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Május 7-én ismét vendégeket fo-
gadott az Agóra programban meg-
újult Művészetek Háza. A hivata-
los átadó ünnepséget augusztus
20-án tartják. 

Már jóval a 18 órára meghirdetett
kezdés elõtt tömött sorokban érkez-
tek az emberek a megnyitóra. Vala-
mennyien látni, érezni, hallani akar-
ták, hogy milyen lett a közel 30 év
után megújult Mûvészetek Háza. A
megye „kulturális bölcsõje” ugyanis
ismét megnyitotta kapuit. Az intéz-
mény immár a XXI. századi elvárá-
soknak megfelelõ köntösbe öltözve
várja a mûvészetek és a kultúra ked-
velõit. A kedd esti ünnepi progra-
mon Matókné Kapási Julianna, a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ igaz-
gatója és Horváth István polgármes-
ter köszöntötte az érdeklõdõket.

- Fontos állomásához érkezett a
szekszárdi Agóra program - kezdte
köszöntõ beszédét Matókné Kapá-
si Julianna, a Babits Mihály Kulturá-

lis Központ igazgatója. - Ismét ki-
tárja kapuit a Mûvészetek Háza, így
Szekszárd közmûvelõdési és kultu-

rális élete visszatér a régi színhelyé-
re - emelte ki Matókné Kapási Juli-
anna. Folytatás a 3. oldalon.

Kitárta kapuit a Mûvészetek Háza
Kiállítással, koncerttel avatták fel az egykori zsinagóga megújult épületét

A Szekszárdi Madrigálkórus hangversenye tette ünnepélyessé az estet
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Új vízbázis: 2015-ben indulhat a próbaüzem
Pénteken volt az új szekszárdi víz-
bázis kivitelezésének projektindí-
tó tanácskozása. Erről tartott saj-
tótájékoztatót Ács Rezső alpolgár-
mester és Dzsogán József projekt-
menedzser.

Szekszárdon már hosszú ideje gon-
dot okoz a város egészséges ivóvíz-
zel történõ ellátása, ezért évek óta
tervezik új vízbázis kialakítását. A je-
lenlegi négy mûködõ kútból álló
rendszer már nem minden szem-
pontból megfelelõ, ezért keresték a
költséghatékony, üzembiztos meg-
oldást. 

Az új vízbázis kialakítására két le-
hetõség mutatkozott, egyik a moh-
ácsi, a másik a Fadd-Dombori és
Bogyiszló területén megépítendõ

kutak. Az elõbbihez majd félszáz ki-
lométeres csõvezetéket kellene ki-
építeni, s az idegen vízbázis kiszol-
gáltatottá  is tette volna a várost,
nem beszélve arról, hogy a hosszú
vezeték sok hibalehetõséget rejt-

het. Ezért a bogyiszlói, nyolc kútból
álló vízbázis kiépítésének tervét
dolgozták ki. A város 2011 szeptem-
berében adott be pályázatot, ame-
lyet tavaly márciusban elfogadtak,
s azóta folynak az elõkészületek a
4,7 milliárd forintos munka meg-
kezdéséhez.

A héten volt a Szekszárd hosszú
távon egészséges ivóvízzel való el-
látását szolgáló - hivatalosan KEOP-
1.3.0./B/2F/09-11-2011-0002 kódje-
lû - projekt indítása. Hamarosan ki-
választják a kivitelezõt. Az idei év a
részletes tervek készítésével, az en-
gedélyek beszerzésével telik, jövõ
tavasszal kezdõdik az építkezés, és
a tervek szerint 2015-ben indul a
több évig tartó próbaüzem. - sz l -

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

Szekszárd, 
Garay tér 10. 

(a sétáló-
utcában)

Tel.: 74/410-883 ● www.szaszoptika.hu
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PRÉMIUM TETÕCSEREPEK 
akár FÉLÁRON!

Akciós tetõcserép vásárlásakor
akár egy 15.000,– Ft értékû
WELLNESSKUPON IS az Öné! 
További részletekért keresse
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A ballagás alkalmából 
12% kedvezményt kínálunk!
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Javában zajlik a Béla király tér átépítéseA buszok sem érintik
a Béla király teret

A Gemenc Volán Zrt. értesíti a Tisz-
telt Utazóközönséget, hogy a Béla
király tér rekonstrukciója során, a
burkolat lerakása idején, május 16-
án üzemkezdettõl mintegy 3 hetes
idõtartamra a teret lezárják, így azt
az autóbusz járatok sem használhat-
ják.

Ezen idõ alatt: az 1-es (Autóbusz-
állomás-Hosszú-völgy) és a 6Y
(Autóbusz-állomás-Tót-völgy) vona-
lon közlekedõ járatok a Béla király
téri megállóhelyet nem érintik.

A 7, 7A és 7B (TESCO Áruház-
Autóbusz-állomás-TESCO Áruház)
vonalon közlekedõ járatok a Béla
király téri és a Munkácsy utcai
megállóhelyet nem érintik, de
megállnak az Autóbusz-állomásra
közlekedéskor a Május 1. u., Kór-
ház, Nyomda, illetve a TESCO Áru-
házhoz közlekedéskor a Posta,
Nyomda, Kórház, Május 1. u. meg-
állóhelyeken.

A módosított útvonalon közleke-
dés okozta kellemetlenségért elné-
zésüket kérjük.

Gemenc Volán Zrt.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város
történelmi városmagjának funkció-
bővítő fejlesztése” című, „DDOP-
4.1.1/C-09-2f-2010-0001” azono-
sító számú pályázat keretében gőz-
erővel folynak a munkálatok a Béla
király téren.

A nyárias idõjárásnak köszönhetõen
jelentõsen felgyorsultak a kivitelezési
folyamatok, a közmûhálózat megújí-
tása hamarosan befejezõdik. A Rene-

szánsz Zrt. projektvezetõjének el-
mondása alapján a Béla király téren, a
Vármegyeháza elõtt és a Vár közben
új csapadékvíz elvezetõ rendszer ke-
rült kiépítésre, az ivóvízhálózat fejlesz-
tése és a szennyvíz-
hálózat korszerûsí-
tése megtörtént.
Elkészült a szökõ-
kút és a csobogó
vízgépészete, jelen-

leg a szökõkút szerkezetépítése és a
csobogó kõburkolása folyik.

A korábban a templom melletti
zöld szigeten álló Szent László szob-
rot új helyre, a Vármegyeháza elõtt
kialakított csobogóhoz költöztet-
ték. A templomkertben a kivitele-
zõk elkészültek a kertészeti mun-
kákkal, a növényzet telepítése ha-
marosan megkezdõdhet.

A projektvezetõ tájékoztatása
alapján a Vármegyeháza kertjében
a kandelábereket felújították és a
helyükre állították, a kõburkolat el-
helyezése is megkezdõdött. Elké-
szült a támfal a keleti oldalon, a kö-
vetkezõ fázisban a kõburkolás és a
lakatos munkák kivitelezése zajlik.

Tisztelt Szekszárdiak!

A Béla király tér rekonstrukciója, il-
letve a soros munkafolyamat tech-
nológiája elérkezett arra a pontra,
hogy szükségessé válik a Béla ki-
rály tér teljes lezárása.

2013. május 16-tól (csütör-
tök) az új forgalmi rendnek meg-
felelõen minden út, ami a Béla
király térbe csatlakozik, zsák-
utcává válik, elõreláthatólag
2013. június 6-ig.

A Béla király tér lezárása a kö-
vetkezõ utcákat érinti:

1. Babits utca - zsákutca teljes
hosszában, a forgalom kétirányú-
vá válik

2. Flórián utca - zsákutca a Vö-
rösmarty utca keresztezõdésétõl

3. Vörösmarty utca - a forgalom
kétirányúvá válik

4. Bezerédj utca - továbbra is
zsákutca, kerülési út a Kisiparos
udvar parkolója felé

5. Munkácsy utca - zsákutca a
Móricz Zsigmond utcától, a Lehel
utcától, valamint a Kálvária utcát a
Munkácsy utcával összekötõ út-
szakasz csatlakozásától

6. Ybl Miklós utca - a meg-
növekedett forgalom miatt az Ybl
irodaház elõtti parkolókban csak
párhuzamos parkolás lesz megen-
gedett

7. Bartina utca - zsákutca a Bá-
lint köz csatlakozásától. A Mérey
utca megközelítését a Bálint köz -
Kálvin tér érintésével lehet meg-
tenni.

Ezúton tisztelettel kérjük a
lakosság, illetve a közlekedõk,
türelmét és megértését a té-
ren zajló munkálatok miatt!

Közlemény: forgalomkorlátozás a Béla király téren

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
május 13-tól május 18-ig:
●● jégsaláta 289 Ft/db
●● karalábé 119 Ft/db
●● paradicsom 490 Ft/kg
●● banán 359 Ft/kg

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

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

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

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

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

Szekszárd, Hunyadi u. 5.
Tel.: 74/512-666

Nyitva tartás: 
H-P 8-17.00, Sz 7.30-11.30

Vegyen többet olcsóbban a Vetõmag Üzletházban!

Növényvédõ szer
AKCIÓ!

5.000,- Ft feletti készpénzes vásárlás 
esetén 6% kedvezmény.

10.000,- Ft feletti készpénzes vásárlás 
esetén 10% kedvezmény.

Növényvédõ szer
AKCIÓ!

5.000,- Ft feletti készpénzes vásárlás 
esetén 6% kedvezmény.

10.000,- Ft feletti készpénzes vásárlás 
esetén 10% kedvezmény.

Az akció a növényvédõ szerekre vonatkozik visszavonásig.

Ideiglenes
taxiállomás

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szek-
szárdiakat, hogy 2013. május 18-án
és 19-én kerül megrendezésre a 39.
Gemenci Nagydíj Nemzetközi Ke-
rékpárverseny.

A rendezvény keretében május
19-én (vasárnap) 10.30 órától
12.30 óráig, a körpályás verseny
idejére lezárásra kerül a Széchenyi
u. – Várköz – Ybl M. u. - Munkácsy
u. – Alisca u. – Béri B. Á. u.

A fentiek miatt ideiglenes taxiál-
lomást jelölünk ki a Garay gimnázi-
um déli oldalán, a Csokonai utcában
10 órától 13 óráig.
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Ismét kitárta kapuit a Mûvészetek Háza
Kiállítással, koncerttel avatták fel a megújult épületet

Folytatás az 1. oldalról.
A régi zsinagóga épülete az

„Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Há-
za multifunkcionális közösségi köz-
pont kialakítása (azonosítója: TIOP-
1.2.1-08/2-2009-0010) címet viselõ
pályázatnak köszönhetõen újult
meg, melynek során gépészeti,
energetikai és akusztikai változtatá-
sokat is végrehajtottak, az esztétika-
iról már nem is szólva. A megye
egyik legimpozánsabb épületének
Máté János tervezõ megtartotta a
régi karakterét, melybe tökéletesen
beleillenek az új, modern elemek.

A kedd esti megnyitón Horváth
István is üdvözölte a szép számban
megjelent érdeklõdõket. A polgár-
mester elmondta: biztos benne,
hogy ez a sokak számára kedves
épület új csodákat nyújt majd. Elis-
merte, hogy sokat kellett rá várni,

hogy az épület ismét a közösség-
építõ és kulturális programok böl-
csõje legyen, s mindezt egy Márai
idézettel érzékeltette: „Az élet igazi,
nagy vállalkozásai legtöbbször nem
hõstettek, hanem türelemjátékok.” 

Az ünnepség keretein belül meg-
nyílt a Tolna Megyei Tárlat
is, melyben elismert kép-
zõmûvészek festményei,
grafikái, szobrai láthatók.
(Írásunk a 4. oldalon)

Köszöntõt mondott Baky Péter fes-
tõmûvész, a kiállítás kurátora, a ház
közelmúltban nyugdíjba vonult
igazgatója, a tárlatot P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész ajánlotta a ven-
dégek figyelmébe.

A megnyitó hangulatát a Szekszár-
di Madrigálkórus ünnepi hangver-
senye emelte. A Jobbágy Valér Liszt-
díjas karnagy által dirigált kórus a
koncert elsõ felében Monteverdi,
Mendelssohn és Mozart, míg a má-
sodikban Kodály, Vajda János és
Liszt darabjait szólaltatta meg.

JÖVÕRE 30 ÉVES
LESZ A HÁZ

A Mûvészetek Házának otthont adó
egykori zsinagóga 1897-ben épült
romantikus stílusban, tervezõje
Hans Petschnigg grazi építész. A
szekszárdi zsidóság az 1960-as
évek elejéig használta a zsinagógát.
Az elhagyott és lepusztult állapotú
épületet 1971-ben vásárolta meg a
városi tanács, és 1981-ben kezdték
meg az átépítést az Ybl-díjas épí-
tész, Kerényi József tervei alapján.
A Mûvészetek Házát 1984-ben ad-
ták át, az öt évvel késõbb felavatott
orgona a drezdai Jehmlich gyár
munkája, s még ma is az ország
egyik legnagyobb koncertorgonája.

A Szekszárdi Madrigálkórus hangversenye emelte az ünnep fényét

Az érdeklõdõk teljesen megtöltötték a megszépült Mûvészetek Házát

Tolna megyei alkotók munkáiból álló tárlattal nyitott a Ház

Horváth István polgármester

Matókné Kapási Julianna igazgató
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Május 7-én újra megnyílt a nagykö-
zönség előtt az Agóra program ke-
retében felújított, belső terében
XXI. századi technikával felszerelt
Művészetek Háza, a Babits Mihály
Kulturális Központ „ékszerdoboza”.
Ezzel természetesen nemcsak a
város emblematikus épülete vált
látogathatóvá, hanem a Tolna Me-
gyei Tárlat is. 

Éppúgy mint a Ház 1984-es felavatása-
kor, amikor elõször nyílt újra lehetõség
arra, hogy az 1944-tõl hosszú évtizede-
ken át tartó hányattatás után teljesülhes-
sen az, ami a szekszárdi zsinagóga avatá-
sán elhangzott 1897-ben: „Legyen ez az
épület végtelen idõkig ápolóhelye a ha-
za- és az emberszeretetnek, hajléka a ma-
gyar kultúrának”.

A tárlattal láthatóvá vált, hogy fel-
nõtt a Tolna megyei és innen elszárma-
zott mûvészek új generációja. A 28 ki-
állító mûvész között találunk régi isme-
rõsöket - nem kizárólag a tõlük meg-
szokott alkotásokkal -, és fiatal, sokak
számára még ismeretlen alkotókat.
Csala Sándor magas szintû meseilluszt-
rációkat mutat be a Bari Károly gyûj-
tötte és fordította „Burláj vitéz” cím-
mel megjelent cigány népmesékhez. A
jogi egyetem elvégzését követõen vá-
lasztotta hivatásának a szobrászatot dr.
Támuly Zsuzsanna, aki síklapokból al-
kot térbeli kompozíciókat. Konstruk-
tív fejének címébe foglalt sorszámául
saját születési évét adta: No. 1977. Üres

asztalnál, magába mélyedve, letargiku-
san ülõ magányos alakot ábrázol Fusz
Mátyás óriási festménye. Õ szüleivel
együtt állít ki ezen a tárlaton: édesany-
ja, Kis Ildikó porcelántervezõ-mûvész
szintén a pusztulás felé mutató, csont-
vázszerû mûvet alkotott a finom anyag-
ból, míg édesapja, Fusz György szob-
rászmûvész alkotása esetében már az
elkészítés technikája is a lebomlás felé
mutat, de a magas hõmérsékletû ége-
tés után elõtûnik a különleges, szándé-
kosan deformált alkotás.

