei hallgatóknál
pedig kifejezetten érezhetõ volt, hogy
hivatásuknak érzik az állatvédelmet, s
minden ezzel kapcsolatos tudnivalót
szeretnének megismerni. Vannak kö-
zöttük fõállású állatvédõk – állator-
vosok, állatmenhely-vezetõk, alapítvá-
nyi vezetõk – s vannak, akik hobbi-
ból, szabadidejükben, de teljes elköte-
lezettséggel végzik az ebrendészetet. 

– A vizsgán egy-két felelet olyan ki-
váló volt, hogy a vizsgáztató társaim-
mal megállapítottuk: egyetemi szin-

ten is megállta volna a helyét. Termé-
szetesen mindez köszönhetõ az ér-
deklõdésnek és a felkészítõ tanárok-
nak, akik között állatorvos, jogász,
pénzügyi szakember is volt – tette
hozzá Tamási Balázs.

Horváthné Révész Ágnes, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium munkatársa
szerint fontos és hiánypótló szerepet
tölt be ez a tanfolyam. Javasolta, hogy
alakítsák meg az Ebrendészek Szövet-
ségét, mert olyan kiváló szakembe-
rek végeztek a képzésen, akiknek
összefogásával sok komoly ered-
ményt lehetne elérni az állatvédelem
területén országos viszonylatban is.
Horváthné kifejezte tiszteletét azok
iránt, akik ennek a nemes és hasznos
küldetésnek eleget téve a szabadide-
jükben végezték el ezt a nem könnyû
tanfolyamot. 

A vizsgáztatók után a hallgatók is
úgy vélekedtek, hogy sokirányú isme-
rettel gazdagodtak itt. Többen közü-
lük a gyakorlatból már sok mindent
tudtak, az elméleti ismeretekkel kibõ-
vülve ez a tudásuk még teljesebb lesz.
Reményüket fejezték ki, hogy mind
az õ, mind a késõbbi hallgatók hatásá-
ra megváltozik az emberek megítélé-
se az állatvédelemmel kapcsolatban.
Szeretnék, hogy szûnjön meg a „sin-
térgeneráció”, s mindent meg is tesz-
nek azért, hogy felváltsa ezt egy elmé-
leti és szakmai tudáson alapuló
ebrendészet. Sas Erzsébet

Látogatás a kutyamenhelyen
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A rejtvény megfejtését június 26-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A május 29-ei rejtvény helyes megfejtése: Carlo Goldoni: Mirandolina.
A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Lovas Andrea, Szekszárd, Hirling Ádám u. 7. I/6. Gra-
tulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

„Ha valaki szeret engem, az meg-
tartja az én igémet; azt pedig az én
Atyám is szeretni fogja, és elme-
gyünk hozzá, és szállást készítünk
magunknak nála. 24Aki nem szeret
engem, nem tartja meg az én igé-
met. Az az ige pedig, amelyet hallo-
tok, nem az enyém, hanem az
Atyáé, aki elküldött engem.”
25Elmondom ezeket nektek, amíg
veletek vagyok. 26A Pártfogó pedig,
a Szentlélek, akit az én nevemben
küld az Atya, õ tanít majd meg tite-
ket mindenre, és eszetekbe juttat
mindent, amit én mondtam nektek.
27Békességet hagyok nektek: az én
békességemet adom nektek; de
nem úgy adom nektek, ahogyan a
világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, ne is csüggedjen (Jn 14,
23-27)
Nagyon fontos számomra a fenti idé-
zet. Mert szeretem ugyan a pünkösd
lenyûgõzõ csodáit – úgy, hogy azt
Apostolok Cselekedeteirõl könyv leír-
ja – a tûzzel, szélzúgással érkezõ
Szentlélek fenségesen szép megje-
lenését, de más szempontból köze-

