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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Többtucatnyi elismerõ vélemény a vi-
lághálón a két évvel ezelõtt indult Borvi-
déki Félmaratonról. Hát igen! Van egy
versenyünk, amelyre Soprontól és Nyír-
egyházától lefelé megmozdul a magyar
amatõr futótársadalom. Okkal lehetünk
rá büszkék. Márkus István amatõr futó,
szervezõ, a Kadarka Futóklub egyik ala-
pítója valami olyasmit alkotott ebben az
amúgy pofon egyszerû alapsportágban,
aminek nincs párja a hazai versenyrend-
szerben. Tavaly, amikor 800 induló volt,
valaki pesszimistán azt prognosztizálta,
hogy ez a csúcs, ennél bizonyára keve-
sebben neveznek az elkövetkezendõ
években. Ám itt a hathatós cáfolat! Idén
több mint ezren neveztek be a szekszár-
di erõpróbára.  (Folytatás a 13. oldalon.) 

Május 10-én, csütörtökön, déli fél egy
körül egy férfi kirabolta a Zomba és
Vidéke Takarékszövetkezet Flórián ut-
cai fiókját. A 30 év körüli, 170 centi ma-
gas, rövidre nyírt, barna hajú, normál
testalkatú férfi betérve a bankba, az al-
kalmazott hölgyhöz lépett, s egy fegy-
vernek látszó tárggyal a kezében fel-
szólította, adja át neki a pénzt. A nõ en-
nek – szabályszerûen – nyomban eleget

tett, s a jelentõs összeget átadta a rabló-
nak. A tetõtõl talpig – cipõ, nadrág, ka-
pucnis felsõ, baseballsapka – feketébe
öltözött fehér bõrû férfi a pénzzel
kisétált a bankból, és gyalogosan indult
felfelé a Babits utcán. A rendõrségre 12
óra 40 perkor érkezett a bejelentés a
rablásról. 

A dinamikus mozgású rabló határo-
zottan, ám halkan beszélt a bankfiók-

ban, tudtuk meg, ami fontos információ
lehet azok számára, akik ismerik az
elkövetõt. A rendõrség kéri, hogy aki a
rablóról bármit tud, vagy vele, illetve a
történtekkel kapcsolatban információ-
val rendelkezik, hívja fel a 107-es  vagy a
112-es telefonszámot. 

Lapzártánkkor, pénteken reggel a
rendõrség nagy erõkkel kereste a
bankrablót. - h -

Rablás a Flórián utcai takarékszövetkezetben 
Nagy összeggel, gyalog távozott a fekete ruhás férfi

Több mint ezer nevezõ – kiváló rendezés 
Tele a világháló a Borvidék Félmaraton dicséretével
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Az ismeretlen elkövetõ fényes nappal rabolta ki a bankfiókot. A rendõrök a keresésbe
nyomozókutyákat is bevontak
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Szelektív lomtalanítás 20 gyûjtõponton 
Módosul a két hét múlva induló lomtalanítás rendszere Szekszárdon

Az utcaképet elcsúfító, széttúrt sze-
métkupacok jellemzik a lomtalanítás
idõszakában a megyeszékhely utcáit
és köztereit. 

Ezen a helyzeten kíván változtatni
az önkormányzat közmûcége, ezért
idén az Alisca Terra Kft. kísérleti jelleg-
gel olyan gyûjtõpontokat jelöl ki a vá-
rosban, ahol szelektíven bárki lerakhat-
ja feleslegessé vált hulladékait. A gyûj-
tõpontokat táblával jelzi a cég, ame-
lyen részletes információkat kaphat a
lakosság arról, hogy milyen típusú hul-
ladékot vihetnek a gyûjtõpontokra. 

„Ne csak lapítsd, dobd be!” címmel in-
dított nagyszabású kampányt az Italos
Karton Környezetvédelmi Egyesülés
(IKSZ) annak érdekében, hogy a társa-
dalom hulladékfelhasználásról, újra-
hasznosításról alkotott szemlélete gyö-
keresen megváltozzon. 

Szekszárdon május 9-én délelõttõl le-
hetett megtekinteni az egyesület inte-
raktív, óriásdobozos kiállítását, amely
uniós támogatással, az Új Széchenyi-
terv keretein belül valósult meg. Az óvo-
dás és kisiskolás gyermekcsoportok
délelõtt 10 órától folyamatosan érkez-
tek a Garay téri helyszínre, hogy meg-
szemléljék a nem mindennapi szabad-
téri eseményt, amelybõl sok fontos in-
formációt gyûjthettek a hulladékkeze-
lés XXI. századi technikáiról. 

A rendezvényen Kõvári László, a
szekszárdi közgyûlés gazdasági bizott-
ságának elnöke mondott köszöntõt, aki
emlékeztetett: Szekszárd fontosnak
tartja a környezet védelmét, s a hulladék
szelektív gyûjtését. Lényeges, hogy a
gyermekek idõben megismerkedjenek
a környezetbarát hulladékfelhasználás-
sal, mondta, de rámutatott arra is: igen
fontos lenne, hogy az italoskartonok
ténylegesen papírból készüljenek. Ba-
ka Éva, az IKSZ ügyvezetõ igazgatója je-
lezte: fontos, hogy minél többen lássák,

mennyi mindent tehetünk, hogy kör-
nyezetünk tisztább legyen. A helyszí-
nen nagy sikert aratott az italosdobo-
zok péppé turmixolása, hiszen Baka
Éva bemutatta a kicsiknek, hogyan le-
het e kartonokból turmixgéppel, szárí-
tással újrafelhasználható papírt (cipõs-
dobozt, kéztörlõt, írólapot) készíteni

úgy, hogy közben különválik a papír-
pép a mûanyag bevonattól. Az IKSZ
2012-ben a dobozok 22 százalékának
visszagyûjtését tûzte ki célul: ezzel több
mint 17 ezer (!) fát menthetnek meg a
kivágástól. Kampányállványaikról leol-
vasható volt, az újrahasznosítható kar-
tonokból sok fajta hasznos tárgy, úgy,

mint csomagoló-, toalettpapír, konyhai
törlõkendõ, tojástartó doboz, de irodai
termékek, papírdobozok is legyártha-
tók. 

A téren felállított óriásidoboz-instal-
lációkról az iskolás gyerekek arról is tá-
jékozódhattak, hogy ma már közel 
6,5 millió ember gyûjti szelektíven a
hulladékot, de azt is meglepõdve olvas-
ták, hogy az elmúlt évben közel 12 ezer
tonna (körülbelül 450 millió !) darab
italoskartondoboz került forgalomba. A
hetilapok félmillió fát emészthetnek fel
hetente, s, hogy ma Magyarországon az
ipar összes energiaellátásának 4 száza-
lékát (!) a papíripar használja fel. Sajnála-
tos tény, hogy évente 13 millió hektárnyi
(1,5 Magyarországnyi !) erdõfelület tû-
nik el a Földrõl. Éppen ezért, jó tudni: ha
a világ országaiban minden újság újra-
hasznosítható papírból készülne, évente
260 millió darab fát menthetnének meg!

A Zöld Társ Alapítvány elnöke, Baka
György elmondta: 2000 családnak egy-
egy 1000 literes, összesen 2 millió (!) li-
ternyi komposztálót helyeztek ki az el-
múlt évben a városban, ami igen jó
eredmény. Baka György kitért a „kuka-
fogyókúra” fantázianevû akciójukra is,
amellyel el szeretnék érni, hogy minél
kevesebb szemét landoljon a szemetes-
ben. Gyimóthy Levente 

„Ne csak lapítsd, dobd be”
Péppé turmixolva újra használható az italoskarton

Lom-Gyűjtő-Pont 
- veszélyes hulladékok:
(olajok, üres festékes dobozok, 
vegyszeres göngyölegek, ele-
mek, akkumulátorok)

- elektronikai hulladékok
- szõnyegek, linóleumok
- autógumik
- zöld hulladék
- mûanyag
- papír

LOMTALANÍTSON SZELEKTÍVEN!

A szekszárdon lakóktól a veszélyes hulladékokat szakképzett dol-
gozóink a szállítást megelõzõ napon 15–19 óra között veszik át a

szürkével jelölt gyûjtõpontokon.

I. KÖRZET MÁJUS 21.
Kapisztrán u. (Újvárosi templom)
Martos F. u. (Parásztai halászcs.)
Mátyás k. u. (Csaba-ház)
Palánki u. (qutinor társasház)
Ságvári u. eleje
Tolnai L. u. (Faddi-völgy sarka)
Zrínyi M. u. 86. (volt tanpálya)

II. KÖRZET MÁJUS 22.
Alkotmány u. (Fecske ház)
Arany J. u. (óvoda mellett)
Gróf P. u. (Eü. Kollégium mellett)
Mikes u. (tûzoltósággal szemben)
Tartsay ltp. (Szövetség u.)
Tartsai ltp. 15. mellett
Tartsay u. 10. (volt TÁÉV mellett)
Wesselényi u. (mentõállomás)

III. KÖRZET MÁJUS 23.
Nefelejcs u. (Aranykulacs parkoló)
Babits u. 1. (Volt papírbolt)
Kõrösi Cs. u. 41.

Kõrösi Cs. u. 14.
Zöldkert u. 24.
Bottyán-h. ltp. 11.
Újvárosi ABC
Kadarka u. (volt sajtérlelõ)

IV. KÖRZET MÁJUS 24.
Alisca u. 7.
Alisca u. 19.
Béri B. Á. 35.
Béri B. Á. 71.
Fáy A. u. (Baktai ABC)
Ybl M.u. sarok (Bezerédj u. felõl)
Vincellér u. (kórház fûtõmû)
Kápolna tér (szelektív gyûjtõ)
Csatári u. 49.

V. KÖRZET MÁJUS 25.
Szõlõhegy u. vége (buszforduló)
Fagyöngy u. (Toyota-szalon mögött)
Otthon u. vége
Tóth-völgy (buszforduló)

Szelektív lomtalanítási gyűjtőpontok

Hogy ne ez jellemezze Szekszárd utcáit

Már gyermekkorban meg kell alapozni a környezettudatos
gondolkodást
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A pénzügyi és számviteli osztály 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalába „bekopogtató” so-
rozatunkban ezúttal a Gazdasági, Köz-
oktatási és Informatikai Igazgatóság
keretén belül mûködõ pénzügyi és a
számviteli osztályt mutatjuk be. Veze-
tõje, Tamási Anna, 2011. február 1. óta
irányítja az osztályt. Miután a számvite-
li osztályvezetõi munkakör nincs be-
töltve, ezért az ezzel kapcsolatos fel-
adatokat is ellátja, a GKI Igazgatóságve-
zetõjével megosztva.

A két osztályon összesen 29 pénz-
ügyi és számviteli szakember dolgozik.

Korábban az önkormányzat mûkö-
dési rendszerében az intézmények gaz-
dálkodását egy önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szerv, a Költ-
ségvetési Elszámoltató Szervezet, köz-
ismert nevén a KESZ látta el – mondta
bevezetésként Tamási Anna. – A fel-
adatok ésszerûbb szervezése és a fi-
nanszírozás komplexebb áttekinthetõ-
sége érdekében a közgyûlés úgy dön-
tött, hogy 2011. február 1-jétõl az intéz-
mények gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat beépíti a polgármesteri hi-
vatal szervezetébe. Ez az integráció a
hivatalon belül is szervezeti módosí-
tást igényelt, amely elsõsorban a Gaz-
dasági, Közoktatási és Informatikai
(GKI) Igazgatóságot érintette. A szer-
vezeten belül ekkor különültek el két
osztályszervezetbe a pénzügyi és a
számviteli feladatok. 