Az erõteljes ecsetvonásokkal karak-
teres alkotásokat készítõ Könyv Kata
festõ szintén mûvészcsaládból szárma-
zik. Bõrdíszmûves édesanyja nem sze-
repel ugyan ezen a tárlaton, de az újsze-

rû grafikai technikáktól sem idegenke-
dõ édesapja, Könyv István János grafi-
kusmûvész két alkotással is bemutatko-
zik. A kivételes tehetségének köszön-
hetõen Szabó Dezsõ ösztöndíjat el-
nyert Gwizdala Dáriusz jövõre végez a
Képzõmûvészeti Egyetemen. Itt kiállí-
tott mûvei Marcel Duchamp ready
made-jeit továbbgondolva kifordított
kést, szétbontva újjáalkotott széket áb-
rázolnak. Ezen a tárlaton elsõ mesteré-
vel, Imre Péterrel együtt állít ki, aki két
szobrát hozta el a Mûvészetek Házába.
Takács Gabriella szövõ-textilmûvesnek
figyelemfelkeltõ Kézzel szõtt rétegelt
kabátja, amit krisztusi pózban állítottak
ki. Ez darab a mûvész diplomamunkájá-
ul készült 2012-ben.

A tárlat, amelyet P. Szabó Ernõ, mû-
vészettörténész nyitott meg, szeptem-
ber 15-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételé-
vel naponta 10–tõl 18 óráig. Belépõ-
jegy: 500 Ft, diákoknak, nyugdíjasok-
nak: 300 Ft, csoportos látogatás esetén
diákoknak díjtalan. Kovács Etelka

Új kezdet a Mûvészetek Házában
Huszonnyolc alkotó mûvei a Tolna Megyei Tárlaton

A Tolna Megyei Tárlat szeptember 15-ig látogatható

A TOLNA MEGYEI
TÁRLAT KIÁLLÍTÓI

ADORJÁNI ENDRE
BAKY PÉTER

CYRANSKI MÁRIA
CSALA SÁNDOR

DR. TÁMULY ZSUZSA
FARKAS PÁL

FUSZ GYÖRGY
FUSZ MÁTYÁS

GÁSPÁR GYULA
GÖRGEY GÉZA

GWIZDALA DÁRIUSZ
HOPP-HALÁSZ KÁROLY JÓZSEF

IFJ. KOFFÁN KÁROLY
IMRE PÉTER

KEMP ZSUZSA
KIS ILDIKÓ

KOVÁCS ZOLTÁN
KÖNYV ISTVÁN
KÖNYV KATA

MAKÓ ANDRÁS
MOLNÁR MÓZSI GYÖRGY

MÖZSI SZABÓ ISTVÁN
RITTER JÁNOS

SCHUBERT PÉTER
SZATMÁRI JUHOS LÁSZLÓ

TAKÁCS GABRIELLA
ZIRCZI JUDIT
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Elég egyetlen gombnyomás a tévé
távkapcsolóján, és szomorúan szem-
besülhetünk az-
zal, mennyire
különbözõen vi-
szonyulnak egyes
mûsorszerkesz-
tõk a család fo-
galmához.

Egy - fõként a fiatalok körében
népszerû - szappanopera-sorozat-
ban például egymással csókolózó
kamaszlányokat láthatunk, aztán
meg egy másik férfival párkapcso-
latban élõ fiatal „celeb” kerül a hírek
középpontjába, aki azonos nemû
élettársával szeretne gyermeket ne-
velni. Másutt ordítozó, verekedõ há-
zaspárokat mutogatnak, akiknek
gyermekei inkább rossz társaságba
csapódnak, minthogy ebben a fojto-
gató légkörben maradjanak.  Más-
ság, kiábrándultság, feszültség...
Ilyen lenne A Család?

A jó érzésû ember csak kapkodja
a fejét, és elmenekül ezekrõl a csator-
nákról. Szerencsére van hova.

A közszolgálat (közismertebb ne-
vén királyi) televízió „Családbarát”
címû délelõtti összeállításában
ugyanis ennek a szemléletnek éppen
az ellenkezõje jelenik meg napról
napra. A színes magazinmûsor szé-
les palettáját nyújtja a családi élet
örömeinek, a gyermek-szülõ-
nagyszülõ kapcsolat szépségeinek a
babavárástól az esti mesélésig, a kö-
zös fõzõcskézéstõl az együtt zenélé-
sig.  Ismeretterjesztõ beszélgetéseket
hallhatunk például a házi kedven-
cek helyes tartásáról, megtanulha-
tunk ajándékkészítési technikákat,
és a nézõk által beküldött egészséges
ételek receptjeit, elkészítési módját
is megismerhetjük. Követendõ pél-
dákat látva arra, hogyan lehet hasz-
nosan, meghitt, szeretetteljes légkör-
ben tölteni az idõt családi körben.  A
Dióssy Klári, Novodomszky Éva és
Gaskó Balázs által felkészülten, a té-
ma iránti elkötelezettséggel vezetett
igényes, derûs, barátságos hangvéte-
lû mûsor minden percébõl az sugár-
zik, hogy gyerekeket nevelni boldog-
ság, családban élni jó.

Reménykedjünk, hogy ezt a kivá-
ló mûsort még sokáig nem szorítja
ki a képernyõrõl semmilyen hatás-
vadász produkció. 

Cser Ildikó

Családbarátok

Szabácsy Szabolcs Az év Tolna megyei rendõre
A szekszárdi alezredesnek a szimultán is jól megy

Méltán választották idén Szabácsy
Szabolcs alezredest, városunk
rendőrkapitányságának közrendvé-
delmi osztályvezetőjét a megye
legkiemelkedőbb munkateljesítmé-
nyét produkáló Az év rendőrének.

E kitüntetõ címet 1995-ben alapította a
megye közgyûlése, karöltve a megyei
rendõr-fõkapitánysággal. Az lehet birto-
kosa e rangos elismerésnek, aki eszten-
dõkön át kiemelkedõ szakmai tevékeny-
séget végzett. Igazán remek munkakap-
csolatot ápolunk a jó humorú Szabácsy
Szabolcs alezredessel, így beszélgetésünk
elején megengedhettem magamnak egy
tréfás szójátékot, s „letolvajoztam” az osz-
tályvezetõt. Azonnal vette a lapot, hiszen
tudta, ezzel arra utalok, hogy a különbö-
zõ feladatok elvégzéséhez szükséges idõt
saját magától „lopja”. Aztán kiderült,
hogy csak olykor van errõl szó, hiszen fej-
ben és a gyakorlatban egyaránt remekül
csoportosítja, és látja át (és el) feladatait.

- Folyamatosan szimultánt „játszom”,
akár a sakknagymesterek - mondta az al-
ezredes. - Annyira megszoktam, sõt már
természetes is egy idõben akár több fel-
adat ellátása, hogy nem okoz gondot, mi-
kor mivel és mit kell lépnem a képzelet-
beli sakktáblán. Ha e téren valami okból
változás történne, bizony szokatlan len-
ne az új helyzet.

Szabácsy alezredes 2007 januárjától
teljesít szolgálatot Tolna megye terüle-
tén a legnagyobb, 85 fõs rendõrségi osz-

tály élén. Emellett ellátja a kapitányság vé-
delmi tiszti feladatait, valamint a Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitányság Csapat-
szolgálati Századának századparancsnoki
beosztását. Munkakörébõl következõen
részt vesz a védelmi felkészülésben, a na-
gyobb közlekedési balesetek, egyéb kár-
esetek helyszínén irányítja a rendõri fel-
adatokat - együttmûködve a társszervek-
kel. Sõt, gyakran vesz részt eltûnt szemé-
lyek, illetve holttestek felkutatásában.

Kollégái jó szakembernek és kiváló
vezetõnek tartják. Ám legalább ilyen fon-
tos, hogy a városlakók is gyakran juttat-
ják el elismerésüket, köszönetüket a ka-
pitányságra, amelyben az alezredes segí-
tõ intézkedését méltatják. Csak megjegy-
zem, nyilván rengeteg tanulás és az évek
során összegyûlt - mindig kéznél levõ -

tapasztalat kamatozik az empátiával vég-
zett munkájában, amibe bizonyára „be-
lejátszik” a megyei fõkapitányságról
nyugdíjba vonult édesapja hatása is.

Bizonyára sokakat érdekel, hogy mi-
lyen feladatokat vállal legszívesebben az
osztályvezetõ. Nem titkolta: a rendezvé-
nyek, a tömegdemonstrációk és a foci-
meccsek biztosítása (nem ritkán a fõvá-
rosban.) Ami a mérkõzéseket illeti, ahol
kollégáival - testpáncélos ruhában, tömeg-
oszlató felszerelésekkel - megjelent, soha
nem volt balhé. S nem azért, mert bárkit
is félelemben tartottak. Akkor miért?

- Ez a normális hozzáállásnak és kom-
munikációnak köszönhetõ. Agresszivi-
tás nélkül, érvelõ szavakkal mindenkit rá
lehet venni az emberhez méltó viselke-
désre. Még azokat is, akik bizony be-be-
isznak a meccs végére.

Remélem, nem árulok el titkot: na-
gyon nehéz volt egyeztetni beszélgeté-
sünk idõpontját a rengeteg elfoglaltság
okán. Egyik alkalommal bonyhádi mun-
ka miatt kellett elhalasztani a találkozást.
Tudják, amikor elfogták a szentendrei lö-
völdözõt. Szabácsyék csapata is részt vett
a munkában, s mint tudjuk, sikeresen.

- Nagyon örülök az elismerésnek,
ugyanakkor meg is lepõdtem – fogalma-
zott az alezredes. – Eddig még nem volt
idõnk, hogy kollégáimmal megünnepel-
jük a kitüntetést, de hamarosan sor ke-
rül rá. Fõzök valami finomat, s együtt
töltünk egy estét. V. Horváth Mária

Szabácsy Szabolcs alezredes

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba”
Horváth István szerint nincs trafikügy Szekszárdon

Péntek délben sajtótájékoztatóra
hívta a megyei és országos médi-
át Horváth István.  Szekszárd pol-
gármestere azután döntött úgy,
hogy a nyilvánosság elé áll, hogy
az egyik országos hetilap online
kiadásában újabb cikk jelent meg
a „szekszárdi trafiküggyel” kap-
csolatban.

Horváth István elmondta: szeretne tiszta
vizet önteni a pohárba, hiszen az utóbbi
hetekben, napokban különbözõ híreszte-
lések jelentek meg a médiában arról,
hogy Szekszárdon a Fidesz frakció befo-
lyásolta a trafik-pályázatok végeredmény-
ét. A polgármester szerint azonban sem
a megyeszékhelyen, sem más városban
semmilyen törvénytelenség nem történt.

„Nem is történhetett, hiszen a kon-
cessziós pályázat kiírását és bírálatát a

Nemzeti Dohánykeres-
kedelmi Zrt. végezte,
abba senkinek, így ne-
künk sem volt beleszólá-
sunk” - szögezte le a vá-
rosvezetõ.

Egy kérdésre válaszol-
va Horváth István elis-
merte, hogy hiteles le-
het az a hangfelvétel,
ami alapján a hvg.hu cik-
ke megjelent. Õ maga
azonban nem lát problé-
mát abban, hogy a frak-
ció néhány tagja között zajlott beszélge-
tésrõl hangfelvétel készült. Az anyagban
szerinte semmi vállalhatatlan nincs.

„Hét éve dolgozom Szekszárd polgár-
mestereként egy sikeres városért” - foly-
tatta Horváth István. „Fontosnak tar-

tom, hogy fontos kérdé-
sekrõl kellõ információ-
val rendelkezzem én ma-
gam és a képviselõtársa-
im is. Szeretek képben
lenni a város ügyeirõl,
így egy spontán kiala-
kult beszélgetésen tájé-
kozódtam a lehetséges
pályázókról. A magánvé-
leményemet mondtam
el a hangfelvételen, de
azt a bírálatoknál nem
kérték ki.”

Szekszárd polgármestere hangsúlyoz-
ta: nincs pályázati lista, és a döntésekre
sem volt, nem is lehetett befolyással. Egy
kérdésre válaszolva Horváth István le-
szögezte: nincs ügy, így nem is merült fel
benne a lemondás gondolata.

Horváth István
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Szekszárdon járt a Musica Sacra kórus 
A székelyudvarhelyi Musica Sacra kórus
római zarándokútjáról hazafelé tartva
tartalmas, élményekben gazdag napokat
töltött Szekszárdon a Gagliarda Kamara-
kórus vendégeként. Ez a látogatás a ta-
valy Erdélyben megkezdett közös
együtténeklés, ismerkedés második állo-
mása volt. A Gagliarda kórus tagjai ottho-
naikban várták szeretettel a vendégeket,
akik a megérkezés másnapján a megyei
múzeum támogatásával tárlatvezetés ke-
retében ismerkedhettek környékünk
múltjával, történetével, néprajzával. A kö-
zös ebéd után a Kálváriáról nyíló kilátás-
ban gyönyörködtek, a lokálpatrióta szek-
szárdi kórustagok pedig meséltek a vá-
ros jelenérõl, kultúrájáról, híres borásza-
tairól.

A délutáni program folytatásaként kö-
zösen vettek részt a székelyudvarhelyi plé-
bános által celebrált misén az újvárosi kato-
likus templomban, majd a két kórus közös

hangversenyt adott a helyszínen. A nagy
számú hallgatóság szép élményekkel tölte-
kezhetett. A fellépés végén a két kórus kö-
zösen énekelte a székely, majd a magyar
himnuszt, melyek után a kórusok tagjai át-
érezhették: bár egymástól távol élnek,

együvé tartoznak.A Musica Sacra kórus el-
utazása elõtt az estét vacsora zárta a Mészá-
ros Borházban, melyért köszönet illeti Szek-
szárd város vezetõit. Nem maradhatott el a
székely asztali áldás, és sok szép, mindkét kó-
rus által ismert dal eléneklése sem. BB

A székelyudvarhelyi kórus az újvárosi templomban

A fogyatékossággal élők igazi hét-
köznapi hősök, akik méltók az elis-
merésre - fogalmazott Jantnerné
dr. Oszvald Ágnes, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyám-
hivatal hivatalvezetője május 3-án,
az Esélyegyenlőségi nap alkalmá-
ból szervezett délutánon.

A Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház rendezvényterme zsúfolá-
sig megtelt a különleges eseményre. A te-
rem falain Tolna megyében élõ sérült al-
kotók munkáit lehetett megtekinteni, de
szépen koreografált tánckompozíciót is
láthattunk a Fogyatékosok Nappali Intéz-
ményének Tánccsoportja közremûködé-
sével. A rendezvény védnöke, Tóth Fe-
renc kormánymegbízott volt. A Mozgás-

sérültek Tolna Megyei Egyesülete és a Tol-
na Megyei Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház közös szervezésû program-
ján Szabó Sándor, a mozgássérültek me-
gyei egyesületének elnöke, valamint
Réger Balázs, a Lakható Szekszárdért Köz-
hasznú Egyesület vezetõje köszöntötte az
érdeklõdõket. Szabó Sándor hangsúlyoz-
ta: a fogyatékossággal élõk jogvédelme ál-
lami kötelezettség. A mozgássérültek me-
gyei elnöke szavaiban az összefogás fon-
tosságát emelte ki, egyben jelezte: szüksé-
ges minél több hasonló rendezvénnyel
felhívni a figyelmet a sérült emberekre.
Réger Balázs az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma támogatásával tavaly megva-
lósult, akadálymentesített Önkéntes Ház
kapcsán örömét fejezte ki, hogy ismét

megtelik élettel a Civilek Háza, ahol az
egyesületek széles körû szolgáltatással, ta-
nácsadással segítik a mindennapokat.