lebb áll hozzám az a csendes csoda,
amit a fenti sorokban igér Jézus. Íme
pünkösd: Isten egészen közel jön
hozzánk, a Szentlélek nálunk akar
szállást venni. 
De megengedjük-e neki?! Egyszer
egy kedves lelkésztársamat  család-
látogatás közben egy hirtelen jött
sürgõs dolog miatt húsz percre ma-
gára hagyták. Távozóban a család
azt mondta: majd jönnek, addig is
érezze otthon magát. Szegény kollé-
gám valóban otthon akarta volna ma-
gát érezni – szüksége lett volna a
mosdóra –, de akármelyik ajtón
akart megnyitni, hogy megkeresse a
fürdõszobát, mindegyik be volt zár-
va. Eltelt néhány perc míg rájött: be-
zárták, és ezzel mindentõl elzárták!
Otthont kínáltak, de igazából nem
engedték, hogy otthon legyen, mást

igértek neki, de valójában bizalmat-
lanok voltak vele. 
Talán többször érezhette így magát a
hozzánk közel jönni akaró Úr... De
most bárcsak igazán bízni tudnánk
Krisztusban, megváltó mûve valósá-
gában, szava igazában. Bárcsak kér-
nénk és engednénk, hogy végezze a
Szentlélek pünkösd csodáit! Kinél
látvonyosabban, kinél csendesen:
szívünkben otthont készítõ nagy
munkáját.  Kérjük Õt, hogy vegyen
szállást nálunk, s ha már ezt megta-
pasztaltuk, kérjük, hogy hódítsa meg
egészen életünket, annak minden
szobáját, szegletét. 
Békességünk csak így lehet, mert
ahol a Szentlélek szállást készíthet,
ott szép lassan az Õ illata tölti be a
házat: szeretet, öröm, békesség, tü-
relem, szívesség, jóság, hûség, sze-
lídség, önmegtartóztatás kezd kibon-
takozódni. Nem nehézségek és nem
is harc nélkül, de Jézus igérete sze-
rint egészen biztosan!

Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész

Evangélium

Pünkösdi csoda

Meghívó:
Borok és húrok

Szekszárd nagy hagyományú irodalmi, zenei és
borkultúrája késztette a Szekszárdi Gitár-
kvartett tagjait, hogy útjára indítsák az évenkén-
ti Borok és húrok elnevezésû ingyenes feszti-
vált. A zenekar minden évben koncepció sze-
rint válogatja a fellépõket, így a Reneszánsz év
júniusában hivatásos és amatõr zenészek ját-
szottak a Vármegyeháza dísztermében rene-
szánsz muzsikát. A második év fellépõit a Du-
na kötötte össze: Budapestrõl és Belgrádból is
érkeztek zenészek a megyei múzeum elõtti
térre. Tavaly a Borok és húrok a Pécs 2010 Eu-
rópa kulturális fõvárosa társrendezvénye volt,
ismét a múzeumok éjszakájával közös rende-
zésben, a Mediterráneum zenéjével a közép-
pontban.

Idén JÚNIUS 18-ÁN, SZOMBATON 13.00 órá-
tól a IV. Borok és húrok Magyarország euró-
pai uniós elnökségéhez kapcsolódik: a
jelenlegi és a leendõ tagállamok népeinek
muzsikái csendülnek fel. A Wosinsky Mór
Megyei Múzeum elõtt: Homonnai Varga
András (Kolozsvár) flamenco; Szekszárdi
Gitárkvartett; Sally Gardens (Bonyhád) tradi-
cionális ír népzene; Makám együttes (Buda-
pest) világzene; T’Rakija zenekar (Budapest)
bolgár, macedón, török dallamok. Nem ma-
radnak el a finom borok és a szép versek
sem. A program folytatásaként mindenkit
szeretettel vár a Mirázs Teaház.

A fesztivál támogatói: Nemzeti Kulturális
Alap, Tolna Megyei Önkormányzat, Szek-
szárd MJV Önkormányzata, Alisca Bau Zrt.,
TOLLE Zrt., Szekszárdi Bioráma Kft.,
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárdi
Vasárnap, Tolnai Népújság, Tolnai Extra,
Caminus Kft., Mirázs Teaház, Nemzeti Boro-
zó, Moller Kft., Agromárka Kft. Stihl és Vi-
king Szakkereskedés és Szerviz, M. Lambé-
ria és Barkácsáruház, E'szencia Bortéka és
Teashop, Unió Tisza Bt., Nepp Bor-
manufaktúra, Criminal SkateShop,
www.oravarazs.hu, Decsi Pék Kft.