– Kezdjük a pénzügyi osztállyal és
annak legfontosabb feladataival.

– A pénzügyi osztály ellátja a költ-
ségvetés tervezésével, elõirányzat fel-
használásával, az elõirányzatok módo-
sításával kapcsolatos pénzügyi, gazdál-
kodási feladatokat, és gondoskodik a
város és a hivatal üzemeltetése, fenn-
tartása, a mûködtetés, a beruházások
megvalósítása, a vagyongazdálkodás
rövid és hosszú távú finanszírozásáról.
Ennek keretében

Ellátja az önkormányzat pénz-
ügyeivel és a beruházásokkal kapcso-
latos döntés-elõkészítés pénzügyi vo-
natkozásait.

Végrehajtja a bevételek beszedésé-
vel kapcsolatos pénzügyi teendõket, a
számlakibocsátást, és vezeti a szüksé-
ges analitikus nyilvántartásokat.

Ellátja a költségvetés végrehajtá-
sára vonatkozó kötelezettségvállalások
pénzügyi teljesítését.

Az elfogadott éves költségvetés
végrehajtása érdekében figyelemmel
kíséri az elõirányzatokat, azok módosí-
tását, átvezetését, az elõirányzatok tel-
jesítésével kapcsolatos feladatok vég-
rehajtását (ellenjegyzési, utalványozási,
érvényesítési feladatok meghatározott
szabályzat szerinti végrehajtása).

Az elfogadott éves költségvetés vég-
rehajtása során az intézményi támoga-
tások folyósítását kezeli és ellenõrzi.

Az Európai Unió strukturális alapja-
iból és kohéziós alapjából származó tá-
mogatások elnyerésére kiírt pályáza-
tok elõkészítésében pénzügyi szem-
pontból közremûködik, az éves költ-
ségvetésen belüli elõirányzatot kezeli.

Elvégzi az önkormányzat pályázati
pénzeszközeinek teljes körû összefo-
gását. Az elnyert pályázatok nyilvántar-
tását, a támogatási megállapodások tel-
jesülését figyelemmel kíséri. Vezeti az
intézményi pályázatok önrész, illetve
pénzügyi szempontból történõ elõze-
tes véleményezését és nyilvántartását.

Közremûködik a hitel-igénybevé-
telek szükséges dokumentációjának és
a hitelszerzõdéseknek az elõkészítésé-
ben, gondoskodik a hitelek és kamata-
ik törlesztésérõl. Folyamatos nyilván-
tartást vezet a hitelállomány alakulásá-
ról, errõl igény szerint adatot szolgáltat.

Az átmenetileg szabad pénzeszkö-
zökkel a közgyûlés felhatalmazása alap-
ján gazdálkodik, nyilvántartja az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ értékpapí-
rokat, illetve vagyoni befektetéseket. 

Ellátja a házipénztár mûködésével
kapcsolatos feladatokat, az adóhivatal-
lal szembeni bevallásokkal kapcsolatos
nyilvántartási feladatokat, elkészíti a
bevallásokat és gondoskodik befizetés-
rõl, illetve visszaigénylésrõl.

A mûködési, fenntartási, felújítási
és fejlesztési kiadások felhasználásával

kapcsolatos jogszabályi elõírások be-
tartását ellenõrzi.

Figyelemmel kíséri a részben vagy
teljesen központi finanszírozású szoci-
ális ellátások havi visszaigénylését.

Ellátja az önkormányzati intézmé-
nyek alapításával, átszervezésével,
megszüntetésével, fenntartásával kap-
csolatos pénzügyi feladatokat.

Ellátja a közszolgálati jogviszony-
ban és közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatottakkal kapcsolatos felada-
tokat is, ide értve az állásfoglalásokat
és a konkrét ügyek intézését.

– Kérem, fejtse ki az intézmények
és a pénzügyi osztály dolgozóinak
munkakörével kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat…

– Mint önállóan mûködõ költségve-
tési szervek, gazdasági szervezettel
nem rendelkeznek, gazdálkodási fel-
adataikat a polgármesteri hivatal látja
el, közvetlenül a GKI szervezetén ke-
resztül. Az intézményekkel kötött
együttmûködési megállapodás kereté-
ben a pénzügyi osztály 12 dolgozója az
intézményekben dolgozik, munkaköri
leírása alapján az intézmények pénz-
ügyi gazdasági tevékenységének ellá-
tásáért felelõs. 

Nagyon speciális az intézményben
dolgozó munkatársak helyzete, õk a hi-
vatal alkalmazottai, de együtt kell mû-

ködniük és dolgozniuk az intézmény-
ben dolgozókkal és elsõsorban az otta-
ni vezetõkkel. Emellett az „ellátottak-
kal” (gyerekek, szülõk, idõs gondozot-
tak...) is kapcsolatba kerülnek, elsõsor-
ban az étkezési térítési díjak beszedé-
sekor, illetve tandíjbefizetés vagy ren-
dezvények kapcsán. Ezért én mindig
azt mondom, hogy nekik kicsit peda-
gógusoknak, kicsit népmûvelõknek,
kicsit szervezõknek is lenniük kell.
Mindenféleképpen fontos, hogy több
korosztállyal tudjanak jó kapcsolatot
kialakítani, ugyanakkor meg kell felel-
niük az általunk támasztott szakmai kö-
vetelményeknek is. 

Az intézményekben dolgozó mun-
katársak kezelik az intézmény pénztá-
rát, érkeztetik, felszerelik és továbbít-
ják a könyvelésnek a számlákat, és
munkaügyi adatokat szolgáltatnak a
számviteli osztálynak. Ezen túlmenõ-
en interneten keresztül kapcsolódnak
a hivatal által használt integrált könyve-
lési rendszer pénzügyi moduljához,
melyben rögzítik a pénztárt és a szállí-
tó-vevõ számlákat.

– A fentiek alapján a számviteli
osztály munkája több ponton szer-
vesen kapcsolódik a pénzügyi osz-
tály tevékenységéhez, bizonyos fo-
kig az ott megkezdett munka foly-
tatása.

– Valóban, a számviteli osztály elvég-
zi a költségvetés megvalósulásának
pénzügyi és számviteli követését.

A költségvetés végrehajtásáról szó-
ló idõszaki és éves beszámolók elkészí-
tését mind az önkormányzati, mind a
Magyar Államkincstár (MÁK) rendsze-
rében.

Nyilvántartja, egyezteti a vevõket
és szállítókat, vezeti az analitikus nyil-
vántartásokat. 

Ellátja a könyvvezetési kötelezett-
ségeket.

Vezeti a pénzforgalmi nyilvántar-
tásokat, összeállítja a költségvetési be-
számolót. A könyvviteli mérleg és a
pénzforgalmi jelentés bizonylati alátá-
masztására fõkönyvi kivonatot készít.

A mérlegben kimutatott eszközök
és kötelezettségek értékét leltárral alá-
támasztja.

Vezeti a gazdálkodással összefüg-
gõ számviteli nyilvántartásokat.

A számviteli osztályon 2 dolgozó
a MÁK Központosított Illetményszám-
fejtõ Rendszerén keresztül az intézmé-
nyek és a polgármesteri hivatal dolgo-
zóit illetõ nem rendszeres kifizetései és
egyéb személyi juttatásai számfejtését
végzi. 

A pénzügyi és a számviteli osztályon
végzett feladatok nem látványosak, vi-
szont tudni kell, hogy az önkormány-
zat gazdasági stabilitásának a biztonsá-
gát szolgálják.

Sas Erzsébet

Tamási Anna osztályvezetõ
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A szántás kimarad – Kísérlet 2600 hektáron
Czerván György vidékfejlesztési államtitkár Várdombon

Magyarországon újnak számító mezõ-
gazdasági módszer nagyüzemi próbája
folyik Szekszárd határában a Mezõgaz-
dasági Részvénytársaság földjein. Má-
jus 10-én ezt az úgynevezett „sávos” ta-
lajmûvelési és növénytermesztési tech-
nológiát megtekintette Czerván György,
a Vidékfejlesztési Minisztérium agrár-
gazdaságért felelõs államtitkára, aki saj-
tótájékoztatón számolt be tapasztalata-
iról. Elmagyarázta, ez egy olyan mód-
szer, amikor a szántás, amely hagyomá-
nyosan alapmûveletnek számít, kima-
rad a termesztéstechnológiai folyamat-
ból és csak azt a keskeny talajsávot lazít-
ják meg, ahova a mag kerül. Ugyancsak
ide koncentrálják az egyébként csök-
kentett mennyiségû mûtrágyát is.

Ez egy költségkímélõ módszer –
mondta az államtitkár –, többek közt
azért is, mert hektáronként 20-25 liter
üzemanyagot lehet megtakarítani, de
nem kevésbé fontos, hogy egyben a
környezetet is kíméli ez a módszer. 

A környezetvédelem pedig az Európai
Unió 2014 és 2020 közötti idõszakra
szóló új közös agrárpolitikájában az
egyik lényeges szempont.

Az eljárás a talaj beltartalmi értékét
is növeli, hiszen a korábbi vetemény
szármaradványai megmaradnak, és
természetes úton lebomlanak.

Czerván György beszélt arról is,
hogy a mai magyar mezõgazdaságnak
szüksége van kutatásokra, fejlesztések-
re, és ez az itteni kísérlet ezt szolgálja.

Most vizsgálják, hogy ez a sávos
technológia hogy válik be, milyenek
lesznek egyes növényeknél a hoza-
mok, miként hat a növénybetegségek-
re, s ha mindez kedvezõ,  megfontol-
ják, milyen kormányzati segítséget
tudnak nyújtani elterjesztéséhez. Egyik
lesz, hogy az információ és a kiforrott
technológia eljusson a gazdálkodók-
hoz, de az uniós jogszabályok még azt
is lehetõvé teszik, hogy része legyen a
vidékfejlesztési támogatásnak. szl

Elkészült az útfelújítás a Bálint közben
Megkezdõdött a járdaépítési program

Elkészült a Bálint köz évek óta nagyon
rossz állapotban lévû útburkolatának
felújítása – tájékoztatta a sajtót Kõvári
László, a városi közgyûlés gazdasági bi-
zottságának elnöke május 10-én.
Amikor néhány éve a Séd-patak medré-
nek végleges kibetonozása történt, any-
nyira összetört már az útburkolat a Bá-
lint közben, hogy alig lehetett rajta köz-
lekedni. Ráadásul, ha a Bartina utcából
valamilyen oknál fogva elterelték a for-
galmat, akkor még a busz is erre járt át,
tehát a helyzet még tarthatatlanabb
volt. 
A felújítást régóta tervezték, azonban
várták a szennyvízhálózat kiépítését,
ami a városi szennyvízprogram része-
ként tavaly év végén megtörtént eb-
ben az utcában is. Ezt követõen kerül-
hetett sor az útjavításra, amelynek költ-
ségeibõl kétharmad részt – 3,5 millió
forintot – az önkormányzat állt, a töb-
bit, a csatornahálózat kiépítésével, a
Szekszárdi Vízmû Kft. 