Jantnerné dr. Oszvald Ágnes köszöntõ-
jében kiemelte, a fogyatékkal élõk a csüg-
gedés és az agónia helyett mûvészi érté-
ket teremtenek. Megjegyezte azt is, a sé-
rült emberek ugyanolyan tettre készek,
mint egészséges társaik. A délutánon dr.
Schall Norbert, az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság Tolna Megyei referense tartott
elõadást a mozgássérültek esélyegyenlõ-
ségérõl a jogszabályok és a lehetõségek
tükrében. Az év végéig az intézmények-
nek közszolgáltatás igénybevétele során
egy-egy épületbe a mozgást, ki- és beju-
tás feltételeit biztosítaniuk kell a mozgás-
korlátozottak számára - hangsúlyozta az

elõadó, majd arról is beszélt: a panaszt te-
võ személynek több lehetõsége van,
hogy jogait érvényesítse. Jelezte, az Ön-
kéntes Házban szerdánként kereshetik
fel panaszaikkal az érintettek. A referens
több olyan esetrõl is beszélt, amelynek
során egy-egy jogsértést követõen, pe-
ren kívül sikerült megegyezni a szolgál-
tatónak és a mozgáskorlátozottnak. Arról
is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
jogsértések során a bíróság helyett cél-
szerû elõször az Egyenlõ Bánásmód Ha-
tósághoz fordulni. A hatóság egyébként
500 ezertõl 6 millió Ft-ig szabhat ki pénz-
bírságot. Számos próbaper indult, hiszen
a hatóságnak joga van ilyeneket is indíta-
ni - közölte az esélyegyenlõségi napon
dr. Schall Norbert. Gyimóthy Levente

Köztünk élõ, hétköznapi hõsök

Sikeres szerzõi esten tapsolhatott a nóta-
szeretõ szekszárdi közönség április 27-
én  a  Babits Kulturális Központ díszter-
mében. „Tiszta fehér oltár,  avagy a mu-
zsikusnak dalból van a lelke” címmel Sili-
ga Miklós zeneszerzõ dalaiból, nótáiból
készült válogatás. Az est során a Szekszár-
di Magyarnóta Klub szólistái mellett bu-
dapesti vendég elõadók  - Lukács Tímea,
Osvát Magda és Németi Pál - mellett szín-
re lépett Hauszer Beáta, Kiss Dezsõ és
Csepregi Péter is. A szólisták által elõa-
dott dallamok mellett a klarinét és szaxo-

fon virtuóz- zeneszerzõ Siliga Miklós ké-
nyeztetett bennünket muzsikájával,  aki-
nek tanítványai között  olyan hírességek
vannak, mint Csepregi Gyula, vagy Dés
László. A nótaslágernek is tekinthetõ,
méltán népszerû címadó szerzemény a
Duna TV Kívánságkosár címû mûsorá-
nak egyik legkedveltebb dala.

A mûsor szerkesztõi  meglepetéssel ké-
szültek: a Jakab Magdi és Baksai Ferenc ál-
tal énekelt címadó dallal, egy szál virággal
és egy palack borral köszöntötték az ápri-
lis-május hónapban házassági évfordulóju-

kat ünneplõ párokat. Segítette az ötlet
megvalósítását a Babits Mihály Kulturális
Központ, továbbá a Hugi Virágbolt, a Bod-
ri Borház, a Remetebor Kft., Márkvárt Já-
nos, Támer László és Benkõ László ado-
mánya. Köszönet érte a szponzoroknak.

A Magyarnóta Klub - immár új névvel
és új vezetéssel kezdte meg a 2013-as
évet - folytatni kívánja azt a munkát, me-
lyet immár hetedik éve kezdett el a ma-
gyar nóta rajongóinak örömére. Annak,
hogy a mûfajnak vannak a városban ked-
velõi, ékes bizonyítéka, hogy ez alkalom-
mal is megtelt a nézõtér lelkes nótaszere-
tõ emberekkel. Tudósítónktól

Újra szóltak a szép nóták...

BELGA EST
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és az Alisca Szekszárd-
Waregem Baráti Társaság tisztelettel
meghívja Önt, családját és barátait a két
város között fennálló testvérvárosi kap-
csolat 20 éves jubileuma alkalmából ren-
dezett BELGA ESTRE.

Idõpont: május 18. (szombat) 18 óra.
Helyszín: Baka István Általános Isko-

la (Béri B. Á. u. 89.)
A rendezvényen belga partnerváro-

sunk, WAREGEM saját kultúrájával, jel-
legzetes ételeivel és italaival mutatkozik
be Szekszárd számára a városok közötti
két évtizedes baráti kapcsolat jegyében.

PROGRAM:

17.30: Érkezés, helyek elfoglalása az
asztaloknál

18.00: Ünnepi köszöntõk, a testvérvá-
rosi kapcsolat méltatása

19.00: Ünnepi vacsora jellegzetes bel-
ga ételekkel és kiváló belga világos és bar-
na csapolt sörökkel

A belga estre belépõjegy (4000 Ft) és
támogatói jegy (3000 Ft) vásárolható.

A belépõjegy tartalmazza a vacsorát
és 2 korsó belga sört. A további fogyasz-
tást batyus jelleggel kívánjuk megoldani.

A bevételt jótékonysági célra és az Alis-
ca Szekszárd-Waregem Baráti Társaság
programjainak megvalósítására fordít-
juk. Jegyek (korlátozott mennyiségben)
vásárolhatóak a Tourinform Irodában
(Szekszárd, Béla király tér 7., Tel.: 74/315-
198), hétfõtõl péntekig 9 és 17 óra, szom-
baton 9 és 14 óra között.

Bõvebb infó: Péterfalviné Kalmár Pi-
roska titkár (Tel.: 06/70-77-304-77)

A szervezõk szeretettel várnak min-
den kedves érdeklõdõt!
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Párban magányban
Babits Mihály és Török Sophie különös házassága

Korábban sosem járt Szekszárdon,
mégis Babits Mihály révén kitűnő-
en ismeri városunkat. Az 1956 óta
Londonban élő Sárközi Mátyás, Jó-
zsef Attila-díjas író, kritikus, műfor-
dító, újságíró pontosan tudja, kik
ültek egykor a Babits-ház nappali-
jának kanapéján, amin most Ódor
János Gáborral, a megyei múzeum
igazgatójával beszélgetett nemrég
megjelent, Babits és Tanner Ilona
(Török Sophie) különös házasságát
feltáró dokumentumregényéről.

Ezt a könyvet - mint az élvezetesen és hi-
telesen anekdotázó Sárközi Mátyás
mondta - 98 százalékban nem õ írta. Bár
családja révén személyes emlékeket is
õriz a múlt század elsõ felének irodalmi
életébõl: édesapja Sárközi György, költõ,
író, szerkesztõ, aki keresztény filozófus-
nak is gondolta magát. Dédnagyapja ví-
zimolnár volt, a Sárközben volt a malma,
ezért választotta magának - valószínûleg
Vogel helyett - a Sárközi nevet. Apai
nagybátyja publicista volt, míg édesany-
ja, Molnár Márta indította újra férje ha-
lála után, 1946-ban a Válasz címû szépiro-
dalmi és társadalompolitikai folyóiratot,
lakásán rendszeresen irodalmárok be-
szélgettek. Hogy a könyv egészen hite-
les legyen, mégis sok forrásanyagot gyûj-
tött hozzá: naplókból, magánfeljegyzé-
sekbõl, memoártöredékekbõl és versek-
bõl állt össze a kötet. Szabó Lõrinc volt
a „legintimebb Pista”, mindent leírt -

mondta Sárközi. Õ ajánlotta fel a Centrál
Kávéházban már gyûrûvel eljegyzett
menyasszonyát Babitsnak, aki nagyon
magába zárkózó volt, a nõknek plátói
szerelmet vallott, verset írt hozzájuk, de
nem volt egy szívtipró típus. Neki már
csak annyit kellett tennie, hogy közölte
Ilonkával: elveszi feleségül. (Szabó Lõ-
rinc végül Mikes Klárával házasodott
össze.) Szekszárd felé tartva, a vonatúton
Török Sophie-nak elnevezett asszony
azonban a nõkhöz vonzódott. Jobban
tetszett neki Tormay Cécil, viszont -
mint mondja - soha nem volt „praktizá-
ló leszbiánus”. A verseket írogató Tan-
ner Ilona egy nagy költõn keresztül akart
belecsimpaszkodni az irodalomba. Bár
Babits volt a mestere, soha nem lett be-
lõle nagy költõ. Mivel svájci családból
származott, nem érezte igazán a magyar
nyelv lejtését, inkább szabadverseket írt
- kevés sikerrel.

Babits nagyon szeretett volna gyer-
meket, akit szerethet és tanítgathat, an-
nak ellenére, hogy feleségével ritkán élt
házaséletet. Az asszony azonban egy fér-
fival viszonyt folytatott, aminek abor-
tusz lett a vége, s emiatt aztán nem lehe-
tett gyermeke. Ugyanakkor ügyvédboj-
tár öccsének kisbabája született egy szol-
gálólánytól. Magukhoz fogadták a kis-
lányt, Ildikót, így Török Sophie-nak az
unokahúga lett a saját gyermeke. Helyes
lány volt, de rossz tanuló. Babitsra tekin-

tettel átsegítették az érettségin, de az-
tán elvadult: villamoskalauz lett. Majd
Angliába ment, ahol egy lakókocsiban
élt macskák között. Tüdõbajban halt
meg 54 évesen.

Sárközi Mátyás apja beszélte rá Baum-
gartent, hogy alapítson irodalmi díjat,
aminek kurátora Babits lett. Borzasztó
dolog, hogy az embernek a kezében van
egy csomó pénz, amit mindenki szeret-
ne elnyerni. József Attila élettársa is a
nyakára járt, hogy a költõnek szüksége
lenne a pénzre. Ekkortájt történt a vég-
zetes vonatbaleset. Azt mondják, hogy
József Attila át akart menni két teherva-
gon között a Balaton partra, s az egyik
véletlenül elindult... Ez alkalom volt arra,
hogy Babitsot tegyék meg bûnbaknak.
Nem sokkal azelõtt írt verset a tragikus
sorsú költõ „Hódolattal Babits Mihály-
nak” címmel, de már nem lehetett oda-
ítélni a díjat a költõnek, aki a Szép Szó
szerkesztését kapta volna meg. Szeren-
csére az irodalomtörténet megvédte Ba-
bitsot.

Török Sophie mindent leírt, lefotó-
zott, ami Babitscsal történt. Õ találta ki,
hogy rögzíti, amint a verseit mondja, és
azt majd a rádió lejátszhatja. Egy ilyen al-
kalommal a nyolcéves Ildikó vette észre:
„Apa, olyan nagyon lélegeztél.” Máig tisz-
tázatlan, hogy Babitsnak pajzsmirigy-,
vagy gégerákja volt. Rudolf Nissen pro-
fesszor sikeres operációt hajtott végre a

költõn, aminek köszönhetõen egy dara-
big újra tudott beszélni. Felesége oda-
adóan ápolta súlyos beteg férjét, mind-
végig kitartott mellette. A költõ 1941. au-
gusztus 4-én bekövetkezett halála után
azt szerette volna, ha Babits temetése is
olyan nagyszabású lenne, mint Adyé, a
nemzet nagy költõjéé, de akkor már más
világ járta. A temetésen az Akadémia és
a baráti kör képviseltette magát.

A Párban magányban címû kötet Ady
temetésével kezdõdik, és Babitséval fe-
jezõdik be.

Ahogy Sárközi Mátyás mondta, Babits
legnagyobb mûve a Jónás könyve, amely-
lyel figyelmeztette az embereket: itt vala-
mi nagy baj közeledik. Kovács Etelka

A könyv borítóján Székely Aladár

nagyszerû felvétele Babits Mihály-

ról és feleségérõl, Török Sophie-ról

Észak-Erdély katonai közigazgatása
Az észak-erdélyi berendezkedésről
szólt Szavári Attila történész Teleki
Pál politikájáról indított sorozatá-
nak harmadik része az Illyés Gyula
Megyei Könyvtárban.

A II. bécsi döntést követõen, 1940.
szeptember 14-én éjfélkor katonai
közigazgatás lépett életbe a vissza-
csatolt részeken. A katonai ellenõr-
zés Észak-Erdélyben 1940. novem-
ber 26-ig tartott Werth Henrik ve-
zérkari fõnök irányításával, a végre-
hajtás operatív felelõse Náray Antal
ezredes volt. A bevonulást követõ-
en hármas fokozatú katonai igazga-
tási rendszert építettek ki: létrejöt-
tek a járási (városi) katonai pa-
rancsnokságok általános és szak-
igazgatásért felelõ, rendõrhatósági
és jegyzõi irányítással felruházott

jogkörrel rendelkezõ fõszolgabí-
rókkal, valamint városi polgármes-
terekkel és közigazgatási tisztség-
viselõkkel. Vármegyei szinten a ka-
tonai parancsnok a tábornoki kar-
ból került ki, és alispáni jogkörök-
kel bírt. Közegészségügyi, erdõtisz-
ti, vagy útügyi elõadókat is kinevez-
tek. A harmadik szintet a hadsereg
katonai közigazgatási csoportja je-
lentette, amely közvetlen felügye-
lõ, irányító hatósága volt a megyei
és a városi parancsnokságoknak,
egyben Észak-Erdély feljebbviteli
hatóságaként is mûködött. A kato-
nai közigazgatás fõbb feladata az
igazgatásrendészeti és államrendé-
szeti szolgálat ellátása, gazdasági in-
tézkedések folyamatainak elindítá-
sa (pl. földkérdés) volt, de a közel-
látásról való gondoskodás, a szociá-

lis ügyek kezelése, a közoktatás és
a menekültek ügyeinek intézése is
alá tartozott. A közbiztonságért a
magyar királyi csendõrség felelt.

Székelyföld viszonylagos elzártsá-
ga miatt a katonai közigazgatás az
adódó közellátási problémákat ve-
tõmag- és állatállomány-javító intéz-
kedésekkel próbálta kiküszöbölni.
A közigazgatás foglalkozott a dél-er-
délyi menekültek állami alkalmazás-
ba helyezésével is. Ez nem Teleki
koncepciója volt, mivel a miniszter-
elnök pontosan tudta, ha onnan az
orvosok, mérnökök, hivatalnokok
áttelepülnek, a dél-erdélyi magyar-
ság ellehetetlenül. Az átmeneti
rendszerre a gyors, bürokratizmus-
tól mentes intézkedések voltak jel-
lemzõek. Ez a szervezeti nehézsé-
gek és problémák kezelésében, az

élelmezési gondok megoldásában,
az útjavításokban, a tehergépkocsi-
forgalom megszervezésében, vala-
mint a gyárak és üzemek életben
tartásában, hitelnyújtásban és az ér-
tékesítésben mutatkozott meg. A
menekültek elhelyezése, a munkák
folyamatos biztosítása, megfelelõ
munkabérek kifizetése, az árak és a
bérek anyaországi szinthez való iga-
zítása, sõt, az elbocsájtások meg-
szüntetése, vagy a valutaüzérkedés
felszámolása szintén jellemzõ volt
erre az idõszakra. Teleki és a náciba-
rát Werth Henrik között ellentét hú-
zódott. Werth például meggátolta,
hogy a miniszterelnök nemzetiségi
politikáját végrehajtsák, vagy egy-
egy megbízottját nem engedte be
Észak-Erdélybe. (Folytatjuk.)

Gyimóthy Levente
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Útlezárások, forgalomkorlátozások a pükösdi fesztivál ideje alatt
Az autóbuszok terelõ útvonalon szállítják az utasokat

A Gemenc Volán Zrt. értesíti a Tisztelt Utazókö-
zönséget, hogy Szekszárdon a pünkösdi feszti-
vál rendezvényei és a 39. Gemenci Nagydíj Nem-
zetközi Kerékpáros Verseny miatt útlezárások
lesznek.

A pünkösdi fesztivál rendezvényei miatt lezárás-
ra kerül:

a Szent István tér 2013. május 16-án (csü-
törtök) 0.00 órától május 21-én (kedd)
14.00 óráig a Holub u. - Mészáros L. u. kereszte-
zõdéstõl az Arany J. utcáig.

Az útlezárás ideje alatt a helyközi járatok a
következõ terelõ útvonalon közlekednek:

6-os út irányából érkezõk:
Újvárosi templom - Rákóczi u. - Széchenyi u. -

Wesselényi u. - Holub u. - Autóbusz-állomás.
A járatok a Posta és a Wesselényi utcai helyi

megállóhelyen állnak meg.
6-os út irányába indulók:
Autóbusz-állomás - 56-os út - Mátyás király u. -

Zrínyi u. - Damjanich u. - Újvárosi templom
Bátaszék irányából érkezõk:
Kórház - Wesselényi u. - Holub u. - Hunyadi u.