Nyugdíjasok figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas-alapszervezete június 20-án, hét-
fõn reggel 6 órától, akciós áron füstöltáru-
árusítást tart a készlet erejéig. Kapható szá-
raztészta, étolaj, ételízesítõ, õrölt paprika is
a Hunyadi u. 4. sz. alatt. Várnak minden
nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót. Be le-
het fizetni az elmaradt tagdíjakat is.
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Szent László-napok programja - június 24., 25., 26. 
Ezennel kihirdettetik, hogy Szent

László királyunk meglátogatá

Szekszárdnak városát ez év június

havának 24., 25. és 26. napján,

és ott vigadalom rendeztetik tisz-

teletére. Lovagok vívnak, meg-

választatik a legelső udvarhölgy,

a leghitelesebb kalmár, komédiá-

sok mulattatják a népet, céhek

kínálják portékáikat, továbbá

mindenféle jó bor és étek, mely

szem-szájnak ingere megtalálta-

tik. Királyunk szívesen látná eme

vigadalomban országának más

tájain élő minden nemű és rangú

alattvalóit, és fogadá hódolatikat.

JÚNIUS 24. PÉNTEK
17.30 Római katolikus plébánia Wosinsky
közösségi terme
Szekszárd, Béla király tér 9.
OLÁH ERIKA ZOMÁNCMÛVES ÉS
EISENMAYER JENÕ ÖTVÖS KIÁLLÍTÁS-
MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja: Lönhardt Ferenc,
a Bárka Mûvészeti Szalon vezetõje
Közremûködik: a Gagliarda Kamarakórus
18.30 Dr. Szentgáli Gyula utca

SZABADTÉRI ÜNNEPI SZENTMISE 
a Szent János és Pál kápolna mellett.
A szentmisét celebrálja: Bíró László tábo-
ri püspök

19.30 A SZENT LÁSZLÓ-NAPOK ÜNNE-
PÉLYES MEGNYITÓJA.
Ünnepi köszöntõt mond: Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere, Bíró László tábori püspök és Balázsi
Zoltán református lelkész. Közremûködik
a belvárosi plébánia Szent Cecília Kórusa.
Utána szeretet-vendéglátás a kápolna kert-
jében.

20.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza díszterme
Szekszárd Szent István tér 15–17.
A GAGLIARDA KÓRUS ÜNNEPI HANG-
VERSENYE

JÚNIUS 25. SZOMBAT
10.00 Nyitott pincék látogatása
Sebestyén Pince Szekszárd, 7100 Szek-
szárd, Kalász u. 26. Tel.: 30/378-1210
10.00–19.00 óráig
Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48. 
Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti, Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222, tel.: 30/6433-0475
elõzetes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Szekszárd, Rá-
kóczi u. 132. Tel.: 70/9787-238 elõzetes
bejelentkezés
Vesztergombi Bt. Szekszárd, Borkút u. 3.
Tel.: 74/511-846 10.00–18.00
Vida Családi Borbirtok Szekszárd, Nap-
fény u. 27/a. Tel.: 20/941-5253, 20/426-
7696 elõzetes bejelentkezés 
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21. Tel.:
30/9596-773 elõzetes bejelentkezés 

JÚNIUS 26. VASÁRNAP

Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48.
Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222, 30/6433-0475 elõze-
tes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Pince, Kóstoló-
terem. Tel.: 70/9787-238 elõzetes beje-
lentkezés
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21. 
Tel.: 30/9596-773 elõzetes bejelentkezés
Heimann Családi Birtok Kft. 
7100 Szekszárd, Iván-völgy. 
Tel.: 20/9141066 10.00–18.00

9.00–20.00 ILLYÉS GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁR UDVARA 
IRODALMI ZSONGÁS
l Ingyenes beiratkozás és számítógép-
használat l Könyvvásár l Keresztrejtvé-
nyek, szellemi totók könyvajándékokért  