A felújítás két hete fejezõdött be, az út-
testet ki is szélesítették, így az utcának
a pataktól délre esõ felén most már si-
ma betonúton közlekedhetnek a jár-
mûvek, illetve a kerékpárosok. A ter-
vek között szerepel, hogy a késõbbiek-
ben a Bálint köz Kálvin tér felõli olda-
lán kiszélesítik az úttestet annak érde-
kében, hogy szükség esetén elférjen
egymással szemben két személyautó, il-
letve adott esetben a busz is – tette hoz-
zá Kõvári László.
A képviselõ a helyszínen elmondta: vá-
rosszerte folyamatosan végeznek ha-
sonló felújítási munkákat, például az
Ibolya utca, Kálvária utca végén lévõ
buszfordulónál aszfaltburkolatot kapott
a járda, ennek költsége közel félmillió
forint volt. Több helyen történt aszfal-
tozás, járdajavítás az Otthon utcában
is, és a járdafelújítási program kereté-
ben több helyen aszfaltozott járdát épí-
tenek ott, ahol eddig csak betonlapo-
kon járhattak a gyalogosok. SZV

Léleképítõ
Szekszárdi Kadar  

vagy Gemenci Pengõ? 

Szekszárdi Kadar vagy Gemenci Pen-
gõlegyen a helyi pénz neve?
Ezzel a címmel Varga István közgaz-
dász, a Háború a nemzet ellen címû
film egyik fõszereplõje tart elõadást a
Léleképítõn 2012. május 14-én, hétfõn
este 18 órakor a Garay János Gimnázi-
um dísztermében.
Másnap, 15-én, kedden délelõtt 11 óra-
kor a Polgármesteri Hivatal 2. emeleti
tárgyalójában szakmai konferencia
lesz az elõadóval, városi vezetõkkel,
környékbeli polgármesterekkel, mely-
re  a helyi pénzre nyitott vállalkozókat
is tisztelettel hívják a szervezõk.

Czerván György államtitkár

Közlemény

Az osztatlan közös 
tulajdon megosztásáról

A földrendezõ és a földkiadó bizottsá-
gokról szóló 1993. évi II. törvény töb-
bek között rendelkezik a részarány föld-
kiadás során keletkezett közös tulajdon
megszüntetésének szabályairól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvény
2012. január 1-jétõl hatályos 12/F. §-a
értelmében ha a földkiadási eljárás
eredményeként létrejött osztatlan kö-
zös tulajdon tulajdonostársait megilletõ
tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyil-
vántartásba jogerõsen bejegyezték, bár-
mely tulajdonostárs kezdeményezheti
az ingatlan megosztását annak érdeké-
ben, hogy saját tulajdoni hányadát önál-
ló ingatlanként kaphassa meg.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti
kérelmet legkésõbb 2012. június 1-jéig
lehet benyújtani az ingatlanügyi ható-
sághoz (földhivatalhoz). A jelzett határ-
idõ elmulasztása esetén a közös tulaj-
don megszüntetésére a Ptk. rendelkezé-
seit kell alkalmazni. 

A határidõig azon tulajdonostársak
is benyújthatják önálló ingatlan kialakí-
tása iránti kérelmüket, akik az önálló
földrészlet kialakítását nem kérték, a
visszamaradó földrészleten tulajdonkö-
zösségben maradtak. 

Az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan
közös tulajdonként bejegyzett ingatla-
nok esetében a megosztások költsége-
it – a soronkívüliség kivételével – az ál-
lam viseli. Az eljáráshoz szükséges nyom-
tatványt a földhivataloknál lehet kérni.

Koppánné dr. Kertész Margit
hivatalvezetõ

Kõvári László, a gazdasági bizottság elnöke a helyszínen

Egészségnap
Újvárosban

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör értesíti tagjait és minden ér-
deklõdõt, hogy 2012. május 18-án,
pénteken reggel 8 órától 15 óráig meg-
rendezi a Szent István Házban (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69.) hagyományos
egészségügyi napját, melynek kereté-
ben INGYENESEN

- Vérnyomás- és pulzusmérést
- Vércukor-ellenõrzést
- Testtömegindex-számítást
- Alzheimer-kór-szûrést
- Szemészeti szûrést
- Masszázst
- Hallásvizsgálatot
- Teljes körû állapotfelmérést (szív,
tüdõ, máj, epe, hólyag, vastag- és
vékonybél, lép, immunrendszer...)
tartunk.

ELÕADÁSOK AZ UDVARGALÉRIÁBAN
10.00 óra ALVÁSPROBLÉMA ÉS ALVÁS-
HIGIÉNÉ. Elõadó: dr. Kertész Ágnes, a
pszichiátriai osztály vezetõ fõorvosa.
14.00 óra KRÍZISHELYZETEK ÉSZLELÉ-
SE ÉS KEZELÉSE. Elõadó: dr.Simonné
dr. Gábriel Orsolya, pszichiáter szak-
orvos

Az udvaron megvásárolhatók lesz-
nek a palánki szocioterápiás osztály be-
tegei által készített termékek. Ezen-
felül bemutatunk egy edény- és egy
gyógyászati termékcsaládot. Emellett
lehetõség lesz díj ellenében pedikûrre
és manikûrre is. Kérjük, a tajkártyáju-
kat hozzák magukkal! Az egészség-
napot a Balassa János kórház pszichiá-
triai osztályának, valamint a MESZK
Pszichiátriai Tagozatának dolgozói tá-
mogatják munkájukkal.Szeretettel vár-
juk egészségügyi napunkon!
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Szekszárdi bor, mözsi liszt, bátaszé-
ki hús- és füstölt áruk, faddi fűszer-
paprika, alma, tojás, többféle ke-
nyér, lekváros batyu, üveges szóda,
számtalan méz és házi lekvár. Min-
denből egy kicsi, egyelőre az indu-
ló kínálat. Zöldségfélékből fejes sa-
láta, hagyma, krumpli, gomba, spe-
nót, zöldfűszerek, aztán ahogy te-
remnek – egyre többféle.

Változatos termékskála és barátságos
eladók fogadják a Nefelejcs közben ta-
lálható Szekszárdi Helyiélelmiszer-
boltba belépõket. Itt egy fonott demi-
zson, ott egy régi mérleg, csipetnyi
múlt, morzsányi hagyományõrzés a
modern hûtõpultok között.

A szombaton megnyílt kereskedel-
mi egység profilja ugyanis éppen ez:
hazai földben, hazai nap által érlelt és
magyar gazdák által megtermelt, régi,
jól bevált módszerekkel elõállított en-
ni- és innivalókat kínálni azoknak, akik
szívesebben fogyasztanak lakóhelyük-
rõl vagy annak közelébõl származó,
nem agyontartósított és vegyszerezett
termékeket. Ezért az Eco-Sensus Kft.
által létrehozott üzletben Szekszárd-
ról, illetve 25 kilométeres körzetébõl

származó áruból válogathatnak a vá-
sárlók mindennap 6-tól 20 óráig.  

– Savanyú káposzta, kecskesajt, friss
fûszernövények, mindenféle zöldség
és természetesen minden szekszárdi
kistermelõ bora ott lesz a polcokon,
sokaké már itt is van – mondja Csillag
Péter, a cég ügyvezetõje, miközben

szódával hígí-
tott, mentale-
véllel megbo-
londított Pet-
rits-féle márc-
cal kínál a reg-
gelizõpultnál.
Nem hivatalo-

san már el is nevezték „szekszárdi kó-
lának”, ez azonban magyar, és semmi
köze a koffeinhez.

– Ez az üzlet szándékaink szerint
több lesz mint bolt, inkább intézmény
– mondja a házigazda és hozzáteszi: –
Azon túl, hogy marketinghátteret
nyújtunk a kistermelõknek, és helyi
termék védjegy viselését is lehetõvé
tesszük számukra, kóstoltatásokat, ter-
melõ-fogyasztó találkozókat, méz-, 
bor-, hús-, szóda-napokat is tervezünk
– teszi hozzá. Hogy környékünkön ki,
hol, mit termel, azt megtudhatjuk a fo-
tókkal illusztrált Szekszárd és vidéke –
Helyi termék kalauzból, s még ennél is
többet a www.szekszarditermek.hu in-
ternetes oldalról. (X)

A helyi termékek boltja a Nefelejcs közben

Helyi vagy környékbeli õstermelõk, kisüzemek
termékei a polcokon

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Tornio
városa idén májusban ünnepli a testvérvárosi kapcsolat
fennállásának 25., jubileumi évfordulóját.
A szekszárdi önkormányzat a programokba a szekszárdi
általános és középiskolákat is bevonta, melynek kapcsán
az általános iskolások között egy Finnországról szóló rajz-
pályázatot, a középiskolák között pedig egy finn mûvelt-
ségi vetélkedõt indított.
A szekszárdi középiskolákból 3 fõs csapatok jelentkezhet-
nek, melyek közül egy elõdöntõ után a 8 legjobb csapat
mérheti össze tudását a május 17-én (csütörtökön) a Ga-
ray-gimnáziumban tartott döntõben. A gyõztes csapat tag-
jai egy finnországi utazást nyerhetnek a testvérvárosba,
melyre az õsszel kerülhet sor. Az elõdöntõ feladata egy
Finnországról szóló teszt kitöltése lesz, a csapatok május
14-én (hétfõn) 15.00 órakor – szintén a Garay-gimnázium-
ban – dönthetik el, ki kerül be a legjobbak közé. Május 18-án
(pénteken) 9.00 órakor a városházán lesz az általános is-
kolások számára kiírt rajzpályázat eredményhirdetése, me-
lyen az elsõ három helyezett pályamûvet díjazzák a szer-
vezõk.
A finn ízek és gasztronómia iránt érdeklõdõk sem marad-
nak program nélkül. Számukra május 17-én (csütörtökön)
19.00 órai kezdettel az a gálavacsora nyújt kiváló lehetõsé-
get, melyet Rolf Bungarten, a Hotel Tornio finn mestersza-
kácsa készít eredeti finn alapanyagokból. Az ünnepi vacso-
ra helyszíne a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. étterme lesz
(PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

A finn zene és irodalom iránt érdeklõdõket – az ünnepi
vacsora elõtt – 18.00 órakor az Illyés Gyula kar aulájában
a kar hallgatói és a Garay Általános Iskola Liszt Ferenc Ze-
neiskola tanulói  által összeállított mûsor várja (a belépés
a mûsorra díjtalan). További részletek: www.szekszard.hu. 

ÜNNEPI PROGRAM

Május 17. (csütörtök)

13.00 ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSa városházán, a finn nagykö-
vet fogadása, testvérvárosi szerzõdések megújítása
14.00 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Jari Vilén nagykövettel (vá-
rosháza)
15.00 KI TUD TÖBBET FINNORSZÁGRÓL?– finn mûvelt-
ségi vetélkedõ döntõje a Garay János Gimnáziumban
16.00 FINN KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA az Illyés Gyula kar
aulájában (Helsinki olimpia 1952 – Magyar sikerek)
18.00 FINN ZENEI-KULTURÁLIS PROGRAM az Illyés
Gyula kar aulájában (Liszt Ferenc Zeneiskola és a kar hall-
gatóinak elõadásában)
19.00 FINN GÁLAVACSORA Rolf Bungarten mestersza-
kács és a Diákétkeztetési Kft. elkészítésében, belépõje-
gyes rendszerben (helyszín: Diákétkeztetési Kft. étterme,
Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Május 18. (péntek)

9.00 „FINNORSZÁG KÉPEKBEN”– szekszárdi általános is-
kolák közötti rajzpályázat eredményhirdetése a városházán.