- Autóbusz-állomás.
A járatok a Gimnázium helyett a Holub ut-

cai helyi megállóban állnak meg.
A helyi járatok a következõ terelõ útvonalon

közlekednek: 
1-es, 4-es, 6Y, 7-es, 7A, 7B vonalon:
Autóbusz-állomás - Holub u. - Wesselényi u. -

Nyomda - Szent László u., onnan tovább a járati
útvonalon és ugyanezen vissza.

2A, vonalon:
Palánk - Posta - Nyomda - Wesselényi u. - Holub

u. - Autóbusz-állomás.
4A vonalon:
TESCO Áruház -Bencze F. u. -Wesselényi u. -

Nyomda - Szent László u., onnan tovább a járati
útvonalon és ugyanezen vissza.

4Y vonalon:
TESCO Áruház - Kórház - Nyomda - Szent Lász-

ló u., onnan tovább a járati útvonalon és ugyan-
ezen vissza.

5-ös, 5Y, 6-os, vonalon:
Autóbusz-állomás - Holub u. - Wesselényi u. -

Kórház, onnan tovább a járati útvonalon és
ugyanezen vissza.

Az útlezárás ideje alatt a járatok nem érintik a
Szent István téri és a Liszt Ferenc téri megállóhe-
lyet, helyettük a terelõ útvonalon található meg-
állóhelyeken - Holub u., Szövetség u., Wesselényi
u., Nyomda - állnak meg. 

Az 5, 5Y, 6 vonal járatai a Szent István téri és a
Nyomda megállóhelyet nem érintik.

A Gemenc Nagydíj kerékpáros verseny miatt
az alábbi korlátozások lesznek:

Május 19-én (vasárnap):
- 10.30 órától 12.30 óráig a Széchenyi u. és a

Béri Balogh Ádám utca lezárásra kerül.

A helyközi járatoknál
a 6-os út irányából érkezõk terelõ útvonala:
Újvárosi templom - Rákóczi u. - Mátyás király

u. - 56-os út - Autóbusz-állomás.
Bátaszék irányából érkezõk, indulók terelõ út-

vonala:
Csatári körforgalom - Tartsay V. u. - Pollack M.

u. - Autóbusz-állomás.
A Bátaszék irányából érkezõ járatok nem

érintik a Szekszárd, Kórház megállót.
A Bátaszék irányába induló járatok nem

érintik a Szekszárd, Kórház és a Csatári torok
megállókat.

- 16.00 órától 21.30 óráig a Széchenyi utca
lezárásra kerül.

6-os út irányából érkezõk terelõ útvonala:
Újvárosi templom - Rákóczi u. - Mátyás király

u. - 56-os út - Autóbusz-állomás.
A járatok a Tanítóképzõ és a Gimnázium

megállók helyett a Szluha György utcai helyi
megállóhelyen állnak meg.

6-os út irányába indulók terelõ útvonala:
Autóbusz-állomás - 56-os út - Mátyás király u. -

Zrínyi u. - Damjanich u. - Újvárosi templom.
Bátaszék irányából érkezõk, indulók terelõ út-

vonala:
Béri Balogh Á. u. - Kecskés Ferenc u. - Bencze

F. u. - Holub u. - Hunyadi u. - Autóbusz-állomás.
A járatok a Kórház helyett a Bakta közi, a

Gimnázium helyett a Holub utcai helyi megál-
lóban állnak meg.

A helyi járatoknál
10.30 órától 12.30 óráig a terelõ útvonalak:
1-es vonalon:
Autóbusz-állomás - Zrínyi u. - Damjanich u. -

Rákóczi u. - Szent László u. és tovább a járati út-
vonalon, vissza irányba a Szent László u. - Mátyás
király u. - Autóbusz-állomás.

4-es vonalon:
TESCO Áruház - Autóbusz-állomás - Zrínyi u. -

Damjanich u. - Rákóczi u. - Szent László u. és to-
vább a járati útvonalon. Vissza irányba Szent
László u. - Mátyás király u. - Autóbusz-állomás és
tovább a járati útvonalon.

4A vonalon:
TESCO Áruház - Bencze F. u. - Holub u. - Zrínyi

u. - Damjanich u. - Rákóczi u. - Szent László u. és
tovább a járati útvonalon. Vissza irányba Szent
László u. - Mátyás király u. - Mészáros Lázár u. -
Holub u. és tovább a járati útvonalon.

5-ös vonalon:
Autóbusz állomás - Tartsay u. - Bátaszéki út -

Csap u. - Csatári út - Sárköz utca és tovább a jára-
ti útvonalon, vissza irányba ugyanígy.

6-os, 6Y vonalon:
Autóbusz állomás - Tartsay u. - Bátaszéki út -

Csap u. - Otthon u. és tovább a járati útvonalon.
7-es, 7A vonalon:
Autóbusz-állomás - Tartsay u. - TESCO Áruház

- Bátaszéki út - Csap u. - Csatári út - Csatári Üzlet-

ház és ugyanezen vissza. A járatok a Csatári Üz-
letház megállóból a TESCO Áruház megállóra
meghirdetett idõpontban indulnak.

89-es vonal:
TESCO Áruház - Tartsay u. - Autóbusz-állomás

- Zrínyi u. - Damjanich u. - Szent László u. - Kadar-
ka u. onnan tovább a járati útvonalon és ugyan-
ezen vissza.

9-es vonalon:
TESCO Áruház - Tartsay u. - Autóbusz-állomás

- Zrínyi u. - Damjanich u. - Újvárosi templom -
Jobbparászta. Vissza irányban Jobbparászta - Új-
városi templom - Rákóczi u. - Mátyás király u. -
Autóbusz-állomás - Tartsay u. - TESCO Áruház.

16.00 órától 21. 30 óráig a terelõ útvonalak:
1-es vonalon:
Autóbusz-állomás - Zrínyi u. - Damjanich u. -

Rákóczi u. - Szent László u. - Remete u. és tovább
a járati útvonalon. Vissza irányban Damjanich
helyett a Mátyás király utcán közlekedik.

4-es vonalon:
TESCO Áruház - Autóbusz-állomás - Mátyás ki-

rály u. - Zrínyi u. - Damjanich u. - Rákóczi u. -
Szent László u. - Mérey u. és tovább a járati útvo-
nalon. Vissza irányban Damjanich helyett a Má-
tyás király utcán közlekedik.

4A vonalon:
TESCO Áruház - Bencze F. u. - Holub u. - Zrínyi

u. - Damjanich u. - Rákóczi u. - Szent László u. -
Mérey u. és tovább a járati útvonalon. Vissza
irányban Damjanich helyett a Mátyás király ut-
cán közlekedik.

5-ös, 6-os vonalon:
Autóbusz-állomás - Hunyadi u. - Holub u. -

Bencze F. u. - Kecskés F. u. - Béri Balogh Á. u. és to-
vább a járati útvonalon. Vissza irányba ugyanígy.

7-es, 7A vonalon:
TESCO Áruház - Alisca u.- Fûtõmû - Május 1. u.

- Béri Balogh Á. u. - Kecskés F. u - Holub u. - Au-
tóbusz-állomás és ugyanezen vissza.

88-as vonalon:
TESCO Áruház - Béri Balogh Á. u. - Kecskés F.

u - Holub u. - Mészáros L. u. - Zrínyi u. - Damja-
nich u. - Rákóczi u. - Jobbparászta és tovább a já-
rati útvonalon. Vissza irányban Damjanich he-
lyett a Mátyás király utcán közlekedik.

89-es vonalon:
TESCO Áruház - Béri Balogh Á. u. - Kecskés F.

u. - Holub u. - Mészáros L. u. - Zrínyi u. - Damja-
nich u. - Rákóczi u. - Szent László u. és tovább a
járati útvonalon. Vissza irányban Mûszergyár -
Jobbparászta és utána közlekedik a járat a terelõ
útvonalon.

9-es vonalon:
TESCO Áruház - Alisca u. - Kecskés F. u. -

Holub u. - Mészáros L. u. - Zrínyi u. - Damjanich
u. - Rákóczi u - Jobbparászta, vissza a Damjanich
helyett a Mátyás király utcán közlekedik.

A járatok a terelõ útvonallal érintett megálló-
helyeken megállnak. Gemenc Volán Zrt.
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Virágpalánta-vásár
Szekszárd Város Polgármesteri Hivatala a
lakosság részére kedvezményes, 40 Ft/db
áron virágpalánta-vásárt szervez közte-
rületi, illetve elõkerti kiültetésre, valamint
épülethomlokzat díszítésére: május 14-
én 12 és 16 óra között, és 15-én 8 és16 óra
között a Kisiparos udvarban.

A virágosítási akcióban résztvevõk ne-
vét és címét a késõbbi zsûri-bejárások
megtekintéséhez rögzítjük. Kérjük,
hogy gondozott kertjeikrõl, kiültetése-
ikrõl készített fotóikat juttassák el a vá-
rosi kertészhez postai úton, vagy a
katzne@szekszard.hu e-mail címre.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

Városüzem és -fejlesztési Igazgatóság

Szépítsük együtt Szekszárdot!
Május első napjaiban is folytató-
dott a „Szépítsük együtt Szekszár-
dot!” program.

Május 2-án a Szent László Szakképzõ Is-
kola kollégiumának lakói és nevelõtaná-
rai vettek részt a programban. A pénte-
ki ballagásra készülve tették rendbe a kol-
légium környékét és a Gyermekkönyv-
tár mellett található parkolót. Egy óra
alatt öt zsák szemét gyûlt így össze. Ezút-
tal csak a fiúknak volt lehetõségük bi-
zonyságot tenni környezettudatosságuk-
ról, de egy következõ alkalommal már a
lányok is bizonyíthatják ugyanezt.

Fülemülék éne-
ke „festette alá” a
Magyar Madártani
és Természetvédel-
mi Egyesület Szek-
szárdi Csoportjá-
nak május 3-ai
munkáját. Dr. Kis
Ernõ és Tóth Sán-
dor vezetésével a
több mint 20 fõs
csapat péntek dél-
után találkozott a
megyei kórház

parkjában, ahol a ma-
dármegfigyelést és gyû-
rûzést egybekötötték
több zsák szemét össze-
gyûjtésével is, így csatla-
kozva programunkhoz.

Május 4-én egy már
évtizedek óta összetar-
tó társaság szorgosko-
dott a Faddi-völgy útjá-
nak megtisztításán. Ha-
lász János vezetésével
négy óra leforgása alatt
több köbméternyi föl-

det lapátoltak össze, és szállítottak el a
résztvevõk. Általában az útkarbantartás
célja az autós közlekedés megkönnyíté-
se, de ne feledkezzünk el az idõsebb gya-
logosokról sem, akiknek a tiszta út a bal-
esetmentes közlekedést jelenheti. Így
tett az a két fiatal is, akik nagymamájuk-
nak szerettek volna segíteni munkájuk-
kal. A minden évben megrendezett szur-
doktakarítás egyik pozitívuma, hogy a
résztvevõktõl csak pár órányi segítséget
igényel. Azért, hogy ez továbbra is ilyen
gyorsan menjen, a résztvevõk megbe-
szélték: „Találkozunk jövõre ugyanitt!”.A Szent László középiskola kollégistái

Összetartó társaság a Faddi-völgyben

Álláspályázat
Szekszárd város önkormányzata pályáza-
tot hirdet Szekszárd MJV Önkormányza-
tának KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002
„Szekszárd város hosszú távon egészsé-
ges ivóvízzel való ellátása” pályázata
kapcsán projekt menedzsment szer-
vezetvezetõ munkakör betöltésére. A
részletes pályázati felhívás megtekinthetõ
a www.szekszard.hu honlapon, a Köz-
ügyek/Állás menüpontban.

A térségben képzõdõ szerves hulladék zöme eddig
közvetlenül a helyi hulladéklerakókra került. A zöld hul-
ladék szakszerû begyûjtésével azonban jelentõs mér-
tékben csökkenthetõ a deponált hulladék mennyisé-
ge, ráadásul abból jól értékesíthetõ, kiváló minõségû
termék, komposzt készíthetõ.
A lakosság termelte hulladék legalább 30 %-a kom-
posztálható szerves anyag, melybõl „mesterséges hu-
musz” állítható elõ, ami a növények számára nélkülöz-
hetetlen tápanyagokat tartalmaz. A lakosság által zsák-
ba rakott, vagy összekötegelt növényi hulladékot az
Alisca Terra Kft. dolgozói páratlan heteken hétfõn gyûj-
tik össze és szállítják el. 

Szállítási idõpontok 2013-ban

Május 6., hétfõ, 
május 21., kedd 
(ünnep miatt!)

Június 3., hétfõ, 
június 17., hétfõ

Július 1., hétfõ, 
július15., hétfõ,
július 29., hétfõ

Augusztus 12., hétfõ, 
augusztus 26., hétfõ

Szeptember 9., hétfõ, 
szeptember 23., hétfõ

Október 7., hétfõ, 
október 21., hétfõ

November 4., hétfõ, 
november 18., hétfõ.

A város belsõ, tömbházas övezeteibõl elõzetes beje-
lentés után viszi el a cég a közterületekrõl származó
zöld hulladékot.
Aki nem akar két hetet várni a legközelebbi szelektív
járatig, annak arra is lehetõsége van, hogy a szelektí-
ven leválogatott hulladékát kivigye az õsz óta mûködõ,
a Damjanich utcában lévõ hulladékudvarba, vagy a
szennyvíztelepen mûködõ komposztálóba.
A Damjanich utcai lakossági hulladékudvar nyitva tartá-
sa: hétfõ: szünnap, kedd: 10-17 óra, szerda: 8-14 óra, csü-
törtök: 8-14 óra, péntek: 10-17 óra szombat: 8-12 óra.
A szennyvíztelep komposztálójának címe: 
Szekszárd, Sárvíz u. 20.,  nyitva tartása: a hét minden
napján 7.00-20.00 óráig

Értékes komposzt zöld hulladékból
Módosul a szelektív hulladék háznál történõ összegyûjtésének 

rendje Szekszárd családi házas övezeteiben
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Nem változott, nem „rongálódott” el
Dr. Sík Erzsébet: „Az embereket nem a külsejük alapján kell megítélni”

A középiskolai tanár, Póla Károly
nyugalmazott iskolaigazgató első
tanítványai egyikének, a megyei
kórház radiológiai osztályvezető
főorvosának, a három szakvizsgás
dr. Sík Erzsébetnek adta át a
jelképes stafétabotot. Beszél-
getésünk egyik fő témájául Szek-
szárdhoz való szerető ra-
gaszkodását jelölte meg. A szek-
szárdiak is szeretve tisztelik, vele, s
munkájával kapcsolatban negatív
megjegyzést sem Póla Károly, sem e
sorok írója nem hallott soha.

- Biztosan érzékeli az önt körülvevõ
tiszteletet, szeretetet.

- Hát hogyne, s ez igen jó érzés.
Hozzáteszem, hogy a tekintélyt min-
denkinek saját magának kell
megteremtenie, ami nem egy-egy
munkáról, vagy alkalomról szól, hanem
hosszú-hosszú folyamat eredménye.
Ennek is van azonban rákfenéje. Ez pedig
az idõ. Ha jól akarok bánni egy beteggel,
akkor leültetem, meghallgatom, amibõl
érzi jó szándékomat, miközben kissé
megkönnyebbül. Sajnos erre alig van
lehetõség, mert „futószalagon” jönnek a
betegek, mi kevesen vagyunk, a feladat
pedig egyre több. Szóval felgyorsult min-
den, megszaladt a technika, amit ural-
nunk kell. Nagy baj, hogy a beteg lelkére
alig jut idõ. Sokat jelent nekik az együtt
érzõ szó, de már az is segít, ha ráteszem a
kezemet a kezére, vagy rámosolygok...

- Három szakvizsgával rendelkezik...
- Neurológiai, amit a röntgen (radi-

ológia) szakvizsga követett, végül az új,
speciális szakmából, az ideggyógyászati
diagnosztikából is tettem szakvizsgát.

- És miért éppen a radiológia?
- A neurológia volt a nagy szerelem,

de amikor végeztem, nem mertem arra
a bonyolult szakterületre jelentkezni,
mert azt éreztem, ahhoz én kevés
vagyok. Medikaként az élettani intézet
remek csapatával kutatómunkát is
végezhettem. Tanárom úgy látta, hogy
a neurológián a helyem. Az orvosláson
belül több terület is érdekelt, mint
például a belgyógyászat.