10.00–16.00 ÓRA – KÉZMÛVESMÛ-
HELY a könyvtár udvarán l Bátai kézmû-
vesvásár
TOMA ÉS CSAPATA – RENESZÁNSZ
TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ kicsiknek és
nagyoknak

16.00–17.00 ÓRA –
„RÖPÜLJ, LELKEM!”
Tolna megyei írók és
költõk mûveibõl. Közre-
mûködik: Kis Pál István
és Németh Judit
17.00–19.00 ÓRA –
VENDÉGÜNK: BÁTA –
KIÁLLÍTÁS
Megnyitja: Viliminé dr.
Kápolnás Mária újkor-
történész-muzeológus

19.00–20.00 ÓRA –
A SZEKSZÁRDI GI-
TÁRKVARTETT FLA-
MENCOESTJE

20.00–21.00 ÓRA –
FILMVETÍTÉS

A pap, a várúr és a boszorkány (The
Reckoning) amerikai–spanyol film, rendez-
te: Paul McGuigan
16.00–24.00 Babits Mihály Szülõház –
Mészöly Miklós Emlékház

FÁKLYAFÉNYES MÚZEUMI ÉJSZAKÁK
a Babits Mihály Emlékház rendezésében
l 16.00 Tárlatvezetés a Babits Mihály Em-
lékházban l 18.00 Tárlatvezetés a Mé-

szöly Miklós Emlékházban l 20.00 Tárlat-
vezetés a Babits Mihály Emlékházban
Mottó: „Méltán mondod Erósra: Útonálló!
Éjjel jár, s a ruhát lehúzza rólunk!”

21.00 BABITS MIHÁLY: ERATO AZ
EROTIKUS VILÁGKÖLTÉSZET REME-
KEI – FELOLVASÁS
21.30 Fáklyagyújtás a kertben
„Titkos múzeum” EROTIKUS SZOBROK
GYERTYAFÉNYBEN – kiállítás
22.00 Filmvetítés a Mészöly Miklós Emlék-
ház udvarán: Pasolini: DEKAMERON (107
perc, 18 éven felülieknek)

PÉNTEKEN, SZOMBATON ÉS VASÁR-
NAP 10–16 ÓRÁIG INGYEN LÁTOGAT-
HATÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
(Szent I. tér 26.)
l A tolnai táj évezredei az õskortól a hon-
foglalásig l Megelevenedett képek. Egy
kisváros a századfordulón l Örökségünk.
Tolna megye évszázadai l Démoni ragály:
A pestis 
Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)
lBabits és Szekszárd lDienes Valéria Em-
lékszoba l Baka István-emlékkiállítás Iroda-
lom Háza – Mészöly Miklós Emlékház (Ba-
bits u. 15.) lMészöly Miklós-emlékkiállítás
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JÚNIUS 26. (VASÁRNAP)
Prométheusz park
10.00 Vigadalomnyitó fanfárok
10.00 Augusz Imre utca, Szent István téri
sétány
Vásárnyitás, középkori játszók és kézmû-
vesbemutatók
10.00 Prométheusz park
A furfangos csodadoktorok – a Maszk Báb-
színpad elõadásában
10.45 Prométheusz park
Solymász- és vadászmadár-bemutató –
Gasztonyi Dániel mestersolymász
11.00 Ünnepi szentmise a belvárosi római
katolikus templomban
Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagó-
guskórus
11.30 Prométheusz park
A Fekete Sereg Lovagrend – interaktív
fegyverbemutatója gyerekeknek 
12.00 DELELÕ
Benne: László-napi kirakodóvásár, kézmû-
ves- és népi játékok, vitézi próbák, harci
eszközök kipróbálása, íjászkodás, kiállítá-
sok, finom étkek és italok.