Szekszárd–Tornio testvérvárosi jubileumi ünnepsége 

Finn napok Szekszárdon
2012. május 17–18.

A gálavacsora menüsora:
Hideg ételek

Sózott lazac mustármártással 
Pisztrángikrával töltött kosárkák
Zöldfûszeres sajttal töltött füstölt 

rénszarvashústekercs
Faszénen sütött nagymaréna-saláta 

Rozsos pogácsa

Meleg ételek
Rénszarvashúsgolyó füstölt rénszarvashúsmártással 

Rénszarvashúspörkölt vörösáfonyával

Desszert
Krémsajtos-tejszínes mocsárihamvasszeder-

kocsonya 
mocsárihamvasszeder-öntettel 

Csokoládébonbonok

A vacsorára a szekszárdi Tourinform irodában (Béla
király tér 7.) május 7-tõl válhatók jegyek 5000 forin-
tos, május 11-tõl pedig 6000 forintos egységáron. 

A jegy ára tartalmaz egy üveg ásványvizet és 
3 deciliter szekszárdi bort is.

Bõvebb információ: 
Polgármesteri Hivatal Szekszárd, 

Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense 
(Tel.: 74/504-116, e-mail: berling@szekszard.hu) 

Tourinform Iroda Szekszárd 
(Tel.: 74/315-198, e-mail: szekszard@tourinform.hu)

Több mint bolt
Házi tojás, termelõi méz, „szekszárdi kóla” az új üzletben
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Nem csak eveznek, takarítanak is
Csalisdobozok, kidobott tûzhely a Sió-parton

Az „Ifjú szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a
„Clark Ádám” Flottilla Egyesület a Sió
idei tavaszi takarítását a „Szépítsük
Együtt Szekszárdot!” akció keretében
végezte el. Május 5-én körülbelül 1000-
1200 liter szemetet szedtek össze 26-an
a partról és a vízrõl. A legbosszantóbb
a horgászok által elhagyott mûanyag
palackok, csalis- és sörösdobozok ma-
gas száma volt, de a tárgyak között volt
hûtõszekrény és tûzhely is. A mozgal-
mas napot ebéddel és pihenéssel zár-
ták a résztvevõk.

Köszönet a résztvevõknek, Gaálné
Hoffercsik Dóra mûvészeti vezetõnek
és Gaál László egyesületi elnöknek a
koordinálásért és a segítségéért.

Te szedd!
Idén is lesz „Te szedd!” akciónap. Júni-
us 2-án várjuk minél több önkéntes je-
lentkezését! Hat helyszínen történik
majd a hulladékgyûjtés:
- Prométheusz park
- A Wosinsky Mór múzeum környéke
- A „lefedett” patak partja a Zrínyi sör-
kert és a buszpályaudvar között

- A szekszárd-palánki vasútállomás kör-
nyéke

- A Csörge-tó környéke
- A Sport utca vasút felé esõ oldala

VÁROSI GYERMEKNAP A SZEKSZÁRDI 
PÜNKÖSDÖLÉSBEN

A BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL

SZEKSZÁRD, PROMÉTHEUSZ PARK, 2012. MÁJUS 27.

SZÍNPADI PROGRAMOK:
11.00 Szamóca Bábszínház elõadása
13.00 Swing Mazsorett és Tánc Egyesület bemutatója
13.30 A szekszárdi általános iskolák amatõr csoportjainak bemutatói

Babits M. Ált. Isk. Baka I. Ált Isk. Dienes V. Ált. Isk. Garay Ált. Isk.
14.30 Iberican Táncegyesület 
14.50 Hot Iron csoport súlyzórudas bemutatója
15.10 Mozgásmûvészeti Stúdió 
15.30 Az Illyés Gyula Gyakorlóiskola mûvészeti tagozatának elõadása
16.00 Bartina Néptáncegyesület mûsora
16.45 Kaze Shinkendo Dojo japán szamuráj kardvívó harcmûvészek 

bemutatója
17.10 „Szöcske” akrobatikus 'R'N'R bemutató
18.00 Fluor Tomi-koncert

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A PARKBAN:
Kézmûvesprogramok Sakkszimultán Babajátszó A „Csiga-biga” Ala-

pítvány kutyás játszóháza Játékos nyelvtanulás A Szekszárdi Bad Bones
amerikaifutball-bemutatója

Több mint 1000 liternyi szemetet szedtek össze a vizen és a parton
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Április 25-én 21 fõ, köztük önkénte-
sek, a szekszárdi Mentálhigiénés Mû-
hely Biztonságkultúra-Bûnmegelõzési
Szolgálata, a „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” és a Szõlõ-Mag mozgalmak
megalakították az Önkéntes Környe-

zetõrséget. A mozgalom mûködési fi-
lozófiája: Tegyünk együtt önmagun-
kért, egymásért, minden létezõért,
egy élhetõbb környezetért és jövõért!
Tagnak mindazok jelentkezését várjuk,
akik önzetlenül vállalják a természetes

és épített környezetünk állapotára való
tudatos odafigyelést, és szükség ese-
tén megteszik a jelzéseket a megfele-
lõ intézkedés érdekében. 

Bodó Katalin 
programkoordinátor

Önkéntes Környezetõrség alakult

Szekszárdi 
zenetanárok fellépése

Bátaszéken
Vasárnapi zenés délutánra várják a
környéken élõket május 20-án 17 órá-
ra Bátaszéken. A polgármesteri hivatal
dísztermében a bátaszéki zeneiskolá-
ban is tanító szekszárdi mûvésztaná-
rok Falussy Mária (klarinét) fõszerve-
zésében Authné Fucks Mária (brácsa),
Lozsányi Tamás (zongora), valamint
Falussy tanárnõ két klarinétos- és egy
vadászkürtös-tanítványa adnak hang-
versenyt. A mûsort Szily Lajos tanszak-
vezetõ tanár vezeti, közremûködik Né-
meth Judit elõadómûvész. A kellemes
délutánon többek közt Mozart-, Men-
delssohn- és Händel-mûvek is felcsen-
dülnek. A belépés díjtalan.

Véradókat várnak
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete a pünkösdi fesztiválhoz
kapcsolódóan 2012. május 25-én, pén-
teken 8.00-tól 16.30-ig véradást szer-
vez a Véradó Állomáson Szekszárd, Bé-
ri B. Á. u. 5–7. A fõszervezõ felajánlásá-
val minden véradó egy korsó sörre szó-
ló tikettet kap! Kérjük, a véradásra sze-
mélyi igazolványát, lakcím- és taj-kár-
tyáját hozza magával! „Legyen különle-
ges, legyen rendszeres véradó.”

Meghívó táncvizsga-bemutatóra
Kedves szülõk, rokonok, barátok! 

Sok szeretettel meghívjuk önöket a Gemenc AMI társastánc tanszakának
év végi bemutatójára május 16-án, szerdán 18.00–19.00 óráig a Dienes
Valéria Általános iskola nagy tornatermébe (Szekszárd, Kecskés F. 6.) 

A tanulók 15.45-re érkeznek a bemutató elõtti gyakorlásra. A táncosok
versenyruhát és cipõt (ha nincs, akkor ünneplõt) hozzanak. Ezalatt a szülõket
megkérjük, hogy sétáljanak egyet és 18.00-ra érjenek vissza!

A SIMONTORNYAI VÁR
NAPJA – május 19.

Íjászverseny, fegyver-és ékszerkészítés,
ügyességi játékok gyerekeknek, kézmûves
mesterségek bemutatása, harci hagyomány-
õrzõ csoportok bemutató, a simontornyai
vár 3D rekonstrukciójának bemutatója, mû-
vészettörténeti elõadások, solymász bemu-
tató, és számos más érdekes program várja a
családokat a simontornyai vár napján délelõtt
9 órától. 
A Vármúzeum kiállításai ingyenesen meg-
tekinthetõk, a programok ingyenesek! To-
vábbi részletek a www.simontornya.hu-n.

Portréfilm-bemutató
Tamás Menyhértrõl

A Magyar Írószövetség és a Tolna Megyei Ily-
lyés Gyula Könyvtár szeretettel meghívja önt
a CSILLAGOKKAL TÁRSALGÓ címû, Tamás
Menyhért József Attila-díjas költõrõl készült
portréfilm bemutatójára, MÁJUS 14-ÉN 18
órára, a Magyar Írószövetség klubtermébe 
(Budapest, Bajza utca 18. I. emelet). A film
felvezetéseként Tamás Menyhérttel és a film al-
kotóival, Kis Pál István rendezõvel és Gacsályi
József szerkesztõ-riporterrel Szakolczay Lajos
mûvészetkritikus beszélget. Bukovinai dalokkal
közremûködik Szabóné Kis Ágnes. A film-
vetítést követõen Dúzsi Tamás boraival ízesített
baráti beszélgetés zárja a bemutatót!
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A látássérülteknek önkéntes segítõre lenne szükségük
A vakvezetõ kutya helye a buszsofõr mögötti ülésnél van  

Sokan nem tudják, hogyan, mi-
lyen módon segíthetnének a lá-
tássérült embereken, pedig a
megoldás csak egy karnyújtásnyi-
ra van: Szekszárd városában a Va-
kok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete tart e témában
évek óta – 60-80 órában – okta-
tást, úgynevezett „esélyórákat”
az egészséges emberek számára
a megye összes településén. De
már két-három ember érdeklődé-
se esetén is szívesen tartanak fel-
világosító órákat a segíteni vá-
gyóknak.

Errõl és sok egyéb, fontos, a látássérült
embereket érintõ témáról tartott tájé-
koztatót április 26-án, a Hunyadi utca
4.-ben Kovács Lászlóné Marika, az
egyesület elnöke. A programon a Szent
László középiskola vendéglátó tagin-
tézményének 10. osztályos diákjai is
szép számmal részt vettek, s megismer-
kedhettek az elõadás alatt roppant ér-
telmesen viselkedõ vakvezetõ kutyák-
kal, valamint a látássérült gazdikkal. Az
összejövetelen az Illyés Gyula megyei
könyvtár igazgatója, Németh Judit ver-
set mondott, a rendezvény másik ven-
dége Vasteleki Péter nyugdíjas kutya-
kiképzõ, a Csepel-szigeti Vakvezetõ
Kutyakiképzõ Iskola szakembere pe-
dig arról beszélt, hogy sok helyütt a
nagy bevásárlóközpontokba és egyéb
boltokba be sem engedik a vakvezetõ
kutyákat! Ha valamilyen módon sike-
rül bejutnia a vak embernek, a folya-
matosan átrendezett polcok között
egyáltalán nem tud eligazodni – vázol-

ta a napi szinten elõforduló problémát
a szakember. Ezért lenne fontos, hogy
a megye településein – ahol lehet – sze-
mélyi segítõt jelöljenek ki minden
egyes látássérült ember mellé, aki elkí-
séri õket és segítségükre lehet a vásár-
lásban – tette hozzá. A vak emberek
közül igen sokan várnák az effajta se-
gítséget, ám a kutyák kiképzése igen
sok pénzbe kerül. Ezek az igen intelli-
gens kutyák megtanulják azt is, ho-
gyan vezessék a látássérült gazdit nagy
forgalmú utakon, felbontott járdájú ut-
cákon vagy parkoló gépkocsik között,
de építkezések állványai alatt, gyalogát-
kelõhelyeken, hidakon, sõt, alul- és fe-
lüljárókon is könnyedén eligazodnak.