- Egyszer olyasmit mondott, félt
visszatérni Szekszárdra „a saját
haza és a próféta” esete okán.

- Azt gondoltam, hogy a „gyütt-
mentekkel” jóval elnézõbbek, mint a
helybéliekkel. Ugyanakkor egyre
erõsödött bennem az érzés, hogy

ahova születünk, ott van a feladatunk.
Mint tudja, családunk újvárosi, ami egy
külön kis világ. Az emberek figyelik
egymást, és figyelnek egymásra.

- Mi bújik meg meghatódott mosolya
mögött?

- Amikor felvettek az egyetemre, cso-
magjaimmal felszerelkezve indultam az
állomásra. A kapuban álldogáló egyik idõs
szomszéd ennyit mondott: „El ne
rongálódj!” Aztán évekig nem szólt hoz-
zám. Majd amikor diplomát szereztem -
talán kicsit még mosolygott is - így szólt
hozzám: „Hallom, nem hoztál szégyent
apádra és a fajtádra”. Az Újvárosban min-
denki mindenkit számon tartott. A régi
emlékek megszépítik az ember életét.
Egy másik, ökrös szekeret hajtó mogorva,
idõs szomszéd egy alkalommal faggatni
kezdett, „Miért búslakodsz kisleány?”
Kiböktem: nem sikerül a matek példa. Azt
mondta, vigyem át a leckét, de a füg-
gvénytáblázatot is. Nem akaródzott
átmenni, de édesapám azt mondta, men-
jek, nem veszíthetem el a szomszéd
bizalmát. Átmentem. Ránézett a feladatra:
„Nem csoda, hogy nem sikerül, ez nem
tangens, hanem kotangens.” Így aztán a
példa jó lett. Faggatni kezdtem és meg-
tudtam, hogy érettségizett, négy nyelven
beszél, de a „muszkát” is érti... Már akkor,
s azóta számtalanszor megfogalmazódott
bennem, hogy az embereket nem a külse-
jük alapján kell megítélni! Nagy igazság.

- Úgy terveztem, hogy emberi, orvosi
és szekszárdi ars poeticájáról fag-
gatom. Az elsõ kettõt már érintettük...

- És még érinteném együtt a kettõt.
Az élet, vagy a munka során adódott
sikerekkel csak egy-egy percig szabad
foglalkozni. Mert ha sok idõt szánunk
bármi fölötti örömködére, addig más
dolgok ellaposodhatnak. Szóval lépni és
lépni kell. Ha most megkérdezi, hogy
boldog vagyok-e, azt mondom, igen,
mert csodálatos új gépet kaptunk, egy
jelenleg beüzemelés alatt álló computer
tomográfot. Egy perc öröm, utána meg-
tanuljuk a mûködését, s azt, hogyan
tudunk általa még jobban dolgozni.

- Milyen családban nõtt fel? 
- Egyszerû, kötelességtudó, keményen

dolgozó és munkára nevelõ családban.
Szüleim és nagyszüleim is az elvárások és
a szeretet jegyében neveltek. Édesapám
könyvvizsgáló, édesanyám könyvelõ
volt. Nálunk soha nem adtak parancsba
semmit, de a tiltás sem volt jellemzõ. Mi
mindent megbeszéltünk, szüleimtõl
bármit megkérdezhettem, mindent
elmagyaráztak, mindenre kaptam
választ, soha nem hessegettek el. Saját
ügyeimben rám bízták a döntést, legfel-
jebb elmondták, a helyemben mit ten-
nének. Vállalva tetteimért a
felelõsséget, soha nem volt különösen
nehéz határoznom, ráadásul élt ben-
nem a minta. A minta, ami nevel, ami
eligazít, ami örökké meghatároz ben-
nünket.

- Fõorvos asszony sem „hesseget
el” senkit. A tíz esztendõs kisfiú-
nak is elmagyarázza betegsége
lényegét, s azt, hogy mit, miért

tesznek vele az orvosok, s neki mi
a teendõje. E konkrét példát
néhány éve mesélte az azóta meg-
gyógyult fiú anyukája.

- Fiú? Fiatalember! A múltkor találkoz-
tunk, magas, jóarcú, jó kiállású ifjúvá lett.
Pontosan tudom, kirõl beszél. Annak
idején rákérdezett a kórra.
Természetesen korához illõen mindent
elmagyaráztam neki, ahogyan bárki más-
nak is megtettem, megteszem. A
tudáshoz, a tájékozódáshoz mindenkinek
joga van.

- Szekszárdozzunk! Több külföldi és
budapesti állással is megkínálták,
mégis maradt.

- Nem tudnék másutt élni. Jött már
haza vonattal Budapestrõl? Én már
sokszor. Mindig elvarázsol, amikor
meglátom a szekszárdi dombok kon-
túrját. Hát, amikor megpillantom az
újvárosi templom tornyát, ami szá-
momra a világ legszebbje. Melegség
járja át a szívemet, s érzem, itthon
vagyok. Ez jelenti szekszárdinak és
újvárosinak lenni... S még valami!
Többször rákérdeztek március 15-én
nagypapámra, miért nem tûzte ki a
kokárdát? Azt mondta, hogy azt nem
egy napig kell a hajtókán viselni,
hanem örökké, odabent a szívünkben.
Ugyanígy érzek Szekszárddal is.
Ezekért maradtam itthon. De azért is,
mert a vizsgálatokkor vannak dolgok,
amiket nem mondanak el a betegek,
mert nehéz lenne a szó. Ám szavaik
mögött, vagy éppen hallgatásukban,
akár tekintetükben ott van a kimon-
datlan. Ez idegen nyelvterületen,
szokatlan gesztusok esetében nem sik-
erülne ez nekem.

- Soha nem láttam idegesnek, nem
hallottam ordítani.

- Ha feszült vagyok valamiért, azt meg-
beszélem, s lerendezem önmagammal,
hiszen az nem tartozik a munkahelyre.
Munkatársaimmal is megbeszélem,
hogy mi nem esett jól, fel kell oldani a fe-
szültségeket. A mi munkákat csak õszin-
te légkörben szabad végezni. 

- Kit ajánl?
- Egy fiatal, 32 esztendõs katolikus

plébánost, Hegedûs Jánost. Szekszárdi,
s bár Tamásiban dolgozik, gyakran tölti
itt, édesanyjánál a szabadidejét, és
példásan idomul a korosztályokhoz.

V. Horváth Mária
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MEGHÍVÓ
KÖNYVBEMUTATÓRA

Szeretettel várjuk Önt

és kedves családját
Szabadi Mihály:

Öregember az ablakban
címû könyvének bemutatójára,
a Babits Mihály Kulturális Köz-

pontba, 2013. május 15-én
szerdán 19 órára.
Bevezetõt mond:

dr. Say István.
Közremûködik:

Lányi Péter zongoramûvész,
Orbán György elõadómûvész.

Czencz János
mûvészeti album

A Czencz János Festõmûvész
Alapítvány Báta és a Víz’P’Art

Közalapítvány
Szekszárd tiszte-
lettel meghívja
Önt és családját,
barátait, ismerõ-
seit 2013. május
15-én, 16 órára

CZENCZ JÁNOS (1885-1960)
festõmûvész mûvészeti albu-
mának könyvbemutatójára.

A bemutató helye: Wosinsky
Mór Megyei Múzeum, könyvtár-
terem.

A kötet megjelenésérõl tájékoz-
tatást ad: Huszákné Czencz Mari-
etta, a festõ lánya.

A kötet szerzõi: Kratochwill
Mimi mûvészettörténész, dr.
Feledy Balázs mûvészeti író, Fer-
tõszögi Béláné galériavezetõ,
Schuller Róbertné tanárnõ.

Szerkesztette: Rühl Gizella.
Közremûködik: egy bátai pár

sárközi táncokkal, Balogh Imre és
tamburazenekara.

Felvételi a
mûvészeti iskolába

A Garay János Általános Iskola és
AMI csoportos mûvészeti ágai felvé-
telt hirdetnek a 2013/2014-es tanév-
re. A felvételik idõpontja: 2013. má-
jus 13-14. 16.00-18.00 óráig. Helyszí-
nek: Babits Mihály Kulturális Köz-
pont (Szent István tér 17-19.): nép-
tánc tanszak; Garay János Általános
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.): mo-
derntánc, társastánc, képzõmûvé-
szet, színmûvészet-dráma tanszakok.

További információ a 74/512-085-
ös telefonszámon, valamint az iskola
honlapján: www.garaysuli.hu.

Polgárõr toborzó
A Szekszárdi Polgárõr Egyesület várja
azon szekszárdiak jelentkezését, akik
szeretnének tenni városunk közbizton-
ságának javításáért és a magántulajdon
védelméért. Mi azért dolgozunk 11 éve,
hogy a bûnmegelõzés segítségével ja-
vuljon a lakosság biztonságérzete. Te-
vékenységünk non-profit jellegû és ön-
kéntes. Legyen Ön is polgárõr!

A jelentkezés feltétele: betöltött 18.
életév, büntetlen elõélet, felelõsségtu-
dat. Helyismeret és B-kategóriás veze-
tõi engedély elõny.

Jelentkezni lehet: Bakodi Róbert el-
nöknél a 30/625-4400-es telefonon.

A Városi Bölcsõdében 
május 27-én és 28-án, 9.00 és 11.00 óra között 

bölcsõdei beíratást tartunk. Várjuk azon szülõk jelentkezését,
akik gyermeküket 2013. szeptember 1. és december 31. között

szeretnék bölcsõdébe beszoktatni.
Bölcsõdei felvételhez szükséges:

Gyermekorvos igazolása - (egészséges, bölcsõdébe beíratható)
A gyermek lakcím- és TAJ-kártyája

Jelentkezési lap kitöltése - a helyszínen kapott nyomtatványon
Speciális esetben a jogosultság indoklásaként a bölcsõdei felvételi

kérelemhez csatolni kell a felvételi okról szóló hivatalos igazolást (orvosi,
védõnõi, gyermekvédelmi, szakértõi javaslatot). 

Bölcsõdébe felvehetõ az a gyermek, akinek szülei (nevelõi, gondozói) munkavégzésük, 
betegségük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni 

Felvételi korhatár: 20 hetes kortól 

A beíratás idején a BÖLCSÕDEI NYÍLT NAPOK keretében a szülõk és
gyermekeik látogatást tehetnek a csoportokban.

VÁROSI BÖLCSÕDE Szekszárd, Perczel Mór u.4. Telefon: 74/512-062

Felhívás bölcsõdei beíratásra!

A Gemenc AMI felvételt hirdet
a 2013/2014-es tanévre társastánc tanszakra

Tanulóink államilag elismert bizonyítványt kapnak év
végén. Megismerkednek a báli táncok alapjaival, majd

késõbb mélyebb ismeretek szerzésére 
és versenyzésre is lehetõséget adunk. 

A Gemenc TSE tagjai eleget tesznek a
mindennapos testnevelés elvárásainak.

Jelentkezni lehet a GTSE honlapján
keresztül, illetve a 20/ 980-77-52-es

telefonszámon Orbán Ferencnél.
Honlap: http://www.gemenctancsportegyesulet.hu
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS IFJÚSÁGI KERETRE 2013.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bizott-
sága pályázatot hirdet a 2013. évi If-
júsági Keretre.

I. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK

ALAPELVEI

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Humán Bizottságának az
Ifjúsági Keretbõl adott támogatása pá-
lyázat kiírása útján történik.

2. Az Ifjúsági Keretbõl csak az a pályá-
zó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak
maradéktalanul megfelelõ pályázatot
nyújt be és valamennyi szükséges mel-
lékletet csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a
döntéshozó Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Közgyûlésének
Humán Bizottsága

4. A szekszárdi székhelyû ifjúsági
egyesületek és civil szervezetek ifjúsági
rendezvények szervezésének pénzügyi
támogatása

- Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény,

- A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény elõírásainak megfele-
lõen történik.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesü-
letek, civil szervezetek számára vissza
nem térítendõ támogatás biztosítása.

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében támo-
gatást kaphatnak olyan szekszárdi szék-
hellyel rendelkezõ ifjúsági egyesületek,
civil szervezetek, nevelési-oktatási in-
tézmények, melyek vállalják a jelen pá-
lyázati feltételekben foglalt elvárások
teljesítését.

IV. TÁMOGATANDÓ CÉLOK

A pályázat keretében kizárólag az
alábbiakban megjelölt tevékenységekre
lehet támogatást igényelni. A felsorolt
tevékenységeken kívül semmilyen
egyéb tevékenység nem támogatható.

A pályázat kiírója az alábbiakban
meghatározott célokra nyújt pénzügyi
támogatást:

1. A fiatalok egészséges életmódra ne-
velése, a kiemelt kockázati tényezõk fel-
ismerése, illetve hatásuk elleni küzde-
lemben (alkohol, drog, mentálhigiénés
megelõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és
beilleszkedés nehézségeivel küzdõk-

nek(álláskeresõ, átképzõ, klubok, illetve
információs szolgáltatások).

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

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

5. A város számára fontos ismeretek
elsajátítása, illetve ezeknek az ismere-
teknek a város érdekében való mozgósí-
tása. 

V. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A jelen pályázat keretében az Ifjúsági
Kereten 2200 eFt összeg lett meghatá-
rozva az ifjúsági szervezetek támogatá-
sára, amely a pályázók között jelen ki-
írásban meghatározott feltételek alap-
ján kerül szétosztásra.

A meghatározott támogatási célok
megvalósításához ifjúsági szervezeten-
ként, civil szervezetenként, oktatási-ne-
velési intézményenként minimum 20
eFt, maximum 200 eFt igényelhetõ.

A támogatás formája vissza nem térí-
tendõ támogatás.

VI. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Önkormányzati támogatásban csak
az részesülhet, akinek nincs köztartozá-
sa, illetve az önkormányzattól korábban
kapott támogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé egyéb tarto-
zása nincs, valamint azok a szekszárdi
székhelyû civil szervezetek, önszerve-
zõdõ közösségek, amelyeket a Tolna
Megyei Civil Információs Centrum nyil-
vántartásba vett. 

1. Pályázati adatlap:
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen

kiírás 1 sz. mellékletét 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 szá-

mát
f. a Tolna Megyei Civil Információs

Centrum nyilvántartási számát (CIC
szám)

g. a pályázó szervezet számlavezetõ
pénzintézetének nevét

h. a pályázó szervezet számlaszámát
i. a pályázó szervezet székhelyét és

postai címét (megye, irányítószám,
helység, utca, házszám, telefon.)

j. a pályázó szervezet vezetõjének és
kapcsolattartójának nevét, beosztását,
telefonszámát, e-mail címét

k. a pályázat tartalmának rövid ismer-
tetése

l. a pályázat várható eredményét és a
célcsoport ismertetése

m. a pályázó eddigi tevékenységét a
város ifjúságpolitikai életében

n. a tevékenység, rendezvény helyszí-
nét

o. a pályázati munka idõpontját (kez-
detét és végét)

p. a pályázati tevékenység részletes le-
írását

q. a tevékenység, rendezvény várható
eredményét

r. az ajánlók adatait és egyéb kiegészí-
téseket

s. a pályázó nyilatkozatait
t. pályázat pénzügyi elemeinek kimu-

tatását (bevétel és kiadási oldal)
2. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenõrzési lista for-

májában fel van sorolva a pályázathoz
benyújtandó mellékletek köre. Valamely
mellékletnek a támogatási szerzõdéshez
való ismételt csatolása akkor szükséges,
ha a benyújtását követõen annak tartal-
mát érintõ változás következik be.

a. a civil szervezetek létezésérõl szóló,
30 napnál nem régebbi hatályos bírósá-
gi kivonat

b. Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásáról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény értelmében a
2012. évrõl szóló beszámoló (pénzügyi
kimutatás és eredménylevezetés, köz-
hasznúsági melléklet) letétbe helyezését
bizonyító postai feladóvény másolata

c. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
köztartozással, illetve Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata felé adó- és
egyéb tartozással nem rendelkezik, vala-
mint az önkormányzattól korábban ka-
pott támogatással elszámolt.

d. Nullás nyilatkozat az adóhatóságtól
e. a közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetet-
lenség, illetve érintettség fennállásáról,
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot(jelen
kiírás 2. sz. melléklete),

f. közzétételi kérelmet a közpénzek-
bõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §
(1) bekezdés szerinti érintettségérõl
(jelen kiírás 3. sz. melléklete).