13.00–17.00 GYERMEKBIRODALOM
– SZENT ISTVÁN TÉRI SÉTÁNY 
l Tulipántos Népi Játszópark l Hajfonó-
mûhely a Bartinás Hölgyek közremûködé-
sével l Koszorúfonás és kézmûveskedés
a Négy Évszak Waldorf Alapítvánnyal lMa-
darászjátszó – MME Tolna Megyei Csoport
l Kézmûves-foglalkozások l Arcfestés l
Kosaras fa körhinta l Lufihajtogatás 
l Óperenciás Bábszínház elõadása15.00
órakor: „VIZIPÓK, CSODAPÓK” címmel
l Apróságoknak kúszó-mászó játéksarok
Egész napos birodalmi vám: 500 forint, 17
órakor a vámot megfizetõk között 2x2
darab belépõjegyet sorsolunk ki a pécsi
Bóbita Bábszínházba!

14.30 PROMÉTHEUSZ PARK
PAVANE TÁNCEGYÜTTES ZÁSZLÓFOR-
GATÓ produkciója
15.00 Liszt Ferenc tér
AZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR szabad-
téri koncertje
15.30 Liszt Ferenc tér
UNGARESCA CONSORT – Középkori
muzsika

16.00 PROMÉTHEUSZ PARK 
ÜNNEPI ORSZÁGLÁS ÉS HÓDOLAT-
FOGADÁS
A királyi pár bevonulása a Váci Lovas Szá-
zad kíséretében
A királyt köszöntik: 
l A város helytartója l Utcai Zászlóforga-
tók l A Fekete Sereg Lovagrend fegyvere-
sei l Az udvari solymászmester l Királyi
apródok l Alisca Nyilai Egyesület lKülho-
ni népek táncosai l Borászok l A város
kézmûvesei és mesterei
A „Leghitelesebb Középkori Kalmár” cím
átadása
Királyi elsõ udvarhölgy kiválasztása
17.00 Gyermekbirodalom zárása – Szent
István téri sétány 
TOMBOLASORSOLÁS

17.00–18.00 LISZT FERENC TÉR
KÜLHONI NÉPEK HAGYOMÁNYOS 
TÁNCAINAK BEMUTATÓJA 
(LITVÁNIA, MACEDÓNIA, ROMÁNIA)

17.30–18.00 PROMÉTHEUSZ PARK
Középkori fegyverek, támadási és védeke-
zési módok, harci viseletek – A Fekete Se-
reg Lovagrend bemutatója

18.00–19.00 PROMÉTHEUSZ PARK
LANGALÉTA GARABONCIÁSOK – gólya-
lábas vásári komédia

19.00 LISZT FERENC TÉR
MÁGLYAGYÚJTÁS – körtánc a máglyánál
– a Bartina Néptánc Egyesület csoportjai-
nak a vigadalmas napot záró közös tánca.

A vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása, Középkori
játszók és bemutatók, Alisca Nyilai – íjá-
szat: célbalövés – László-napi kézmûves-
vásár, kiállítások, étkesek, borpavilonok,
gasztronómiai különlegességek a belvárosi
éttermekben, nyitott pince programok a
szekszárdi dombok pincéiben.

Szent László-napok – június 24., 25., 26. 

SZEKSZÁRD BELVÁROS – PIACTÉR

SZEKSZÁRDI PÖRKÖLT ÉS BOR ÜN-
NEPE Családok, baráti társaságok jó han-
gulatú találkozója, ahol szabad tûzön fõ és
illatozik a százféle ízesítésû szekszárdi pör-
költ jóféle borok társaságában. Rendezõ:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. Telefon:
06-74-673-709; 06-30-2355-160.

JÚNIUS 22–27. DUNA-HÍD-FESZTIVÁL
A korábbi Duna menti folklórfesztivál Tolna
megyei jogutódja 40 éves múltra tekint
vissza. A fesztivál az autentikus folklór
(néptánc, népzene, népi iparmûvészet,
népviselet, népi gasztronómia) nemzetkö-
zi kavalkádja.
Részt vevõ csoportok:
– LITVÁNIA – Anyksciai város – GOJUS
NÉPTÁNCEGYÜTTES
– MACEDÓNIA – Ohrid város – OTEKS
FOLKLÓREGYÜTTES
– ROMÁNIA – Vintu de Jos (Alvinc) köz-
ség – VINTANA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Információ: Tolna Megyei Általános Mûve-
lõdési Központ 7100 Szekszárd, Szent

István tér 11–13., Telefon/fax: 36-74-
505-649, e-mail: kulti@tmamk.hu.
http://www.tmamk.hu/duna.