Felkészítik õket arra is, a jármûveken
hogyan viselkedjenek, valamint, hogy
a fel- és leszállásnál, helykeresésnél mi-
ként segítsenek vak társuknak. 

Jó tudni
A kutyának alapvetõ feladata tudni azt,
hogy méretei kiegészültek a mellette
haladó ember méreteivel, így csak
olyan helyeken, nyílásokon, átjárókon
mehet át, ahol kutya és gazdája ütközés
nélkül elférnek. Mivel a kutyák színlá-
tása nem bizonyított, lámpás kereszte-
zõdésnél mindenképpen szükség lehet
egy másik ember közremûködésére.
Ugyanez a helyzet, ha tömegközleke-
dési eszközre szeretne felszállni a vak

ember: ekkor jó, ha egy ott várakozó
megmondja az érkezõ jármû számát.

A helyijáratokon és a távolsági bu-
szokon a tapasztalatok alapján az idõ-
sebb emberek gyakrabban adják át
helyüket a vakvezetõ kutyás látássé-
rülteknek, mint a fiatalok. Ezen a hely-
zeten is változtatni kell, hiszen köztu-
dott, hogy a négylábú segítõtárs szá-
mára fenntartott hely a buszsofõr mö-
götti ülésnél van – hangsúlyozta Ko-
vács Lászlóné. Az egyesület vezetõje
felhívta a figyelmet arra, hogy Tolna
megyében körülbelül 1700 vak em-
ber él, akik az összes megyei fogyaték-
kal élõ jelentõs részét alkotják. Õk lá-
tásukat gyakran cukorbetegség, vese-
betegség vagy születési rendellenes-
ség következtében veszítették el. 

Megyénkben egyébként jelenleg
csupán 6 kiképzett kutya dolgozik –
mutatott rá a nehéz helyzetre az el-
nök. A vak emberek közül igen sokan
várnák az effajta segítséget, de a ku-
tyakiképzés igen sok pénzbe kerül. 

Gyimóthy Levente

Az egyesület várja a támogatók
adományait, valamint a további ön-
kéntesek jelentkezését az alábbi cí-

men: Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete, 
Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Tel.: 74/512-355 vagy Tel./Fax:
74/512-356. Honlap:

www.tolnamegyeivakok.hu.
ADÓSZÁM: 18864858-1-17. 
E-mail: szdvakok@gmail.com 

Tisztelegtek a magyar áldozatok elõtt Megemlékeztek a „szürke nénék”-rõl

2012. április 28-án Ausztriában, Maut-
hausenben a koncentrációs tábor
Magyar Áldozatok emlékszobra elõtt
az„Ifjú Szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes Man-
ninger Miklós: Gyertyás táncával rót-
ta le kegyeletét, és Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak delegációjával közösen egy ko-

szorút helyezett el, melyet Kocsis
László diakónus, a Decsi Plébánia
igazgatója áldott meg. Az õ emlékezõ
szavai mellett Friedmann Tamás, a
Szekszárdi Izraelita Hitközség elnöke
emlékezett a szörnyû eseményekre.
A program megvalósításában partner
volt a „Clark Ádám” Flottilla és a Ge-
menc Zrt.

Évek óta szép hagyomány, hogy az
ápolók napja alkalmából a Balassa Já-
nos Megyei Kórház dolgozói megem-
lékeznek az egykori Szent Vince-rendi
irgalmas nõvérekrõl, akik 1854-tõl a
rend feloszlatásáig áldozatos munká-
val gondozták, gyámolították a bete-
geket – Szekszárdon is. A laikus nõvé-

rek nem fátyolt, hanem fejkendõt visel-
tek, hogy a betegek láthassák az arcu-
kat, és jellegzetes öltözékükrõl kapták
a nevüket. A városunkban szolgáló apá-
cák síremlékénél csütörtökön tartot-
tak megemlékezést. Képünkön Szabó
Veronika ápoló tiszteleg  az elõdök em-
léke elõtt.
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Míg a kifejezetten rossz évjáratként
elhíresült 2010-ben megrendezett
borversenyre érkezett mintegy 200
minta között levõ, azévi borokból a
szakma itteni legnagyobb ászai sem
tudtak egyetlen aranyra érdemesültet
sem letenni a zsûri asztalára, addig
idén a 214 minta közül 58 kapott
aranyérmet, azaz 17,5 pont fölé emel-
kedtek külsõ megjelenésükkel, de fõ-
képpen beltartalmi értékeikkel, azok
harmóniájával.

A legtöbb „elsõséget”, szám szerint
hat aranyat a Fritz, a Takler, a Sebes-
tyén Pince szerezte a Szent György-
napi borversenyen. Az utóbbi, amely
magát az elmúlt évek folyamatos
munkájával a második vonalból az el-
sõbe küzdötte fel, sikert sikerre hal-
mozott, s – az ezüstöket és a bronzo-
kat is beleszámítva –, az idei borver-
seny legeredményesebb pincészete
címet is megszerezte! De ennél is fon-
tosabb Sebestyén Csaba borász szá-
mára, hogy abban a „kékfrankos pará-
déban”, amit a legfõbb szekszárdi bor-
verseny fölmutatott az idén is, az övé
lett a legjobb! A hagyományos módon,
nyílt erjesztéssel, régi idõkre emlékez-
tetõ napi 3-4 alkalommal történõ
„csömöszöléssel” készült 2009-es évjá-
ratú, késõ októberi szüretelésû kék-
frankosról van szó, ami a délutáni
aranyérmes kóstolón garantáltan el-
indult hódító útjára.

A másik szekszárdi tájfajta, a féltve
õrzött kincsként is emlegetett kadar-

kák versenyében a jók közül a legjobb
ifj. Márkvárt János 2011-es évjáratú
bora lett. A tavaly szintén egy kadar-
kával a Város Bora címet elnyert pin-
cészet arculatmeghatározó fõborásza
idén kétféle szõlõbõl rakta össze a hí-
res „Márkvárt-kadart”: egy 70 éves, il-
letve egy mostani, új telepítésûnek
számítóból, ami az összekóstolásnál a
jelekbõl ítélve nem csak neki tûnt iz-
galmasnak. (A tavalyi csúcsbort öt kü-
lönbözõ kadarkából készítette.)

Ötcsillagos szállodák polcaira kí-
vánkozó csúcsborok tucatjaiból Esz-
terbauerék 2009-es „Mesterünk”-je
szánt szándékkal csúcsbornak ké-
szült, két olyan kiváló termõhelyrõl,
mint a más borászokat is már beara-
nyozó Bodzási-dûlõ és a Szálka felé ve-
zetõ Görögszó Tõkénként egy kiló
alatti terméskorlátozással termelt, új
fahordóban érlelt ez cabernet france–
merlot házasítás, amely tavaly augusz-
tusban került palackba Már most „na-
gyot szól” a bor. A zsûritõl, a benne le-
võ potenciál miatt is, a Legjobb Vörös-
bor címet kapta.

Ezúttal a bikavér volt 
a nyerõ 

A legnagyobb érdeklõdéssel várt
különdíj most is a Város Bora 2012
volt. „Megint a Pali! – csattantak föl
többen is a kihirdetés pillanatában a
PTE Illyés Gyula Karának aulájában. A
Mészáros Borház ugyanis az eddigi
négy „A város bora” rangos címért

folytatott versengésbõl harmadszor
jött ki gyõztesen. Mert a kékfrankos-
sal, a kadarkával véghez vitt sikerei
után most egy olyan „Hûha, ebben
minden benne van, amit a szekszárdi
borokról érezni kell” típusú bikavért
alkotott a 2009-es évjáratból, amit
más borász – ebben a kategóriában –
ezúttal nem!...  Nagyon rákészült Mé-
száros Pál erre a nedûre! Mind a ka-
darka, mind a kékfrankos, mind a
merlot, mind a cabernet igen szigorú
terméskorlátozásnak lett alávetve
(egy hajtás maximum egy fürt). A mû-
anyag ládákba akkurátus módon szü-
retelt fürtökrõl egyetlen sérült, szür-
kerothadásos, vagy éppen molyos
szem sem kerülhetett feldolgozóba,
miképpen egy fújó jóvoltából a levél
vagy kocsánytörmelék sem ronthatta
a készülõ bort. Kicsit olyannak érez-
zük a város borát az elsõ ízlelés után,
mintha több fajta szekszárdi csúcs-
bort egyszerre kóstolnánk. Ott a gyü-
mölcsösség, fûszeresség, lágyság, a
bordeuaux-i testesség és ízvilág, ami-
hez egy kis vaníliás érzet is társul az
új fahordós érlelés jóvoltából. Miután
kijelenthetõ: elkészült-e egy újabb
echte Szekszárdi Bikavér. 

Amit remélhetõleg – a 2009 és a ta-
valyi évjáratok nagyszerûségét kihasz-
nálva – újabbak követnek eme híres,
specifikus szekszárdi cuvée iránti fo-
gyasztói érdeklõdés fenntartására. 

Az eredményhirdetés után néhány
órával az aranyérmes borok nagykö-

zönségnek szánt, belépõjegyes kósto-
lójával folytatódott a Szent György-
napi borünnep. A szekszárdi boregye-
temrõl megszokott arcok mellett sok
ismeretlen, távolról  érkezõt fedezhet-
tünk fel a délután három és hét között
zajló közönségtalálkozón. Köszönhe-
tõen annak, hogy a világhálóról min-
dig idõben, kellõ részletességgel ér-
tesülnek a borkedvelõk errõl a nem
szokványos rendezvényrõl .

„A szegediek már több éve eljön-
nek erre a rendezvényre, most pedig
egy gyõri csoport jött el” – tudtuk
meg Herrné Szabadi Judittól, a Szek-
szárd Borvidék Nonprofit Kht. ügy-
vezetõ igazgatójától. – “Igyekszünk ní-
vóssá, szervezetté tenni ezt az ese-
ményt, a helyszín, a körülmények is
kiválóak. Szereti ezt a fajta találkozást
a közönség, és maguk a borászok is,
ezt fõvárosi Károlyi palotában tartott
„szekszárdi napon” is minden évben
megtapasztaljuk. A kiemelt nagy ese-
mények legtöbbjén, például a fõváro-
si, szeptemberi borfesztiválon, de az
azt még a szekszárdi szüreti napokon
sincs ilyen lehetõség a fogyasztók
megismerésére, a velük való szakmai
jellegû, olykor bizalmas párbeszédre,
amit a borászok is fontosnak tartanak
a borvidék imázsa, de saját jól felfo-
gott üzleti érdekükben is.

E hónap végén a fõvárosi Károlyi-
palotában egy tucatnál több szekszár-
di borász mintegy félszáz minõségi
borát mutatja majd be. B. Gy.