VII. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. A pályázat közzétételének helye:
- Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala (7100 Szekszárd Béla
király tér 8.) ügyfélszolgálati irodáján,

- Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata hivatalos honlapján
(www.szekszard.hu), 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szolgáltató lapjában (Szek-
szárdi Vasárnap), 

2. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2013. május 29. (szerda) 12.00 óra

3. A pályázat benyújtásának módja:
- a pályázatot 1 eredeti, aláírt példány-

ban, 
- Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata Közgyûlésének Humán
Bizottsága részére címezve

- személyesen, vagy postai úton,
- zárt borítékban elhelyezve lehet be-

nyújtani,
- a borítékon jól láthatóan fel kell tün-

tetni a Pályázati Felhívás címét, a pályá-
zó nevét és címét,

- a pályázat magyar nyelven, kizárólag
a pályázati adatlapon nyújtható be,

- a pályázati adatlap sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható.

4. A pályázat benyújtásának helye:
7100 Szekszárd Béla király tér 8. (Hu-
mán Osztály)

5. A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd

Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Humán Bizottsága dönt
a pályázat benyújtásának határidejétõl
számított 30 napon belül.

6. A pályázattal kapcsolatos egyéb in-
formációk:   

a) A pályázati kiírás, valamint annak
mellékletei átvehetõk Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügy-
félszolgálati Irodáján (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) 2013. május 29-ig.

b) A nyertes pályázókkal Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Tá-
mogatási megállapodást köt.

c) A nyertes pályázatok finanszírozá-
si módja: egy összegû, utófinanszírozá-
sú, vissza nem térítendõ támogatás.

A Humán Bizottság fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem
a pályázatban leírt célokra használja fel,
illetõleg a támogatással nem számol el.

A pályázati kiírás teljes szövege olvas-
ható a www.szekszard.hu honlapon.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Humán Bizottsága



14 2013. május 12.PÁLYÁZAT

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KULTURÁLIS PÁLYÁZATA

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat (a továbbiakban: Támogató) a
2010. december 31-ig nyilvántartásba vett,
Szekszárd város területén mûködõ német
nemzetiségi kulturális tevékenységet folyta-
tó, szekszárdi székhelyû társadalmi szerve-
zet (egyesületek, alapítvány) támogatására
közzéteszi az alábbi pályázatot:

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A támogatás a szekszárdi német nemze-

tiségek önazonosságának megõrzését,
anyanyelvének, zenei - tánc és egyéb hagyo-
mányainak, szellemi és tárgyi emlékeinek
ápolását szolgáló, célokra nyújtható. 

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni

jogosultak a 2010. december 31-ig nyilván-
tartásba vett, alapszabály/alapító okirat sze-
rint német nemzetiségi kulturális, mûvésze-
ti tevékenységet folytató és/vagy érdekkép-
viseletet ellátó, szekszárdi székhelyû német
nemzetiségi társadalmi szervezetek.

Egy pályázó szervezet saját magára vo-
natkozóan kizárólag egy pályázatot nyújt-
hat be jelen kiírás keretében.

III. A PÁLYÁZAT JELLEGE
A pályázati támogatás nyílt pályázat út-

ján nyerhetõ el. 
IV. KERETÖSSZEG
A támogatásra rendelkezésre álló keret-

összeg mértéke 2013. évben 1.500.000 fo-
rint.

V. A PÁLYÁZATTAL IGÉNYELHETÕ TÁ-
MOGATÁS FORMÁJA, MÓDJA, ÖSSZEGE

A pályázó mûködési támogatásnak mi-
nõsülõ, vissza nem térítendõ, bruttó támo-
gatásban részesül, melybõl általános for-
galmi adó nem igényelhetõ vissza. A támo-
gatás folyósítására elõfinanszírozás formá-
jában, egy összegben, banki átutalással ke-
rül sor.  

A pályázatban igényelhetõ támogatási
összeg felsõ határa: 400 000 Ft.

A támogatás felhasználásának idõtarta-
ma: 2013. január 1. napjától 2013. december
31. napjáig terjedõ idõszak.

A pályázat benyújtásához saját forrás
nem szükséges. 

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A támogatás elszámolása során mûködé-

si költségként elszámolhatóak a szervezeti
mûködést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztõ
és adminisztráló, a törvényeknek való meg-
felelést segítõ és a szervezet cél szerinti te-
vékenysége(i) feltételeinek biztosítása ér-
dekében felmerült mûködési kiadások (költ-
ségek). Így különösen a személyi juttatá-
sok, dologi kiadásként a rezsi típusú költsé-
gek, üzemeltetési kiadások (fûtés, gáz-, víz-,
áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérle-
ti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, pa-
píralapon, magyar vagy német nyelven nyújt-
ható be két példányban, melybõl egy eredeti.
A pályázati dokumentációt a pályázati kiírás-
ban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, az-
az a pályázati adatlap minden kérdésére választ
adva és a kötelezõ mellékletek csatolásával kell
benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható. Az adatlap mel-
lékleteit folyamatosan megszámozott oldalak-
kal, tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani

A pályázat beadási határideje: 2013.
május 31.

A pályázatot (adatlap + mellékletek) pos-
tai úton tértivevényes ajánlott levélben,
vagy személyesen kell benyújtani az alábbi
címre: Szekszárdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat. Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 7100 Szekszárd, Bé-
la király tér 8., Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens 

A pályázati kiírás és az adatlap Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapjáról. (www.szek-
szard.hu) letölthetõ.

További információk, formanyomtatvá-
nyok a Magyarországi Németek Szekszárdi
Regionális Irodájában (Szekszárd, Garay tér
4., Telefon: 74/419-948 , Email: LDUSZEK@t-
online.hu) kérhetõek. 

VIII. KÖTELEZÕEN CSATOLANDÓ MEL-
LÉKLETEK:

Az adatlaphoz az alábbi dokumentumo-
kat kell csatolni:

1. Az igényelt támogatási összeg felhasz-
nálásának részletes költségvetése

2. Az elõzõ évi mûködésének részletes
költségvetése

3. Az igénylõ jogi helyzetét igazoló doku-
mentum (bírósági bejegyzés fénymásolata)

4. A pályázó 2013-as évre tervezett prog-
ramjai,

5. Cégszerûen aláírt nyilatkozat (amely
tartalmazza, hogy a pályázó az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal ren-
delkezik; a támogatást igénylõ nemleges
köztartozásokról szóló nyilatkozatát; a pá-
lyázó nyilatkozatát arról, hogy a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzattól el-
nyert lejárt elszámolási határidejû támoga-
tásokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt),

6. Nyilatkozat az összeférhetetlenség, illet-
ve az érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
(amennyiben a pályázó a Közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (Knytv.) 6. § ha-
tálya alá tartozik, és a Knytv. 8. § szerinti köz-
zétételi kérelemmel kíván élni, az errõl szó-
ló nyilatkozatot),

7. Civil szervezet esetében az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a
civil szervezetek mûködésérõl és támogatá-
sáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értel-
mében a 2012. évrõl szóló beszámoló (pénz-
ügyi kimutatás és eredmény-levezetés, köz-
hasznúsági melléklet) letétbe helyezését bi-
zonyító postai feladóvény másolata.

IX. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA

A pályázat érvénytelen, ha
1. nem felel meg a pályázati felhívásban

meghatározott formai és/vagy tartalmi kö-
vetelményeknek, 

2. a VIII. pont szerinti teljes körû és valós
adattartalmú dokumentumok, nyilatkoza-
tok bármelyikét nem tartalmazza,

3. a pályázat határidõn túl érkezett, 
4. a pályázó nem a felhívásban közzétett

célra nyújtotta be pályázatát,
A határidõre beérkezõ pályázatokat a Tá-

mogató formai bírálatnak veti alá, mely so-
rán vizsgálja a pályázat érvényességét az
alábbi szempontok szerint:

- a pályázó szervezetnek a pályázat be-
nyújtására való jogosultságát (kizáró okok
vizsgálata),

- a pályázat kitöltöttségét, megfelelõsé-
gét,

- megfelelõ formában és módon csatolt
kötelezõ mellékletek meglétét,

- köztartozás fennállását.
Amennyiben a pályázat formai bírálata

során megállapítható, hogy a pályázat nem
felel meg a pályázati kiírásban és vonatko-
zó jogszabályokban foglalt feltételeknek,
úgy a pályázatot elutasítja. 

A pályázó által történõ hiánypótlásra,
adatmódosításra kizárólag a benyújtásra
nyitva álló határidõben kerülhet sor.

Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat
nélkül elutasításra kerül.

X. A PÁLYÁZAT TARTALMI ELBÍRÁLÁSA
Az elbírálás határideje: a pályázat beadá-

si határidejét követõ 30 nap
A döntéshozatal idõpontjainak változta-

tási jogát a Támogató fenntartja.
A pályázat elbírálásáról a Támogató a

döntés meghozatalától számított 30 napon
belül írásban értesíti a pályázót.

XI. SZERZÕDÉSKÖTÉS
A támogató a pályázóval (a továbbiak-

ban: kedvezményezett) a támogatás felhasz-
nálásáról írásbeli támogatási szerzõdésben
állapodik meg. 

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha
a támogatás megítélésérõl szóló értesítés
kézbesítésétõl számított 30 napon belül a
pályázónak felróható okból nem jön létre a
szerzõdés.

XII. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
A támogatás folyósításának feltétele az

érvényes és hatályos támogatási szerzõdés.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyúj-

tásának határidejét és tartalmi követelmé-
nyeit a támogatási szerzõdés tartalmazza. 

Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Foto-, kamera-, telefon-
töltõk, tápegységek
egyedi akkuk gyártása!

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu
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E heti rejtvényünk megfejtését május 20-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). Április 28-i rejtvényünk megfejtése: „Jaroslav Hasek: Svejk, a derék katona”. A helyes választ

beküldõk közül könyvet nyert: Székely Ferenc (7140 Bátaszék, Vadkert u. 27.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Ön is segíthet!
VÉRADÁS. A Vöröskereszt megyei szer-
vezete a Pünkösdi Fesztiválhoz kapcso-
lódóan véradást szervez május 17-én, 8
és 14 óra között a véradó állomáson.

SEGÍTHET! A Máltai Szeretetszolgálat
szekszárdi csoportja köszönettel fogad
használaton kívüli bútort, háztartási gé-
pet, ruhanemût, amikkel szegény csalá-
dokon segít. Használtruha-osztást május
14-én, 28-án és június 11-én tartanak a
Hunyadi u. 4-ben. Tel.: 74/319-148.

Elengedhetetlenek a társas kapcsolatok
„Az ember társ nélkül csak biológiai
szinten lenne ember” - hangsúlyozta
Király Gabriella egyetemi oktató, a PTE
Illyés Gyula Kar tanársegédje a Mentál-
higiénés Mûhely EGÉSZ-SÉG Szabad-
egyetemének aktuális elõadásán, ahol
ezúttal a társak szerepének fontossága
került fókuszba.

Az elõadó neves pszichológusok kuta-
tásainak eredményeirõl értekezett. A 19-
20. század fordulóján élt osztrák Alfred
Adler például úgy vélekedett, hogy az em-
ber számára a legnagyobb büntetés, ha
keresztülnéznek rajta. A figyelemfelkeltés-
rõl szólva egy hatodikos fiú betörési ügye-
it hozta fel példának. E gyermek szeretett
volna fontos része lenni a családjának, de
egyáltalán nem foglalkoztak vele. Csak ak-
kor figyeltek fel rá, amikor ügyei miatt a
szülõket behívatta a rendõrség. A barátság
kapcsán az elõadó a mediterrán/lappföl-

di példával élt: a déli országokban szívesen
barátkoznak az emberek, az északi népek
gyakran szinte „rosszul lesznek, ha em-
bert látnak”. Az izolációs büntetésrõl szól-
va Király Gabriella elmondta: az ember-
ben néhány nap magánzárkában töltött
idõ után megnõ a közlési vágy, és a befo-
lyásolhatóság. Hallucinálni kezd, ezzel
„termelve ki” társat magának.

René Spitz csecsemõotthonban és
börtönben lévõ szülõvel együtt nevel-
kedõ, valamint halászfaluban élõ és
nagyvárosi értelmiségi közegben növek-
võ gyermekeket figyelt meg. A vizsgálat
kimutatta, míg a halászfaluban és a nagy-
városi közegben élõ csemeték egyenle-
tesen és jobban fejlõdtek, s a börtönkö-
rülmények között növekvõ gyermekek-
nél sem tapasztalt nagyfokú rendellenes-
séget, addig a csecsemõotthonban elhe-
lyezett, szülõ nélkül nevelkedõ kicsik ér-
telmi, beszéd-, mozgás- és érzelmi fejlõ-
dés tekintetében is elmaradást mutat-
tak. Sigmund Freud úgy vélte, az elsõ 9-
12 hónap rendkívül fontos a gyermek
fejlõdésében. Ebben az idõszakban a tár-
sak, a szülõk szerepe nélkülözhetetlen.
Szintúgy lényeges a legelsõ évben a rin-
gatás, az érintés, azaz a közvetlen kap-
csolat a gyermekkel.

A társas kapcsolat jelenléte Király Gab-
riella szerint megvéd a stressz negatív
hatásaitól, s szerepe az énkép kialakítá-
sában sem mellékes, sõt, a társakkal
együtt végzett munka is több elõnnyel
jár. Elaine Walster vélekedése alapján a
tartós kapcsolatokhoz kiegészítõ szük-
ségletek kellenek, így, ha az egyik fél do-
mináns, az a másikat függõ viszonyba
kényszeríti (dependencia), mely hosz-
szantartó kapcsolatot feltételez. A stabil
kapcsolatokban a hasonló attitûdök és
az eltérõ szükségletek harmonikus
arányban állnak - hozta fel példának az
elõadó George Kelly állítását, majd Edgar
Rubin kutatásáról is szólt, aki szerint a
térbeli közelség is igen lényeges a kap-
csolatok kialakításában. Egy vizsgálat so-
rán kiderült ugyanis, hogy 5000 házas-
ságból az alanyok 1/3 része egy háztömb-
nyire lakott egymástól. Gyimóthy L.

Zeneterápia
Zeneterápia, avagy a zene jótékony hatá-
sa. Csapó Csilla fejlesztõpedagógus, ze-
neterapeuta elõadása május 15-én, 17.00
órakor Szekszárdon, a zeneiskola nagy-
termében. Az elõadás ingyenes, a hallga-
tóságot egy kis büfével várja a szervezõ
Kristály Lélekvédõ Egyesület. Támoga-
tók: MVM Paksi Atomerõmû Zrt., Garay
János Általános Iskola és AMI.

Léleképítõ
2013. május 13-án, hétfõn 18 órakor Lé-
leképítõ elõadás lesz Szekszárdon, a
Garay János Gimnázium dísztermében.
„Kik lõttek a Kossuth téren 1956-ban?”
címmel írt könyvet és tart elõadást Kéri
Edit, a 87. évében járó „Élõ Történelem”.
Az elõadáson szó lesz a barguzini Petõfi
kutatásról is.