SZENT LÁSZLÓ-NAPI ZARÁNDOKLAT
2011. június 25. Információ: Bognár Ru-
dolf (Magyar Zarándokút Egyesület) 
Tel.: 06/20 398-5200, 
e-mail: bognar@magyarzarandokut.hu 

IVÁN-VÖLGYI KADARKA-TÚRA 2011.
június 25. Rendezõ: Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft. Információ: Korda Gabriella,
06/20-516-8457. E-mail: szekszard-
borvidek@tolna.net.
JÚNIUS 25. PEDAGÓGUSKÓRUSOK
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Rendezõ: Liszt Ferenc Pedagóguskórus.
Információ: Kutny Gáborné 0630/937-
2874.
JÚNIUS 26. 15.00–18.00 VÉRADÁS
a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete rendezésében. Helyszín: Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza (Szent István tér 15–17.)

CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYEK: JÚNIUS 25. 18.00–24.00 
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Pista bácsi, eljött a búcsú ideje végér-
vényesen. Furcsa volt látni a gyászje-
lentésedet abban a lapban, talán azon
az oldalon is, ahol valaha megjelentek
az írásaid. Aztán a temetés is összehoz-
ta szép számmal egy letûnt korszak hi-
telesnek számító sportembereit. Per-
sze vigasztaló az a tisztes kor, a majd-
nem 88 év, amit kaptál a sorstól, amit
fegyelmezett, stílszerûen sportszerû
életvitelednek is köszönhetsz. Sajná-
lom, hogy már személyesen nem
mondhatom el azt, aminek végnapjaid
felé közeledve is biztosan nagyon örül-
tél volna. Az ötvenes-hatvanas évek
sportjáról készíti a szakdolgozatát egy
egyetemi hallgató, aki véletlenül talált
meg, s a javaslatomra forrásanyagként
téged olvas, és merít rendesen infor-
mációt – a száraz történeti könyveket
majdnem teljesen elvetve. Élõ-eleven
Nyakas-riportokat olvas, a traktorokon,
teherautókon érkezõ futballistákról,
szurkolói konfliktusokat a bikák kisza-
badításával lerendezni igyekvõ rende-
zõkrõl egy régi Alsónánán lejátszott
meccs után, aztán az MHK-sokról, a lo-
vassport legnagyobb versenyeirõl a
szabadtéri mozinál lezajlott boksz-
meccsekrõl, Puskásék vidéki fellépése-
irõl. Képzeld, egyszer küldött nekem
Bakó Jenõ egy korabeli újságból egy
tudósítást, amiben az áll, hogy a Petõfi
1955-ben a Puskással, Bozsikkal felálló
nagy Honvédet fogadta az egykori Va-
sas-pályán Szekszárdon több mint öt-
ezer nézõ elõtt. Nincs szignó a tudósí-
tás alatt, nem tudjuk eldönteni, ki írta.
Úgy gondoljuk, hogy te lehettél, de saj-

nos már nem segíthetsz ebben auten-
tikus hírforrásként.

Az említett hallgató egyébként fel-
hívott, és katartikus élményei mesé-
lése közepette nem gyõzött hálálkod-
ni az ötletért, „hogy mekkora segít-
ség is vagy most õneki!...” Nagyon
szomorú lett, amikor megtudta: fájda-
lom, de már személyesen nem talál-
kozhattok.

De ígérem én is, mint a temetése-
den összesereglett nagyszámú tiszte-
lõid és olvasóid: megkeresem a „Rég
volt – Szép volt” sorozatodat. Amikor
nagy rábeszélésre, olvasói óhajra is, a
nyugdíjas évek alatt, a rendszerválto-
záshoz közeledve, vagy már el is érve
azt, mégiscsak újra megjelentél né-
hány hónapig a lapban, a sokáig az
„életedet jelentõ” mai Népújság elõd-

jében, megkeresve régi riportalanyai-
dat, még valamivel megtoldva az ak-
kori sztorit, a kellemes meglepetés
erejével hatott újra látni a -kas- szig-
nót az újságban. 