Szent György-napi borünnep 
Harmadszor adja a város borát a Mészáros Borház
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Fegyelmezettség, megértés, türelem

Sáthy István: „Minden pótolható, csak az idõ nem”
A háromgyermekes angoltanár, Csákó
Fruzsina mostani beszélgetõtársnak
Sáthy Istvánt javasolta. A Dynamic Tri-
atlon Club fiataljainak edzõje nemcsak
a sport szeretetére és fontosságára ne-
veli a gyerekeket, hanem a lelki és szel-
lemi fejlõdésüket is szem elõtt tartja.
– Jól tudom, hogy eredetileg nem
szekszárdi?

– Valóban nem szekszárdi vagyok, de
már kötõdöm a városhoz, hiszen jó tíz
esztendeje nagyrészt itt élek, bár a csa-
lád budapesti. Igaz, kényszerbõl, de sok-
felé éltünk. A második világháborúban
a Zala megyei rokonoknál húztuk meg
magunkat. Az ötvenes évek elején – má-
ig se tudjuk, miért – édesapámat bebör-
tönözték, bennünket pedig kitelepítet-
tek egy parányi szabolcsi faluba, Gar-
bolcra. Szóval vándoroltunk, s ezt te-
szem máig…
– Elmondja, hogyan került Szek-
szárdra?

– Világéletemben sportoltam. Édes-
apám és bátyám kajakozott, magam is
követtem õket. Bár eredetileg kirakat-
rendezõ és grafikus vagyok, de a sport-
tal is elköteleztem magamat. Nyugdíjba
vonulásomat követõen is egy fõvárosi
triatlonklubot vezettem, s ebben a
sportágban aktív versenyzõként ma-
gam is tisztességes eredményeket ér-
tem el. Sõt, részt vettem versenyeken és
különbözõ erõpróbákon. Az I. IBUSZ
Maraton alkalmával Budapest utcáin fu-
tottunk, amikor a szekszárdi ultramara-
tonista, Nemes Miklós mellé kerültem,
s együtt róva az utcákat, beszélgettünk.
Annyi közös témánk adódott, miköz-
ben erõs szimpátia alakult ki közöt-
tünk… Miklós meghívott hozzájuk, én
meg lekerekeztem.   
– Budapestrõl Szekszárdra bicikli-
vel?

– Hát persze. Ez nem olyan óriási do-
log. Utána évente lelátogattam. Innen
elmentünk Bajára, illetve többször jár-
tam Domboriban, az edzõtáborban.
Megismertek, majd felkértek, szervez-
zem meg a triatlon-utánpótlást. Fiam ak-
kor végezte el a fõiskolát, a pesti klubot
átadtam neki, én meg – nyugdíjasként –
nekiláttam az itteni munkának. Sok se-
gítõtársam volt, közülük most csak két
nevet említek, Módos Ernõt és Szilágyi
Dezsõt, akik sokat tettek az ügyért.
– Egy fia már szóba került, meséljen
a többirõl is.

– Hárman vannak! István a legidõ-
sebb, õ Budapesten él, Kornél, a közép-
sõ, a családjával Kecskeméten, Dávid
szintén a fõvárosban maradt. Kor-
néléknak három gyermekük, nekem há-
rom unokám van. A 18 esztendõs Réka
a legidõsebb, õt a tízéves Huba követi,
Bulcsú pedig hároméves.
– A hétvégeket Budapesten tölti?

– Amennyiben tehetem. Hiszen ak-
kor vannak a versenyek, ahova elkísé-

rem a csapatot. Amikor tudok, én uta-
zom föl, most hétvégén pedig a család
jön hozzám.
– Itt is van lakása?

– Egy szerény tanyát vásároltam, amit
– néhány dolgot leszámítva – magam
újítottam föl, a bútorokat is én eszká-
báltam. Szeretjük ezt a kis házat, szíve-
sen teszek-veszek körülötte… vetek, ül-
tetek, mûvelem a szõlõt, rendezkedem.
Mindezeket még a szabolcsi években ta-
nultam meg.
– Sportügyben az utánpótlás meg-
szervezésénél tartottunk. Folytas-
suk ott.

– Öt gyerekkel indultunk, majd híre
ment a klubnak, többen csatlakoztak.
Együtt edzettünk, és egyre jobban ment
a munka. Sajnos idõvel a futást egészsé-
gi probléma miatt nem folytathattam,
viszont változatlanul kerékpározom és
úszom a srácokkal. 

– Most elkomorodott.
– Igen, mert a régi csapat tagjai tavaly

leérettségiztek, ám egyikük sem maradt
Szekszárdon, ki ott, ki amott tanul to-
vább. Bár a pécsiek hét végekre haza-
jönnek és csatlakoznak hozzánk. Pedig
országosan is irigylésre méltó volt a csa-
patunk. Nem véletlen, hogy a Magyar
Triatlonszövetség az egyedüli, amelynek
a központja nem a fõvárosban, hanem
vidéken, azaz Szekszárdon van… Tudni
kell, hogy a triatlon nem a gyerekek
sportja, velük a felnõttkori sikereiket ké-
szítjük elõ. A többség az igazi nagy ered-

ményeket ebben a sportágban 18 év fö-
lött, leginkább 25-26 évesen éri el. Vi-
szont – némileg érthetõen – a szülõk
már a tizenéveseknél várják a sikereket.
Viszont a továbbtanuláshoz is ragasz-
kodnak. Meglátásom szerint, ha a tehet-
séges fiatal egy jó szakmát tanulna, s ke-
ményen folytatná az edzést, sokra vihet-
né, élsportoló válhatna belõle… Elmene-
telüket kudarcként éltem meg. A viszont
jó, hogy a volt ifik kötõdnek a sporthoz,
amit valamilyen formában folytatnak.
– Most hány tanítványa van? 

– Nyolc, akik az ismerõsök gyerekei-
bõl és a „régiek” testvérkéibõl tevõdnek

ki. Nyolc-tíz évesen lehet jelentkezni,
aminek a feltétele az úszásbiztonság, s
hogy a gyerek magabiztos legyen a víz-
ben.  
– A triatlon sem mondható olcsó
sportágnak.

– Nem bizony. Bár kapunk támoga-
tást, de a szülõk is komoly áldozatot hoz-
nak. Hogy csak a legalapvetõbbeket em-
lítsem: már a megfelelõ edzõcipõk ára
is komoly összeg, aztán két kerékpár
kell. Egy mountain bike, valamint egy
versenybringa. Mindkettõ elég drága, s
az a lényeg, hogy megbízhatóak és stra-
pabíróak legyenek. És akkor még nem
szóltam az uszodai költségekrõl és sok
másról sem. Vagyis a jobb módúak vá-
lasztják ezt a szép és összetett sportágat
a gyermeküknek.  
– A szülõk azt mondják, hogy tanít-
ványainak nem csupán a fizikai, ha-

nem a lelki és szellemi fejlõdésére is
figyel, bár az utóbbi nem annyira a
sportvezetõ feladata.

– Megvallom, fegyelmezettségre, ki-
tartásra, türelemre, megértésre, no és
pontosságra is nevelem õket. Számom-
ra, mint régimódi, a liberális felfogást el-
utasító ember számára mindez nagyon
fontos, különösen a pontosság. Wass Al-
bert egyik könyvében olvastam – elné-
zést, nem pontosan citálom a szavait –,
hogy minden pótolható, csak az idõ
nem. Az elmegy, elfut, tehát minden
percet meg kell becsülni. 
– A gyerekek erényeit, hiányosságait
átbeszéli szüleikkel. Ezt hogy veszik?

– Szerintem jól. Az edzõtáborok al-
kalmasak, hogy még jobban megismer-
jük egymást. Olyankor még közelebb
kerülünk egymáshoz, tehát újabb és
újabb tapasztalatokat gyûjtök róluk.
Meglátásaimat szívesen fogadják a szü-
lõk, s mint mondják, segítségükre van
csemetéjük nevelésében.
– Gondoltam, hogy táboroznak is. 

– Az remek dolog, hozzátéve, hogy
minden tábor más és más. Tavaly vagy
tavalyelõtt pályázati pénzbõl cseretá-
bort szerveztünk. Sepsiszentgyörgyrõl
ide jöttek a gyerekek, mi pedig odakint
töltöttünk egy hetet. Sok helyre eljutot-
tunk, rengeteg élményt kaptunk… El-
képedtem, hogy milyen különbözõek
az ottani gyerekek és a mieink. Az erdé-
lyiek jóval lassúbbak, az én srácaim pör-
gõsek… Volt olyan tábor, amikor kopja-
fákat faragtunk, vagy megtanítottam ne-
kik a rovásírást. Nagyon jól sikerült a ta-
vaszi paksi tábor, ahol zeneiskolásokkal
voltunk együtt. A bogyiszlói kirándulás-
kor megnéztük a taplósi holtágat, de so-
kat meséltem nekik a folyószabályozás-
ról, ide kapcsolva, hogyan „került” a Du-
na itteni partjára Bogyiszló, milyen kap-
csolat fûzte Kalocsához, például a törött
paprika révén. De kiránduláskor rajzo-
lunk, szóval sok mindent megmutatok
nekik, menet közben megismerkedünk
a fákkal, a háziállatokkal. Amikor nálam
szalonnát sütünk, mindenki magának
faragja a nyársbotot. Rávezetem õket a
kerékpárgumi javítására, mert a gond
esetén nem kell azonnal apukának tele-
fonálni, hogy „vigyél haza”…   
– Rendre felköszönti a gyerekeket
születés- és névnapjukon. Sõt, szüle-
iket is.

– Apró figyelmességek, de örülnek
neki. Egyszer az egyik gyerek szüleinél
voltunk. A szép kandalló elõtt guggolt az
anyuka, s úgy rakta a tüzet. Ezért név-
napjára egy sámlit faragtam neki. Ne-
vetett és örült.  
– Várom a javaslatát.

– Nagyon sok közeli ismerõsöm
nincs Szekszárdon, de Zákányi Józsefet,
aki könyvkötõként dolgozik a Szekszár-
di Nyomdában, szívesen ajánlanám. 

V. Horváth Mária
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Nincs támogatás, ha nem jár iskolába a gyermek 
Felfüggesztik vagy szüneteltetik az is-
koláztatási támogatást, sõt bizonyos
esetekben védelem alá is kerülhet az a
18 éven aluli tanuló, aki átlépi az igazo-
latlan órák meghatározott számát –
hangzott el április 26-án a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala jegyzõk és a jegyzõ
gyámhatósági hatáskörében eljáró
ügyintézõk számára tartott szakmai
napján az Állat-egészségügyi Igazgató-
ság nagytermében. 

A tájékoztatón a gyámhivatal részé-
rõl Jantnerné dr. Oszvald Ágnes hiva-
talvezetõ, Farkasné Nemes Judit fõosz-
tályvezetõ-helyettes, valamint Kéme-
nes András vezetõ tanácsos vett részt,
akik a változások kapcsán az egységes
jogalkalmazói gyakorlat kialakításának
szükségességét hangsúlyozták. Amint
azt a gyámhivatal vezetõje elmondta, a
16 év feletti fiatalok tekintetében a
jegyzõk szüneteltethetik az iskolázta-
tási támogatást, a 16 év alatti gyerme-
keknél pedig változatlanul felfüggesz-
tik a támogatást, illetve a gyermeket
védelembe veszik, ha annak igazolat-
lan hiányzásai elérik az 50 órát. 