Minden érdeklõdõt tisztelettel hív és
vár a házigazda, dr. Tóth Csaba Attila. A
belépés ezúttal is díjtalan.
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„Mit állsz, és bámulsz, mint borjú az új
kapura?” Biztosan mindannyian hallot-
tuk már életünk során - talán címzett-
ként is - ezt a kérdésbe ágyazott, tettre
sarkalló szófordulatot. A kedveskedõ-
nek aligha nevezhetõ, azonban na-
gyon kifejezõ hasonlat olyankor szo-
kott elhangzani, amikor valami telje-
sen kibillent bennünket a megszokott
életritmusunkból, és annyira leköti fi-
gyelmünket, hogy a külsõ szemlélõ szá-
mára egy kis idõre jóformán tétlennek
vagy tehetetlennek tûnünk. Pedig
ilyenkor ismeretlennel, akár üdítõ új-
jal szembesül az életünk, ami arra kész-
tet, hogy odafigyeljünk, és helyet ké-
szítsünk, valamint találjunk az újnak
gondolkodásunkban. Miközben az ed-
dig bevált rutin és a frissen tapasztalt
újszerûség találkozik és összecsiszoló-
dik, aközben átrendezõdik és gazda-
godik a gondolatvilágunk. Ez az átren-
dezõdés olyan mértékû lehet, hogy a
váratlan csodálkozó elfogadása után

másképpen kezdünk tekinteni a ko-
rábban megéltekre is.

Ehhez persze idõ kell - amibõl ma
igen keveset kapunk, vagy engedünk
magunknak. Mihelyt észlelünk vala-
mit, ami rácsodálkozásra késztet, és le-
lassítunk, máris halljuk, vagy akár
mondjuk is: „Mit bámulsz, mint borjú
az új kapura?” A kérdés eleve telítve
van sürgetéssel, s ha ez önmagában
még nem lenne elég, könnyen és felet-
tébb gyakran fûzünk hozzá még nyil-
vánvalóbban sürgetõ szándékú felszó-
lításokat, amelyek visszarángatnak a
látszólagos passzivitásból a „tettek”
mezejére. Kevés - és egyre kevesebb -
idõnk marad arra, hogy életünkben
helyet engedjünk és adjunk a bennün-
ket gazdagító csodálatosnak. Már a
mennybemenetel ünnepén, áldozó-
csütörtökön is úgy rohan(t)unk, mint
bármely másik csütörtökön. Pedig
igen nagy és gazdagító, a maga nemé-
ben abszolút kivételes eseményre em-

lékezhet(t)ünk: Jézus mennybemene-
telére. Egy olyan eseményre, amely
méltán váltott ki ámulatot Krisztus leg-
közvetlenebb tanítványaiból, az apos-
tolokból is. Amit láttak, az igencsak
próbára tette gondolkodásukat - hi-
szen egy ismeretlen újdonság szemlé-
letével gazdagodhattak: Jézus a „sze-
mük láttára felemeltetett, és felhõ ta-
karta el Õt a szemük elõl”. Ámulatba
ejtõ dolog történt, és a tanítványok
csak álltak - mint közmondásszerû sür-
getésünk fõszereplõje… Miközben bá-
multak, akadt, aki meg is szólította
õket: „Amint távozása közben feszül-
ten néztek az ég felé, íme, két férfi állt
meg mellettük fehér ruhában, és ezt
mondta: Galileai férfiak! Miért álltok
itt az ég felé nézve?” Csakhogy ezt a
megnyilvánulást nem egy sürgetõ fel-
szólítás követte, ahogyan azt a saját ta-
pasztalatunkból megszokhattuk, ha-
nem egy gazdagító kijelentés: „Ez a Jé-
zus, aki felvitetett tõletek a mennybe,
úgy jön el, ahogyan láttátok õt felmen-
ni a mennybe”. Ezáltal az összefoglaló,

mégis elõre mutató kijelentés által egy
olyan váratlan perspektíva nyílt meg
az egykori, és a mai Jézus-tanítványok
elõtt, amely rendkívüli módon meg-
gazdagítja a gondolkodásunkat: biztos-
sá teszi a jövõnket, és ezáltal felszaba-
dít a múlt és a jelen csodáinak észlelé-
sére. Érdekes, és megfontolandó, hogy
az egykori tanítványok elképesztõ ta-
pasztalatát követõ kijelentés hatása
nem volt kisebb (sõt!), mint a mi sür-
getõ felszólításainké szokott lenni: a
tanítványok „visszatértek Jeruzsálem-
be”, és „valamennyien egy szívvel és
egy lélekkel kitartóan vettek részt az
imádkozásban”.

Isten napjainkban is kínál életet gaz-
dagító, összefogáshoz és Istenre figye-
léshez vezetõ tapasztalatokat mindany-
nyiunknak, ha gondolkodásunkban te-
ret engedünk munkájának.

(A dõlt betûvel szedett részek az
Apostolok Cselekedeteirõl írt könyv-
ben olvashatók, az 1. fejezet 9-14. ver-
seiben.) Dr. Kaszó Gyula

református lelkipásztor

Evangélium

Mit bámulsz?

Illusztrációs pályázat
A Víz'P'Art Közalapítvány pályázatot hir-
det Tolna megyei képzõmûvészek szá-
mára a tervezett „Költõket s borokat
kóstolgatok…” Tolna megyei költõk, írók
szõlõrõl, borról címmel megjelenõ kö-
tet illusztrációinak elkészítésére.

A pályázatra az alábbi három vers kö-
zük legalább kettõhöz készített grafika
beadása: 1. Garay János: Szegszárdi bor-
dal; 2. Babits Mihály: Dal prózában; 3.
Baka István: Háry János bordala.

B/6-os méretben jól értelmezhetõ, fe-
kete-fehér eredeti grafikákat várunk,
technikai megkötés nélkül.

A pályázat beadási határideje:
2013. május 30. A beadás módja: Papír
alapon a Víz'P'Art Közalapítvány címére
(7100 Szekszárd, Babits M. u. 15.).

Az elbírálás idõpontja: 2013. június 7.
A pályadíj: 200 000 Ft.
A nyertes pályázó lehetõséget kap a

kötetbe kerülõ 10 db grafika elkészíté-
sére, melynek beadási határideje: 2013.
július 1. A kötet várhatóan az idei Szüre-
ti Fesztiválra jelenik meg.

A kiírás a www.tolnaart.hu/vizpart ol-
dalon tekinthetõ meg. További informá-
ció: Lovas Csilla titkár (lovascs@wm-
mm.hu), vagy Rühl Gizella alelnök
(ruhlg@folio.hu), valamint a 30/385-
3477-es telefonszámon.

Jó tanulók, jó sportolók
Három szekszárdi fiatal az országos díjazottak között

Három szekszárdi diák nyerte el a „Ma-
gyarország jó tanulója, jó sportolója
2012” kitüntetõ címet. A 2011/2012-es
tanévben elért kimagasló tanulmányi és
sporteredményéért a Baka iskolás Máté
Fanni Szabina, Pusztai Petra, a Garay Já-
nos Gimnázium 11. évfolyamos diákja
és Straubinger Dániel, aki a hétvégén
ballagott el az I. Béla Gimnáziumból, ve-
hette át az elismerést ünnepélyes kere-
tek között Balog Zoltán emberierõfor-
rás-minisztertõl Budapesten, a Magyar
Sportok Házában.

Mindhárman kitûnõ tanulmányi
eredménnyel büszkélkedhetnek. Fanni
a Baka István Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulója tavaly a „Spiel und
Gewinn” német nyelvi levelezõverse-
nyen országos 1., a MOZAIK Természet-
ismeret tanulmányi versenyen 2., a Neu-
mann János Nemzetközi Programter-
mék Versenyen pedig 8. helyezést ért
el. Sportsikerei közül kimagaslik az Or-
szágos Atlétikai Diákolimpián kislabda
hajításban elért bajnoki cím, ami után a
válogatottal is gyõzni tudott. Fanni alap-
sportága a kézilabda, de labdarúgásban
is képviseli iskoláját, városát az Orszá-
gos Labdarúgó Diákolimpián.

Petra matematika-fizika tagozatra jár
a Garay gimnáziumba, emellett az isko-
la színjátszó körének tagja, és szép sike-
reket ér el vers- és prózamondóként. Ta-
valy különdíjat nyert versmondással a
Helikoni Fesztiválon, a szekszárdi Sose-
volt VersNapon pedig nívódíjat kapott.
Kiváló sportolóként az Országos Atléti-
kai Diákolimpián 2. helyezett gerelyha-
jító csapat tagja. Petra korábban a Baka
iskola diákjaként már megkapta ezt az el-
ismerést, a Jó tanuló - jó sportoló címet.

Dániel a KöMaL (Középiskolai Mate-
matikai és Fizikai Lapok) matematika
versenyen 5. helyezett volt. Országos
sportsikereit sakkozóként éri el. A
2011/2012-es tanévben a Magyar Nem-
zeti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokságon 2.
helyen végzett. Õ is másodszor nyerte el
a Jó tanuló - jó sportoló címet, már 2007-
ben is megkapta. Érettségi után a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Villamosmérnöki Karán szeret-
ne továbbtanulni. Kovács Etelka

A kitüntettek Balog Zoltánnal (jobbról) és Simicskó István államtitkárral
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A nemzetközi nívó visszatér a Gemenci Nagydíjra
Tour-t és Giro-t megjárt szlovén kerekes is lesz a 39. viadal mezõnyében

Már az eseményt felvezető sajtótájé-
koztató körítése is jelzi: nem a 2009
óta megszokott módon kerül sor má-
jus 18-19-én a Gemenci Nagydíj
nemzetközi kerékpáros versenyre
Szekszárdon és térségében.

Az ország egyik legnagyobb hagyomá-
nyokkal bíró, szakmai szempontból is
az egyik legrangosabb országúti kerék-
párversenyén 39. alkalommal róják majd
a kerekesek a megye és Szekszárd útjait.
Sok jel erre utal, az idei viadal pozitív ér-
telemben írhat új fejezetet a jövõre 40
éves versenysorozat históriájában, ami-
nek létrejötte nagyban köszönhetõ a kö-
zelmúltban elhunyt egykori szekszárdi
klubelnöknek, Pálinkás Istvánnak. Per-
sze, hiába a szervezõk igyekezete, meg-
felelõ támogatók nélkül a nagydíj koráb-
bi nívójának visszaállítása is csak álom
maradt volna. Olybá tûnik, a szekszárdi
kerékpársport legeredményesebb ver-
senyzõje, az olimpikon Steig Csaba - aki
egy sportágfejlesztésre létrehozott ala-
pítványt is képvisel - hívó szavára meg-
mozdult a helyi gazdasági szféra, miután
talán újra szebb napok jönnek a viadal,
a sportág életében.

Hat nemzet versenyzõi
a nagydíj rajtjánál

Legalább is erre lehet következtetni
abból a mennyiségi és a minõségi elõ-
relépésbõl, ami a 2005 tájékán elkez-
dõdõ „vegetáció” után nagy változást
sejtet. Elõrelépés a mezõny minõségé-
ben, a résztvevõ országok számában, a
díjazásban. Maga a versenyprogram
nem bõvül: továbbra is kétnapos, há-
romszakaszos lesz a viadal, ami idén
kapcsolódik a városban zajló Pünkösdi
Fesztiválhoz. A május 18-i elsõ szaka-
szon a mezõny - hat ország több mint
száz kerekese - 147 km-t teljesít a
Szekszárd-Harc-Kölesd-Szedres útvona-
lat többször is bejárva. A május 19-i, va-
sárnapi második szakasz Szekszárd
belvárosában zajlik majd a „hegyre fel-
völgybe le” jegyében.

Természetesen a 30 körös, immáron
48 km-es villanyfényes kritériumver-
seny is szerves része marad a nagydíj-
nak - a szakasz eredménye beleszámít
az összetett egyéni és csapatversenybe
-, így a korábbitól eltérõ útvonalon, de a
közönség szempontjából a leglátványo-
sabb etap lesz.

- Miként a többi szakaszt, a kritériu-
mét is azért változtattuk meg, azért iga-
zítjuk a nemzetközi gyakorlathoz, hogy

még többet tegyünk láthatóvá a közön-
ség számára. A legfõbb célunk ugyanis
nem lehet más, mint további százak-ez-
rek visszacsalogatása, és új rajongók
megnyerése a sportágnak, a Gemenci
Nagydíjnak - fogalmazott a sajtótájékoz-
tatón a verseny fõszervezõje, a sokszo-
ros magyar országúti bajnok, olimpi-
kon, kétszeres Gemenci Nagydíj-gyõz-
tes Steig Csaba.

Nem marad el természetesen a záró
szakaszt megelõzõ, vasárnap délutáni
amatõr, gyerek- és szeniorverseny sem,
ami szintén a körverseny útvonalán zaj-
lik, s ahol értékes díjak találnak gazdára
a dobogós helyezettek között.

A belvárostól a Csatári-torokig meg-
fordulók aznap akarva-akaratlanul is
belecsöppenek a versenybe, abba a szí-

nes kavalkádba, ami a Gemenci Nagy-
díj kapcsán ezen a napon Szekszárdon
kialakul. A szervezõ bizottság - amely-
nek tagja több korábbi szek-
szárdi kerekes, így Kasza Zol-
tán, Liska Pál és Taksonyi Szi-
lárd is - az autósoktól, a gyalo-
gosan, kerékpárosan közleke-
dõktõl természetesen türel-
met, megértést kér. Steig Csa-
ba reméli, sikerül olyan ver-
senyt rendezni, ami a szponzorok meg-
tartásához, illetve továbbiak megnyeré-
séhez szükséges.

Stubán magyarjai
gyõzni jönnek

Kitûnõ külföldi bringások jönnek a
39. Gemenci Nagydíjra, a szlovén Sava

csapat például elhozza a kétszeres
olimpia résztvevõ Tadej Valjavecet (kis
képünkön), aki a világ két legnagyobb
országúti viadalán, a Tour de France-on
és a Giro d'Italian is letette névjegyét
olasz, illetve francia csapatok színei-
ben. A 36 esztendõs bringás 2008-ban
10. volt összetettben a Tour-on, egy év-
vel késõbb pedig az egyéni összetett 8.
helyéig tekert a Girón, így látatlanban
is az idei verseny egyik, ha nem a legna-
gyobb esélyese. A Gemenci Nagydíj
történetében volt már Tour-t megjárt
bringás: a gerai nevelésû Olaf Ludwig
(NDK) 1988-ban tette tiszteletét a ver-
senyen, aki késõbb egyéni világbajnok
volt, és sprint összetettet nyert a fran-
cia körversenyen.

Bizakodásra adhat okot, hogy a ver-
senyt olykor egyoldalúvá tett külföldi he-
gemónia sem garantált ezúttal, mert le-

hetnek, lesznek magyar kihí-
vók. Köszönhetõen egy idõ-
közben létrejött magyar-
olasz-szlovén kerékpáros fú-
ziónak - amit a Stubán Fe-
renc vezette Utenstilnord-
Ora 24.eu nevet viselõ egye-
sület testesít meg - a maga

nemében egyedülálló lehetõséget nyújt
az idehaza a jövõjük szempontjából elle-
hetetlenült helyzetbe került magyar te-
hetségeknek. A volt Fradi-legenda csa-
patvezetõ lánglelkûen megszállott
Stubán Ferenc egyébiránt abszolút Ge-
menci Nagydíj-párti, amikor a meghatá-
rozó hazai versenyek kerülnek szóba.

- Nagy örömmel térek vissza Szek-
szárdra. Megmondom õszintén, ami az
utóbbi években történt a Gemenci
Nagydíjjal kapcsolatban, az a viadal tör-
ténetéhez képest méltatlan, aggoda-
lomra okot adó „pótcselekvés” volt.
Most azonban egészen másról van szó.
Nagyon remélem, hogy magyarjaink,
az olimpikon Kusztor Péter és Lovassy
Krisztián akár az összetett egyéni gyõ-
zelemért hajthat, és csapatszinten is
lesz esélyünk a sikerre ebben az erõs
mezõnyben is. Ez újra egy nívós ver-
seny lesz, ami, ha jól szervezõdik, jó hí-
re mehet külföldön, s függetlenül attól,
hogy UCI-verseny-e, vagy sem, újból a
Gemenci Nagydíj lehet a legjobb és
legnépszerûbb magyar verseny -
mondta Stubán Ferenc, akinek a csa-
patában már az U23-as tehetségek is
ott tekernek, és feltûnt segítõjeként az
egykor Szekszárdról indult versenyzõ,
Haiszer Ákos. B. Gy.