Talán érdemes lenne újraolvasni a
hatvanas években íródott, a vidéki
sajtóban kuriózumnak számított,
rád jellemzõen fanyar humorú,
egyedi mûfajú, „Hallotta?” néven fu-
tó írásaidat. Párbeszédben megírva,
sajátos „hibrid” mûfajt teremtve, a
glossza, a szatíra eszközeivel kifigu-
ráztad az arra érdemes sportembe-
reket. Olykor a nagyságukat, de leg-
többször éppen dicstelenségüket,
haszontalanságukat, erkölcsi rom-
bolásukat hirdetve. Fölvállalva
konflitusokat, a pártállam gyakori
rosszallását, ha éppen egy „jó elv-
társ” volt a célpont. 

Nem kis bátorság kellett ehhez
akkoriban, de az õszinteség, az igaz-
ságkeresõ szándék, ami benned,
mint a Tolna megyei sportújságírást
megalapító doyenjében munkált
harminc éven át, az 1983-as nyug-
díjba vonulásodig, belsõ parancsod-
ra ezt követelte meg. 

Hiába, no, ahogy Szepesi György
része az aranycsapat körüli legendári-
umnak, Nyakas Pista neve éppúgy
összeforrt a hõskorszak Tolna megyei
sporttörténetével. Egy kis játékveze-
tõi múlttal, de legfõképpen a megyét
szinte minden hétvégén Bátaszéktõl
Dunaföldvárig bejáró krónikásként,
hiteles újságíróként – ami azért keve-
seknek adatik meg. B. Gy.

A tíz éve alakult Szekszárdi Extrém SE
rendezvényére a múlt hét végén elsõ íz-
ben érkeztek menedzserek, akik a leg-
jobbakat hivatottak kiválasztani a spor-
tolók közül.

A sportág rangját és elfogadottsá-
gát bizonyító hír, hogy Todorov Alex,
a SZESE versenyzõje megkapta a szek-
szárdi Criminal Skateshop ruháit
(Eszteri Csaba fõszponzor), és ezen-
túl Bovári Dániel (Cirus Dani) látja el
õt gördeszkalapokkal. Az egyesület el-
nöke köszönetét fejezi ki a fõszpon-
zornak és az összes résztvevõnek,
akik lehetõvé tették a nívós rendez-
vény létrejöttét.

Szekszárdi Park Opening Jam ered-
mények:

OLLIE Jam: 1. Horváth Péter.
Manual verseny: 1. Todorov Alex
(SZESE). BMX, 16 év alatt: 1. Csorba
Gusztáv, 2. Juhász Áron, 3. Proics Ba-
lázs (Szd.). 16 év felett: 1. Fülöp Márk
(SZESE), 2. Nébli Dávid, 3. Kalmár
Patrik (SZESE). MTB: 1. Málinger Ba-
lázs (SZESE), 2. Illyés Áron, 3. Márton

Imre (Szd.). Inline (görkorcsolya): 1.
Vágó Ádám, 2. Radák Krisztián, 3. Tol-
las Dávid. Roller: 1. Csikai Bence, 2.
Kovács Kevin, 3. Andi Áron (Szd.).
Skate, 16 év alatt: 1. Kukucska Sza-

bolcs, 2. Göncöl Balázs, 3. Mikó József
(SZESE). 16 év felett: 1. Tamás Nor-
bert, 2. Méhes Gábor, 3. Szilasi Bálint.

Lapunk felvetésére, miszerint a vá-
rosközpontban, például a Garay téren
többször láthatók fiatalok, akik a szö-
kõkutak párkányán és egyéb, nem er-
re a célra szolgáló helyeken is gör-
deszkáznak, bicikliznek, ugratnak,
Miklós Gábor, az egyesület vezetõje
elmondta: a sportcsarnok mögötti,
TÜV-engedéllyel is rendelkezõ ext-
rém park megléte ezért is fontos. Itt
ugyanis biztonságos körülmények
között ûzhetik kedvenc sportjukat a
fiatalok, akiknél az egyesület igyek-
szik is elérni, hogy a belvárosi utcák,
terek helyett itt gyakoroljanak. Arra
ugyanis az elmúlt tíz év során még
nem volt példa, hogy – legalábbis a
park elemeitõl – valaki balesetet szen-
vedett volna. Az eszközök karbantar-
tását, felújítását Miklós Gábor végzi,
de a mostani verseny elõtt több na-
pon át segítségére volt az elõkészüle-
tekben Todorov Alex is.