A 16. életévét betöltött fiatal tekinte-
tében a jegyzõ döntés kibocsájtása nél-
kül kezdeményezheti az államkincstár-
nál a támogatás beszüntetését – tud-
hattuk meg. A felfüggesztés esetében
a család számláján a Kincstár továbbra
is gyûjti a tanuló támogatását, az ösz-

szeg utalásának felfüggesztése a meg-
állapítást követõ hónaptól kezdõdik, a
felfüggesztés esetleges visszavonását
követõen a támogatást újra folyósítják.
A felfüggesztést a jegyzõ akkor szüntet-
heti meg, ha a gyermek magántanuló-
vá válik, vagy ideiglenes hatályú elhe-
lyezést kap, valamint, ha betöltötte a fe-
lülvizsgálati idõben a 16. életévét, és az
érintett idõszakban kötelezõ tanórai
foglalkozást nem mulasztott igazolat-
lanul. A gyermekjóléti szolgálatot csak
kiskorú esetében kell felkeresni. Az el-
járásokat mindaddig le kell folytatni,
amíg a gyermek iskoláztatási támoga-
tásra jogosult. 16 éves kor felett a folyó-
sítás szüneteltetésének megszünteté-

se esetén nincs kötelezõ védelembe vé-
teli rendelkezés, ahogy annak kezde-
ményezése esetén sincs. 

A szakmai napon megtudhattuk, a
gyermekvédelmi szakszolgálat kérése
volt, hogy a 15-16-17 évesek ideiglenes
elhelyezésének tekintetében ne hú-
zódjon el egy-egy procedúra, hiszen
hamar nagykorúvá válik a gyermek, s
az eljárás érvényét veszítheti. Amint el-
hangzott, a védelembe vétel nem köte-
lezõ, csak akkor, ha attól eredmény vár-
ható. 

A jelenlévõk részérõl igényként me-
rült fel az iskolák és a gyermekjóléti
szolgálatok szorosabb együttmûködé-
sének szükségessége.  Gy. L.

A feladat adott: ezt a csapatot megtar-
tani, tovább építeni a rendelkezésre ál-
ló forrásokból – szögezte le Herr Péter,
a 7. helyen végzett Atomerõmû KSC
Szekszárd nõi NB I.-es kosárlabda-
csapatának ügyvezetõ elnöke, majd
rögtön elõrevetítette: – Olyan hely-
zetben nem leszünk most sem, hogy az
erõsítés gyanánt azokkal a játékos-
ügynökökkel vegyük fel a kapcsolatot,
akik nettóban közel félmillió fizetés-
igényû kosarasokat ajánlanak. A mi
pénztárcánk azt bírja el, hogy újabb fi-
atal tehetségeket szerzõdtessünk,
például az irányító és a centerposztra,
olyanokat akik „nincsenek elszállva
maguktól”, a mi ezereurós ajánlatunk
megfelel nekik.

– Feltételezem, hogy a tavaly érkezõ
játékosok közül többnek lehet akár
a mostani szekszárdinál jobb aján-
lata más csapattól, ezzel számol-
nak ugye?
– Feltétlenül. Meg akarjuk tartani
például Zele Dorinát, Fejes Rékát, és a
centerposzton rutinos játékosunkat,
Milica Cvetanovicsot is. Mivel jók, kel-

lenek nekünk, többet kínálunk nekik,
mint tavaly. Mindez vonatkozik az elsõ
csapatunkba beépített, saját nevelésû
játékosainkra is. 
A már egyértelmûen meghatározó
húzóembernek számító Bálint Rékára,
és a  komoly sérülésbõl, hosszú ki-
hagyás után visszatérõ Tamis Dorot-
tyára és Hajdú Zsanettre is. Szerb cen-
terünk esetében – aki jelezte, vannak
ajánlatai –, van egy plafon, ameddig el
tudunk menni, de azt átlépni nem
akarjuk. Egyébiránt Fejes Rékát is
keresik külföldrõl, de õ, meglátásom
szerint, mert szeret nálunk, csak akkor
távozik, ha visszautasíthatatlan ajánla-
ta érkezik. Baksa Bettinával és Pap
Reginával nem kell megállapodnunk,
mert még egy év vissza van a szer-
zõdésükbõl.

– Mint hírlik, újabb ceglédi tehet-
ség a célkeresztben ?
- Így igaz. Orbán Katinkát szívesen lát-
nám a jövõ évi Szekszárd keretében,
így tárgyalunk.

– Kikkel tárgyalnak még? Ha

például Cvetanovics távozik, cen-
tert kell hozni a helyére.
– Ezért is vagyunk tárgyalásban egy
igen nagyra nõtt, 198 centis belgrádi,
a húszas évei elején járó középjátékos-
sal, no és a Novisad irányítóját már a
tavalyi Sió-kupán megkörnyékeztük.
Tárgyalunk a bajaiak egyik húzóem-
berével, Szabó Petrával is.

– Kik azok, akiknek nem kínálnak
újabb szerzõdést? – szegeztük a
kérdést az ügyvezetõnek.
– Demeter Anita és Medgyessy Dóra
sorsa erõsen bizonytalan nálunk,
velük, a dolgok jelenlegi állása szerint
nem számolunk a jövõben. Az  már biz-
tos, hogy Szemerédi Krisztinának ez
volt az utolsó idénye Szekszárdon, õ
már a koránál és a mentalitásánál fog-
va is nehezen illeszthetõ ebbe az új
szekszárdi csapatba. Nagy valószí-
nûséggel a tavaszi idényre igazolt
másik külföldivel, Sonja Mariccsal – no-
ha sokoldalúságával segített bennün-
ket –, nem újítunk szerzõdést, az õ
posztján az  elsõ számú kiszemeltünk,
a már említett Szabó Petra.

Magyar Gergely 
vagy Stevan Cupic?

Végére hagytuk az edzõkérdést, amely-
ben elképzelhetõ, hogy csak május
végén lesz végleges döntés. A 31 éves,
a csapatot fejlõdési pályára állító Ma-
gyar Gergely megtartása mellett sok
minden szól. A szakmai munkája, a
játékosok és a szurkolók ragaszkodása.
Aztán a fizetési igénye is abszolút a
klub lehetõségeibe illeszthetõ. Meg is
hosszabbította a KSC vezetése a fiatal
szakember április 30-ig lejáró szer-
zõdését május végéig: õ dirigálja a leve-
zetõ edzéseket. 
Arra a kérdésünkre, hogy újra képbe
került-e a szekszárdi vezetõ edzõi poszt
kapcsán a Bajáról távozó szerb tréner
Stevan Cupic, akivel már tavaly õsszel,
Földi Sándor távozása idején felvették
a kapcsolatot, az elnök igennel vála-
szolt. „Tárgyalni fogunk vele is… De
nincs még döntés, sok mindent mér-
legelnie kell a vezetésnek, hogy meg-
találja a klub számára a legjobbnak
tûnõ megoldást az edzõkérdésben.” 

B. Gy.  

Szerb tehetségek is a célkeresztben 
Nincs még döntés a kosaras edzõ kérdésben 

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Egészségügyi
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„Mert úgy szerette Isten a világot, egyszülött
Fiára adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (János
3:16)

Az evangelizációról
A protestáns egyházak életében fontos szerepet

játszanak az úgynevezett üdvtörténeti ünnepeken
túl az evangelizációs alkalmak. Általában az ün-
neptelen félév idõszakában él sok gyülekezet az Is-
tenhez való közeledésnek ezzel az áldásokban
gazdag alkalmával.

Mint minden szellemi és lelki dolognak megvan
a maga sajátságos története, fejlõdése, így az evan-
gelizáció is köthetõ dátumokhoz, helyekhez, e szol-
gálatban hatékony munkát végzõ Istentõl elhívott
emberekhez.

A Szentlélek 1910-ben tette világméretû egyházi
problémává az evangelizációt, amikor az edin-
burgh-i világmissziói konferencia Mott János
vezetésével így fogalmazta meg Krisztus népének
feladatát: „A világ evangelizálása ebben a nemzedék-
ben!” A felekezeti határok feloldása is kicseng ebbõl
a gondolatból (ökumenizmus). Az evangelizáció
olyan korszakban bontakozott ki, amikor a filozó-
fia is, de az általános világnézet is az istenhittõl
eltávolodóban volt a különbözõ izmusok hatására,
minek eredményeként a pneumatikus fogé-
konyság megfogyatkozott az emberekben. Min-

dezen tényezõk szinte kirobbantották az evange-
lizációs alkalmakat.

Az evangelizáció célját és feladatát Jézus missziói
parancsának egészében kell látnunk ahhoz, hogy
azt jól értsük. Márk evangéliuma szerint a feltá-
madott Jézus megjelent tanítványainak és így szólt:
„Menjetek el szerte az egész világba, és hirdessétek
az evangéliumot minden teremtménynek. Azok el-
mentek, hirdették az Igét, az Úr pedig együtt
munkálkodott velük, s megerõsítette az igehirde-
tést a nyomában járó jelekkel (Márk 16:14-15,20).
Lukács evangéliuma a tartalmát fogalmazza meg a
küldetésnek: „Hirdetni kell az Õ nevében a
megtérést és a bûnbocsánatot minden nép között
(Lukács 24:47). Máté evangéliuma pedig a sákra-
mentummal kapcsolja össze a missziót: „tegyetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve õket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében”
(Máté 28:19).

Ha ezekbõl az Igékbõl levonjuk a mára szóló
következtetéseket, elsõsorban az válik hangsú-
lyossá, hogy az egyház élete és megújulása külde-
tésének betöltésétõl függ. A küldetés tartalma: az
evangélium az a jó hír, amely megtérésre hív és
bûnbánatot hirdet. Az evangélium örömhíre nem
azt jelenti, hogy azt mindenki örömmel fogadja,
hanem, hogy aki befogadja, annak életében örömöt

jelent. Jézus evangéliuma a mennyek országáról
szóló jó hír és az Isten közelségébe való hívogatás.
Térjetek meg, mert eljött és eljövendõ a mennyek
országa! Az elsõ lépés a magvetés. Magvetéskor nem
megtelnek a zsákok, hanem szórjuk a drága magot,
szinte beletapossuk a földbe a termés reményében.
A magvetés is evangélizáció!

Mivel az evangélizáció a gyülekezet közös ügye,
az alkalmak során elhangzottak a gyülekezet tagjait
szólítják meg, így a Krisztus kegyelmét elfogadva a
gyülekezet élõ és szolgálatot vállaló tagjai lehetnek.
Ebbõl adóduk, hogy a gyülekezet nemcsak tárgya,
hanem alanya is az evangélizációnak, ezért minél
hatékonyabb és tudatosabb a részvétel, annál több
áldás várható az evangelizációtól. Isten adja, hogy
így legyen. 

Balázsi Zoltán
református lelkész

EVANGELIZÁCIÓ
Gyülekezetünkben május 10–14. napjain tartjuk

az ez évi evangelizációt. Vendégeink: a Tolnai Re-
formátus Egyházmegye nõi lelkészei. Téma: Nõk a
Bibliában. Csütörtökön, pénteken, szombaton a
gyülekezeti teremben (Bezerédj u. 3.) lesz az ige-
hirdetés 17 órától. Vasárnap 10 órától a templom-
ban.

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkal-
mainkra. Az egyházközség presbitériuma

E heti rejtvényünk megfejtését május 20-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A múlt heti  rejtvény helyes megfejtése: Jámbor Pál, Hiador. A helyes választ beküldõk
közül könyvet nyert: Kovács Gyula, Bethlen G. u. 11/D. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Evangélium

Hogyan lehetnénk
boldogabbak?