Pillanatkép a 2012-es versenyrõl: a mezõny az Alisca utca alján

2013. május 18. (szombat), I. sza-
kasz: MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
Nagydíj - Sajó Péter emlékverseny,
147 km-es mezõnyverseny
Rajt: Szekszárd, Garay tér, 15.00
óra. Cél: Szekszárd, Garay tér, kb.
18.00 óra 
Útvonal: Szekszárd-Harc-Medina-
Szedres-Jánosmajor-Kölesd-Medina
(4 kör)-Kölesd-Harc-Szekszárd.

2013. május 19. (vasárnap), II.
szakasz: Tarr Kft. Nagydíj, 70 km-es
mezõnyverseny.
Rajt: Szekszárd, Széchenyi u., 10.30
óra. Cél: Szekszárd, Széchenyi u.,
kb. 12.20 óra.

Útvonal: Széchenyi u. (Augusz ház
elõl)-Várköz u.-Garay tér-Széchenyi
u.-Bezerédj u.-Béla király tér-Mun-
kácsy u.-Alisca u.-Csatári körforga-
lom-Béri B. Á. u.-Széchenyi u. (15
kör). (Az útvonal a Béla király téri épí-
tési munkák miatt változhat!)

2013. május 19. (vasárnap), III.
szakasz: Alisca Bau Zrt. Nagydíj - Pá-
linkás Csaba emlékverseny, 30 körös
(48 km) kritériumverseny.
Rajt: Garay tér, 19.30 óra. Cél: Garay
tér, kb. 20.40 óra.
Útvonal: Garay tér-Várköz u.-Széchenyi
u.-Dr. Szentgáli Gy. u.-Arany J. u.-
Wesselényi u.-Széchenyi u.-Garay tér. 

A 39. Gemenci Nagydíj Nemzetközi
Kerékpáros Verseny programja
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Útban az észtországi ifjúsági Európa-bajnokság felé
Négy szekszárdi dzsúdós is ott lehet a kontinensviadalon

A szekszárdi Gemenc JK három
cselgáncsozója, Mátics András (55
kg), Boros Bence (60 kg) és Sárecz
Márton (66 kg) gyakorlatilag már
kiharcolta a tallini (Észtország) ifjú-
sági Európa-bajnokságon való indu-
lást a hazai válogatókon mutatott
teljesítményével.

A részvételben reménykedhet még Ács
Balázs (50 kg) is, feltéve, ha jól szerepel
a lengyelországi válogatón. Bielska
Bialában a tervek szerint ott lesz mind a
négy szekszárdi válogatott vezetõ edzõ-
jük, Szepesi József kíséretében.

- Nagyon fontos a nemzetközi tapasz-
talatszerzés a gyerekek fejlõdése miatt.
Nagyon erõs mezõnyökkel találkozunk
ezeken a versenyeken, elõfordul, hogy
egy-egy súlycsoportban az ötvenet is
meghaladja a létszám - jegyezte meg Sze-
pesi mester, aki már elkísérte tanítvá-
nyait Zágrábba, Teplicébe és Pitestibe
is, amely külföldi helyszínek a legin-
kább elérhetõek a Gemencesek számá-
ra. - A tudás, a pillanatnyi koncentráció
mellett mindenképpen kell egy jó adag
szerencse a sorsolásnál, hogy egy-két
kört tudjanak menni versenyzõink eze-

ken a nemzetközi
versenyeken. Az
idén a horvát fõvá-
rosban jártunk, ott
Boros Bence már a
második meccsén
jutott túl, amikor
megsérült, és hosz-
szabb idõre ki is
esett a felkészülés-
bõl. Mostanra is-
mét harcra kész, és
egyre jobb formá-
ban van.

- A legnehezebb
dolga hazai ranglis-
tavezetõ pozíciója
megtartásában az idehaza is sûrûnek
számító 66 kg-ban induló Sárecz Marci-
nak volt. Nagy riválisa, a Veszprémbõl a
közelmúltban a paksi mûhelybe került
Windischman Bence a korábbi hazai vá-
logatók alapján hat pontos elõnyre tett
szert, de az elmúlt hétvégi utolsó hazai
válogató után egy ponttal már a mi ver-
senyzõnk vezet. Sárecz a fináléban egy
többszörös Európa Kupa gyõztes orosz
fiút gyõzött le óriási csatában: hosszab-

bításban, a hatodik perc végén egy kont-
ratechnikát alkalmazva nyert.

- Volt már Kijevben is egy-két figye-
lemre méltó gyõzelmünk, és meggyõzõ-
désem, ha Boros Bence nem sérül meg
Zágrábban, akkor akár éremért is küzd-
hetett volna. Olyan azonban még nem
volt, hogy két külföldit búcsúztatva a do-
bogó legfelsõ fokára küzdje fel magát
nemzetközi viadalon egyik tanítvá-
nyunk. Ezért is örülök Sárecz Marci fo-

lyamatos fejlõdésének, s annak is, hogy
immár õ vezeti a hazai ranglistát.

Komoly lengyelországi
erõfelmérõ következik

Lengyelország persze más lesz. Itt
már nem csak az európaiak, hanem a ja-
pánok és a koreaiak is képviseltetik ma-
gukat.

- Ha nem is rúghatunk labdába egyik
súlycsoportban sem a négy közé jutá-
sért, de azért egy-két nehéz meccsen ki-
vívott gyõzelemben reménykedem. No
meg abban, hogy azokban a súlycso-
portokban, amelyekben lesz más ma-
gyar is, ott a mi fiaink elõrébb végeznek
- mondta Szepesi József.

A közelmúltban véget ért budapesti
felnõtt Európa-bajnokságon debütáltak
az új szabályok, amelyek a klasszikus
technikák felé terelik vissza a sportágat:
a lábra fogásokat intésekkel, lelépteté-
sekkel büntetik.

- Mi eddig is a szemtõl-szemben való
küzdelemre, a technikás dzsúdóra oktat-
tuk a versenyzõinket. A klasszikus dzsú-
dóhoz való visszatérés bennünket csak
segíthet az eredményességben. B. Gy.

Mátics András (balról) ezüst-, Sárecz Márton arany-,

míg Ács Balázs bronzérmet szerzett a válogatón

Fényes szekszárdi sikerek az év elsõ kajakversenyén
Négy aranyéremmel hangoltak Jámbor Attila tanítványai a maratonon országos bajnokságra

Sikert sikerre halmoztak a Szek-
szárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
versenyzői a tolnai évadnyitó mara-
ton versenyen az elmúlt szombaton

Szinte minden versenyszámban dobogó-
ra léphettek, amelyikben elindultak: 19
számból mindössze kettõben maradtak
érem nélkül. Összesen 5 arany-, 7 ezüst-,
5 bronzmedált szereztek. Ez a kiemelke-
dõen népes, 18 csapatos mezõnyben el-
ért kimagasló eredmény bíztató az idei
versenyszezonra nézve, amely ezzel a ver-
sennyel kezdõdött a szekszárdi klub szá-
mára. Ez a megmérettetés - miként a klub
edzõi, Jámborné Inger Nikoletta és Jám-
bor Attila elmondták - a felkészülés része
volt a benevezett 43 sportoló számára az
év egyik fõ versenyére, a Maraton Magyar
Bajnokságra, amit Gyõrött rendeznek
meg május 17. és 19. között. Gõzerõvel ké-
szülnek a viadalra, hiszen ott a kölyök és
a serdülõ válogatottba kerülés is tét.

Mint az edzõk elmondták: szokásos
kiemelkedõ formáját hozta Mercz Mar-
cell, Ádám Alexa, Nagy Viktória és Ács
Anna. Igazán kitartó munkájának és ki-

tûnõ edzésmoráljának köszönhetõen
az idei évadra nagyon sokat fejlõdött
Balogh Zsófia, Märcz Tamás, Bodnár
Barna, Bodnár Balázs, Takács Márk,
Mercz Maja és Szekeres Zsolt. A kezdõ
gyermekek közül Müller Bencét emel-
ték ki az edzõk, aki életkorához képest
rendkívül fegyelmezetten és kitartóan
dolgozik. A tolnai eredményeket látva a
trénerek reményekkel telve vágnak ne-

ki az idei évadnak. Hogy újabb kajakos
palánták is részesei lehessenek hasonló
sikereknek, a klub június elejével kez-
dõ csoportot indít, kizárólag egy kor-
csoportnak, a 2002-2004 között szüle-
tetteknek. A részükre nyári tábort is
rendeznek. További tájékoztató a
www.szekszardkajak.hu oldalon.

A legjobb hatba bekerült szek-
szárdiak eredményei: 4000 méteres

futamok: MK-1, gyermek I., leány: 1. Ács
Anna. MK-2, gyermek I., fiú: 2. Müller
Bence-Fõdi József. Lány: 4. Koleszár
Zsófia-Bartos Zsófia. MK-2, gyermek II.,
fiú: 1. Mercz Marcell-Müller Dávid, 3. Já-
vor Péter-Posta Döme. MK-1, gyermek
II., fiú (33 induló): 2. Mercz Marcell, 4.
Jávor Péter, 5. Czemmel Bálint. Leány
(21 induló): 1. Ádám Alexa. MK-1, kö-
lyök III.,  leány: 1. Nagy Viktória, 3.
Mercz Maja. Fiú: 2. Takács Márk, 4. Hor-
váth Ádám.

K-2, kölyök III-IV., fiú: 4. Takács Márk-
Bodnár Balázs. K-1, serdülõ V-VI., fiú: 2.
Märcz Tamás, 5. Szekeres Zsolt. K-1, kö-
lyök IV., leány: 2. Balogh Zsófia, 6. Kor-
sós Zsófia. Kölyök IV., fiú (31 induló): 2.
Bodnár Balázs. K-1, ifi VII-VIII., fiú: 3.
Bodnár Barna. K-1, felnõtt férfi: 2. Bod-
nár Barna.

500 m-es futamok: MK-1, kezdõ fiú: 1.
Müller Bence, 6. Csákvári Dávid. Lány:
3. Bartos Zsófia, 6. Koleszár Zsófia. MK-
2, kezdõ fiú: 3. Csákvári Dávid-Zöld Ro-
land, 4. Tarr János-Balsi Bálint. Lány: 2.
Bartos Zsófia-Koleszár Zsófia. K. E.

Märcz Tamás ezüstérmes lett a serdülõk között
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata tájékoztatja a lakosságot, hogy a ka-
tasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény alapján településün-
kön a korábbiakban megalakított 
polgári védelmi szervezetek újjászervezé-
sét végezzük.

Az új polgári védelmi szervezetekbe be-
osztható minden nagykorú magyar állam-
polgár, aki nem rendelkezik a törvény adta
mentességi feltételekkel.

A polgári védelmi szervezet tagja határo-
zattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be,
valamint polgári védelmi feladatok ellátásá-
ra szolgálatteljesítésre kötelezhetõ. A men-
tességgel nem rendelkezõ személyeket pol-
gármesteri határozat osztja be – kötelezõ ér-
vénnyel! – a polgári védelmi szervezet sze-
mélyi állományába. Ebben az esetben a be-
osztott személynek nem áll módjában a be-
osztási feltételeket befolyásolni. Erre csak
önként jelentkezés esetén van lehetõség.

Az önkormányzat lehetõséget biztosít a
polgári védelmi szervezetbe való önként
jelentkezésre!

Katasztrófahelyzetek ritkán alakulnak ki,
de azok bekövetkezésének lehetõségét
nem zárhatjuk ki. A természet erõivel
szemben minden település kiszolgáltatott
helyzetben van. Szélvihar, felhõszakadás,
rendkívüli téli helyzet nálunk is bármikor
bekövetkezhet. Önre is szükség van a tele-
pülésünket érintõ veszélyeztetõ hatások
kivédésére, a bajbajutott emberek megse-
gítésére, a károk mielõbbi felszámolására.
Holnap talán az Ön otthonát, anyagi java-
it, családtagjait kell menteni, védeni. A hi-
vatásos katasztrófavédelmi szervek mellett
a polgári védelmi szervezetek segítenek
Önnek, hozzátartozóinak, embertársainak
a bajok leküzdésében. Éljen a lehetõség-
gel, hogy jót tehessen Önmagáért és máso-
kért. 

Polgári védelmi szervezetbe való önként
jelentkezés elõnyei:
- az önkéntes maga választhatja meg, hogy

határozatlan, vagy határozott idõtartamban
vállalja a szolgálatot
- az önkéntes maga választhatja meg (egyé-

ni képességei és iskolai, szakmai végzettsé-
ge figyelembe vételével), hogy területi, vagy

települési rendeltetésû szervezetben kíván-
ja teljesíteni a szolgálatot
- az önkéntes maga választhatja meg melyik

szervezeti egységben (infokommunikációs,
lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai,
mûszaki) kívánja teljesíteni a szolgálatot
az önkéntes maga választhatja meg, hogy
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején
történõ alkalmazása esetén milyen egyéb
teljesíthetõ feltételeket támaszt.
A polgári védelmi feladat ellátására önkén-

tesen jelentkezõ személy nyilatkozatot tesz,
melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás
tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
Gondolja meg! Lehetséges, hogy már a kö-
zeljövõben Önt is kötelezõ jelleggel be-
osztják a polgári védelmi szervezetek va-
lamelyikébe.
Éljen a polgári védelmi szervezetbe való ön-
ként jelentkezés elõnyeivel!
Ha kérdése van a jelentkezéssel kapcsolato-
san, hívja a 74/504-100 számot. Amennyi-
ben önkéntesnek jelentkezik, keresse fel
személyesen a Polgármesteri Hivatal (Béla
király tér 8.) városigazgatási és rendészeti
osztályán Szunyogh Gábor ügyintézõt
(I/61. sz. ajtó). 

Horváth István polgármester

Lakossági felhívás

Levéltári esték
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület a Tolna Megyei Le-
véltárral közösen Levéltári esték
címmel elõadássorozatot indított.
Ennek keretében a levéltár kutatói
közremûködésével olyan elõadások
hangoznak el, amelyekbõl az érdek-
lõdõk megismerhetik Szekszárd vá-
ros történetét, itt élõ elõdeink csele-
kedeteit.

A következõ alkalommal, május 22-
én (szerda) 17.00 órakor Cserna An-
na fõlevéltáros, mb. igazgató-helyet-
tes: A szekszárdi Augusz család törté-
netérõl címmel tart elõadást. A hely-
szín a Református Gyülekezeti Terem
(Bezerédj u. 3.). A szervezõk minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 15-én (szerda) 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
Május 2-án (csütörtök) tartotta
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
Május 8-án (szerda), 17-18 óráig tartotta.
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 csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: a 74/510-663 telefonon. 

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

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

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

HHHHAAAASSSSZZZZNNNNÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAUUUUTTTTÓÓÓÓ
értékesítése nagy választékkal!

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

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó

HHHH IIII TTTT EEEE LLLLÜÜÜÜ GGGGYYYY IIII NNNN TTTT ÉÉÉÉ ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS
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Média- és Filmes Tábor Szekszárdon
Jelentkezz 

MOST!

Program helyszíne: Szekszárd, Arany J. u. 23-25. (II/208.)
Idõpont: 2013. június 17-21. (hétfõ-péntek)

Információ: Facebook oldalunkon üzenetben és a 06 20 260 4894-es számon

Érdekel a televíziózás, 
vagy inkább forgatnál filmet?

Szeretnéd megtudni, 
hogyan készül a videoklip?

Kipróbálnád magad filmszínészként?

Vásároljon a Husqvarna tavaszi kiadvá-
nyában szereplõ termékeibõl, töltse ki 
a nyereményszelvényt és nyerje meg 
stockholmi utunkat! További részletek 

a www.husqvarna.hu weboldalon.

2013. április 1-jétõl május 31-ig (illetve a készlet erejéig)
a tavaszi akció ideje alatt számos Husqvarna termék

és kiegészítõ kedvezõ áron kapható.

NYEREMÉNYJÁTÉK
SZENT IVÁN ÉJ 

STOCKHOLMBAN

A szerviz új, speciális 

továbbra is várja ügyfeleit!
szerelõcsapattal
szerszámokkal és

Jantner Erdõ-Mezõ Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21.

Tel.: 74/510-026 Május 15-én (szerda) 900-tõl  1600 óráig
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