Extrém nap a sportcsarnok mögött

Fülöp Márk, a Szekszárdi Extrem
SE tagja korosztályában elsõ lett

FELHÍVÁS!
A Szekszárdi AK SE és a Sport-

élmény Alapítvány 

ATLÉTIKANAPKÖZIT
szervez az új atlétikai centrumban

a városi sport- és szabadidõköz-
pont területén.

Alsó tagozatosoknak: 
június 20–24. 8–16 óráig

Felsõ tagozatosoknak: augusztus
22–26. 8–16 óráig

Jelentkezés június 15-ig. 
Bõvebb információ:

scherer.tamas@sportelmeny.hu

Ismerkedjetek meg az atlétikával
és az új pályával!

Egészséges táplálkozás 
mindennap!

A napközi ára: 12 000 Ft

In memoriam: Nyakas István (1923–2011)
Elment a Tolna megyei sportújságírás nagy doyenje 
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 21. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 21. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. általános iskola (Zrínyi u.)
Június 28. (kedd) 16–17 óra
Gyakorló általános iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén, 14–15 óráig
Polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 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 elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 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
VÁLTOZÁS! Június 8. (szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második 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.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

Andalúz zivatar ihlette könnycseppek
Federico Garcia Lorcára emlékeztek Szekszárdon

A lány arca nedves volt. Könny-
cseppek gurultak szemébõl, útjukat
állta a mellén feszülõ fekete-fehér
ruha. Habár közvetlenül a színpad
elõtt ült, mégis távolról hallotta a
dob feszes bõrén pattanó kezek
hangját és a gitárhúr pendülését.
Csodás énekhang kúszott fülébe.
Szomorú dal volt ez, a lány mégis a
boldogságtól sírt. A húgát hallotta
énekelni. Spanyolul szólt a dal, bor-
zongató, velõig hatoló mélységbõl.
A bús éneket szomorúan szabad, ke-

sernyésen vidám spanyol vers kö-
vette:

„La casada infiel” kiáltotta a vers cí-
mét Lotz Kata. „A hûtlen menyecske”
szólt utána édes-búsan: Rubányi Ani-
ta. Egyszerre verselt spanyolul és ma-
gyarul a holdig hasító magas és meg-
rendítõen búgó mély hang. 

„Hosszi út volt az az éjjel,
gyöngyház-kanca vitt nyerítve,

lovagoltam kengyel nélkül,
kantárt, féket elveszítve.”

Federico García Lorca a spanyol
költõóriás 1989. június 5-én született.
Erõszakos, durva halált halt: 1936-ban
fasiszták lõtték agyon. Életének 38 éve
alatt termékeny mûvészként írt, fes-
tett, zenét szerzett. A 20. század egyik
legnagyobb drámaírójaként tartják
számon. Munkásságában, alkotásai kö-
zött kalandozva az az érzése támad az
embernek, hogy egy kicsit õ maga is
spanyollá válik, és mindenekkel
egyenlõvé. Federico García Lorca
ugyanis nem csupán Andalúzia csodás

kultúráját adta tovább munkáiban, ha-
nem a körülötte élõ emberek szabad-
ságszeretetét és küzdelmét az egyenlõ-
ségért. A költõóriás emléke elõtt a
Szekszárdi Gitárkvartett a fent emlí-
tett két szólistalány közremûködésé-
vel, zenés-verses mûsorral tisztelgett a
Magyarországi Német Színházban. 

A megható, megindító elõadás
nem csak a fekete-fehér ruhás lány
szemébe csalt könnyeket. 

A csillogó cseppek ott remegtek so-
kak pilláján. Wessely Judit
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