DR. BAGDY EMÕKE pszichotera-
peuta tart elõadást a fenti címmel
május 21-én 18.00 órakor a PTE IGY
Gyakorlóiskola, Alapfokú Mûvészeti
Iskola és Gyakorlóóvoda Szekszárd,
Mátyás k. u. 5. Tel.: 74 / 528 - 338. Je-
gyár: elõvételben 1000 Ft, helyszínen
1500 forint.

Édesanyák 
„kampánynapja” !

Imádkozzunk együtt gyermekeinkért!
Szeretettel hívunk mindenkit a Szent
Móniká-s édesanyák országos találko-
zójára 2012. május 19-én szombaton a
szekszárdi belvárosi templomba, reg-
gel 9 órától délután 4 óráig. Délelõtt 11
órakor dr. Udvardy György megyés-
püspök celebrálja a szentmisét.  

Bacsmai Laci atya

Kertes családi ház eladó Sárpilisen. 
06-20-5-196-198.

Bátaszéken többgenerációs családi
ház melléképületekkel, parkosított ud-
varral, kerttel eladó. 
Érd.: 06 30/590-2404.

Apróhirdetés
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(Folytatás a 1. oldalról.) 
Márkusék ugyanis még inkább a tömegesítés irányába
nyitottak a harmadik versenyen – és kedveztek azok-
nak is, akik már régebb óta félmaratonra edzenek, de
a Szekszárdi-dombság lankás völgyeivel való gigászi csa-
tát még nem vállalják be. 

Kétszer is fölfutni vagy gyalogolni a Kálvária-tetõre,
ez – mivel  amatõrökrõl van szó – nagyon kemény erõ-
próba. Nos, ez a veszélyes szakasz – nagyon helyesen –
a dupláról szimplára csökkent az idén, miközben nõtt
a síkon, és a különleges környezetben futható szakasz
a 21 kilométeres összversenytávon belül. Bekerültek a
versenyprogramba az egyénileg teljesíthetõ kisebb tá-
vok is – 12,5, illetve 8 kilométer. Mint utólag kiderült, re-
mek ötlet volt. Így már újabb százan vegyültek el a nagy
mezõnyben – már idén túllépve a bûvös ezres határt. 

Micsoda látvány volt a déli rajtnál a Garay tértõl kö-
zel a Béla térig tarkálló embertömeg! Amely megmutat-
ta magát Szekszárd tágabb belvárosában, megállítva a
forgalmat kis idõre, s kivívva a gyalogosok kitüntetõ ér-
deklõdését. 

Aztán eltûnt a sokadalom a borvidéken. Csakúgy fal-
ták a kilométereket, miközben a Baktában, a Csötönyi
és a Porkoláb-völgyben is érezhették a versenyzõk a kö-
zönség szeretetét. A gazdák némelyike friss vizes palac-
kot nyújtott a versenyzõk felé, hogy az elsõ frissítõig
jobban bírják. De  ilyen emelkedõk után lejtmenet sem
számít igazán erõgyûjtõ pihentetõnek, mert a megka-
paszkodás, a talpon maradás nagyon megviseli az izmo-
kat, s olyan izomgörcs vagy  izomhúzódás jelentkezhet,
hogy fel kell adni a versenyt. Ez utóbbi is elõfordult a ver-
senyen. 

A népes csoportok állandó jelenléte a kifáradófél-
ben lévõket átlendítette a holtponton, s mind fizikáli-
san, mind pszichésen képesek voltak energiatartaléka-
ik mozgósítására. „Ha egy kicsit lemaradok, akkor fel-
dob a táj, meg a nekem játszó zenekar. Amikor rákanya-
rodok arra az útra, aminek a vége a Remete kápolna és
környéke lesz, akkor talán gyûjthetek erõt a Kálváriára
való följutáshoz.” Hányan mormolhattak magukban
futás közben efféle monológot? S hányan lesznek majd
a most rövidebb távokon teljesítõk közül olyanok, akik
jövõre egyénileg belevágnak a teljes távba?! Mert ennek
a futódzsemborinak, aki valamilyen szinten edzi magát,
bizony elõbb-utóbb a részese akar lenni – nem csupán
nézõként. 

Szurkolóként is remek program a Borvidék. Mert
amíg lesem-várom az én kedvenceimet, addig figyelem
azt a versenyzõt, aki minden évben kézenjárásban te-
szi meg az utolsó métereket, tapsolok a szaharai forró-
ságban zajló ultramaraton magyar specialistájának, Szil-
va  Lajosnak. Rácsodálkozok a hajlott háttal, különleges
stílusban „kenguruzó”, hetvenkedõ Tabajdi Józsefre,
az utolsó métereket már kiskorú  gyermekeivel a kezé-
ben lefutó családanyára, az apa-lánya duóra, a Kocsis lá-
nyokra, Virágra és Annára. A helyi ismert arcokra: az el-
nyûhetetlen, évtizedek óta rendszeresen sokat futó Ne-
mes Miklósra, a maratonokat is teljesítõ „kadarkásokra”,
például Kerekes Lacira. Aztán a rekreációs céllal rend-
szeresen futó háziorvosra, Schrancz Róbertre, a nagy
távokat természetben futó kardiológus fõorvosra, Zsig-
mond Árpádra – no és fiára, Elõdre is, aki egyszer már
megnyerte az abszolút versenyt, most pedig második
lett. (Az abszolút gyõzelmet a nemrégen még profinak
számító, de már levezetõ Berecz Lajos szerezte meg 
1 óra 16 perces idõeredménnyel.) 

Ezernyi arc, mondhatni hétköznapi hõs – olykor nem
hétköznapi történeteket hordozott magában az õket
összehozó szekszárdi Borvidék Félmaraton. (A részletes
eredmények a www.borvidekfelmaraton.hu-n.) B. Gy.

Több mint ezer nevezõ – kiváló rendezés 

Tele a világháló a Borvidék Félmaraton dicséretével 
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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.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 22. (kedd) 16-18 óráig.Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig Polgár-
mesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 22. (kedd) 16-17 óráig, Polgár-
mesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület, Május 15. (kedd)
16-17 óráig Garay J. Általános Iskola és
AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14-15 óráig, Polgármesteri Hivatal I. em.
36. sz. iroda
III. sz. választókerület, a hónap harmadik
csütörtökén 17-18 óráig, I. Béla Gimná-
zium, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ, 
VII. sz. választókerület. Bejelentkezés
alapján (tel.: 30/687-3772)
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

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

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18 órá-
ig, 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.

MÁJUS 15. (KEDD) 17.00 ÓRA
TÛ - CÉRNA - OLLÓ! - címmel varró - kéz-
mûves-foglalkozás a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Házában a
Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület
tagjainak együttmûködésével. Várjuk
szeretettel az érdeklõdõ és varrni tudó
lányokat, asszonyokat 
MÁJUS 15-ÉN 17.00 órai kezdettel: HAJ-
TOGATOTT TÛPÁRNA Acélosné Solymár
Magdolna - Földesi Lászlóné Kati foglal-
kozásvezetõkkel. Belépõdíj 1000 Ft,
mely az anyagköltséget is tartalmazza. A
tanfolyamhoz elõzetes jelentkezés szük-
séges! (74/529-610 Csabai Zsuzsanna).
Csak a jókedved és a varródobozod - tû,
cérna, olló, gyûszû - legyen nálad!

MÁJUS 14. (HÉTFÕ) 19.00 ÓRA
SZEKSZÁRD JAZZ QUARTET-KONCERT
„30 ÉV” Helyszín: Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza, díszte-
rem (Szekszárd, Szent István tér 15–17.
PTE IGY Kar E épület) Jegyár: 800 Ft.
Jegyek kaphatók: hétfõtõl péntekig,

munkaidõben 8 órától 16.30-ig Csabai
Zsuzsannánál, I. em. 2/a irodában.

MÁJUS 23. (SZERDA) 15.00 ÓRA
TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍ-
TÁS MEGNYITÓJA a Vármegyeházában. 
(Szekszárd, Béla király tér 1.) Kiállítás
megtekinthetõ: 2012. június 15-ig.

MÁJUS 23-ÁN SZERDÁN 9.30; 10.45
„VARÁZSOLJUNK ZENÉT!”
Rézfúvós hangszerek: 2012. május 23-án
szerdán 9.30; 10.45
Az elõadók játékos formában mutatják
be a hangszerek és a komolyzene világát.
Hangszerbemutatóval egybekötött ze-
nés délelõtt kicsiknek-nagyoknak (3-10
éves korig). Minden gyermeket szere-
tettel várunk elõadásainkra! Belépõjegy:
400 forint.
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza Szekszárd, Szent István tér
15–17. (PTE IGY Kar E épület.)
Jelentkezéseket a 414-056-os és 511-
247-es telefonszámokon várjuk.

BABITS-PROGRAMOK 2012. MÁJUS

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A Garay Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolája felvételt hirdet a
2012/2013. tanévre.

A zeneiskolai meghallgatások idõ-
pontja, valamint az eddigi elõképzõ-
sök hangszerválasztásának ideje és he-
lye: 2012. MÁJUS 18. (péntek) 14.00
–18.00 óráig, 2012. MÁJUS 19. (szom-
bat) 9.00–12.00 óráig, Szekszárd, Szé-
chenyi u. 38.

A felvételi vizsgán képességek,
készségek felmérésére kerül sor (dal-
lam visszaéneklése, ritmus visszatap-
solása, a választott hangszerhez való
alkalmasság).

A 2012/2013-es tanévben ismét in-
dítunk kiselõképzõs (Elõképzõ 1)
foglalkozásokat, 2012. augusztus 31-
ig 6. életévüket betöltõ gyermekek
számára. Hetente 2x45 percben, játé-
kos formában ismerkedhetnek a ze-
nei alapelemekkel, új dalokkal, körjá-
tékokkal, ritmushangszerekkel.

További információ a 74/511-028-as
telefonszámon, valamint az iskola
honlapján: www.garaysuli.hu.

A mûvészeti iskola felvételt hirdet
továbbá (ugyancsak 6 éves kortól)
képzõmûvészeti, dráma és színjátszás,
valamint táncmûvészeti – ezen belül:
néptánc, modern tánc és társastánc –
tanszakaira. 

A felvételik idõpontja: NÉPTÁNC
tanszakra: 2011. MÁJUS 23. (szerda),
MÁJUS 24. (csütörtök), 15.00–18.00.
Helyszín: Pedagógiai Fõiskola E épüle-
te, Szent István tér 15–17. 

TÁRSASTÁNC, MODERN TÁNC tan-
szakra: 2011. MÁJUS 23. (szerda),
15.00–18.00. Helyszín: Garay János Ál-
talános Iskola, Zrínyi u. 78. 

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÁG, SZÍNMÛVÉ-
SZET, DRÁMA tagozat: 2011. MÁJUS
23. (szerda), MÁJUS 24. (csütörtök),
15.00–18.00. Helyszín: Garay János Ál-
talános Iskola, Zrínyi u. 78. 

További információ: Huszárikné
Böröcz Zsófia mûvészeti igazgatóhe-
lyettesnél a 06-30/233-90-86-os tele-
fonszámon és az iskola honlapján:
www.garaysuli.hu.

Mindenkit szeretettel várunk!

Felvételik a zene- és mûvészeti iskolába
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