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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Kihívás napja 

Idén is Szekszárd a legsportosabb város

Szekszárd méltó módon ünnepelte a
jubileumi részvételt. Városunk immár
huszadik alkalommal vett részt az or-

szágos sportvetélkedõn, amelyen ka-
tegóriájában ismét elnyerte a „Leg-
sportosabb város” címet, megelõzve

Kazincbarcikát, Szentest, Salgótarjánt,
Gyöngyöst és Budapest VII. kerületét.

(Folytatás a 16. oldalon.)

– Csókolózni is jobb gyönyörû virágok
között, mint a szemét közepén levõ pa-
don – nevet a gimnazista Kata, s kéri,
vezetéknevét nehogy leírjam, mert
egyelõre titok, hogy szerelembe esett. 

– Ez a park a kedvencem. Olykor
barátnõimmel is kiülünk ide. Szere-
tem az árvácskákat, de várom a meg-
lepetést jelentõ újabbakat is – folytat-
ja a cserfes tizenhat éves kacsintva, s
cipzárt mutat a száján. Naná, hogy
hallgatok… Úgy tûnik, nem csupán a
virágok látványa, hanem e riport fel-
vétele is remek hatással van rám is.
Deli Gyula kéményseprõnek is felve-
tettem, milyen sok a virág, mire jópo-
fa történettel válaszolt. 

(Folytatás a 8. oldalon.)

A munkakedvet is megalapozzák a színpompás növények

Virágba borult köztereink

Óvodások vetélkedõje a Prométheusz parkban

2006 óta 1624 négyzetméter-
rel nõtt a virágágyi felületek

nagysága városunkban
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Eszembe nem jut bárkit arra sarkallni,
ha ideges és feszült, menjen be egy
fél órácskára az alig öt hónapja nyílt
ügyintézési helyre, a kormányablak-
ba. Az viszont már most javasolt, hogy
számos ügyet ott egy helyen elintéz-
hetnek az ügyfelek, ám ha egyelõre
mégsem, akkor pontos felvilágosítást
kapnak: mikor, hogyan és melyik ha-
tósághoz kell fordulniuk. Szóval, ha
itt Szekszárdon bemennek a Garay té-
ri kormányablakba, valóban garantált
a jó légkör, a készségesség – a ma már
ritkaságszámba menõ mosoly kísére-
tében. De tényleg! Én belestem a kor-
mányablakba és hihetetlen kiegyen-
súlyozottságot, megértõ hozzáállást
tapasztaltam. Hasonlóan, mint a kijö-
võ ügyfelek.

ÚJ KORSZAK 

A KÖZIGAZGATÁSBAN

– Idén január elején nyitottuk meg a
megyei jogú városokban, valamint a
fõvárosban a kormányablakok rend-
szerét, amely eredeti hivatása szerint is
új ügyfélszolgálati kultúrát kell, hogy
megvalósítson az országban – emlé-
keztetett dr. Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter április 13-i szek-
szárdi látogatásakor – Tóth Ferenc me-
gyei kormánymegbízott társaságában
– tartott sajtótájékoztatóján.

Ide kapcsolódva érdemes megemlí-
teni, hogy a tájékoztatót a kormányab-
lakban (a Német Színház szomszédsá-
gában, egy korábbi banképületben –
tartották, mégpedig délután fél négy-
kor. A hivatal ekkor ideiglenesen sem
zárt be, folyamatosan tartott az ügyfél-
fogadás, mindkét fogadópultnál ült

egy-egy ügyet intézõ hölgy, a munka-
társak velük foglalkoztak, s oda-vissza
tekintettel voltak egymásra, szóval
nem akadt pillanatnyi zavar sem.  

– Úgy gondoltuk, hogy a kormány-
ablakok mûködésükkel sok szem-
pontból új korszakot jelentenek a
közigazgatásban – folytatta dr. Navra-
csics Tibor, s hozzátette, reméli, hogy
mindez a magyar közéletben is új feje-
zet kezdete. Mint mondta, ezt egy-
aránt jelzi már a jó közérzetet megala-
pozó tárgyi környezet, a formaruhák,
melyeket az iparmûvészeti egyetem
hallgatói terveztek. De – mint fogal-
mazott – abban is új szakasz kezdõ-
dött, hogy gyorsan, hatékonyan, fe-
gyelmezetten és tisztelettudóan inté-
zik mindazon ügyeket, az egyre bõvü-
lõ ügyköröket, amelyekkel az állam-
polgárok ügyintézõinkhez fordulnak.  

– Õszintén hiszem, hogy az eddigi
magyar bürokrácia is a múlté lesz –
emelte ki, mondván, hogy az eddigi
– beleértve a Szekszárdon hallottakat
is – tapasztalatai ezt támasztják alá.
Tájékoztatójában arról is szólt, hogy
terveik szerint az államigazgatás te-
rületi és megyei szerepe növekszik,
illetve ez 2013-tól a járási központok-
ra is vonatkozik, s nemcsak a hatósá-
gi ügyek tekintetében, hanem az ok-
tatás és az egészségügy területén is.
Igaz, hogy jelenleg is szükséges a to-
vábbi bõvítés, korszerûsítés, bõ más-
fél év múlva pedig a járási kormány-
ablakok nyitásához több milliárd fo-
rint szükséges, elsõsorban informati-
kai fejlesztésre. Ehhez számíthatnak
az unió hathatós támogatására is. 

V. H. M.
(folytatjuk)

Jó volt „belesni” a kormányablakon 1.
Dr. Navracsics Tibor: Célunk a hatékony, fegyelmezett és gyors ügyintézés

2011. május 31-én lejár a 2010. évi
helyi iparûzésiadó-bevallás és a vállal-
kozók kommunális adója bevallás ön-
kormányzati adóhatóságokhoz törté-
nõ benyújtásának és a végleges adó
megfizetésének határideje. 

A bevallási nyomtatványokat a
www.szekszard.hu honlapon lehet le-
tölteni a Közügyek/Adózás, E-ügyinté-
zés menüpontok elindítását követõ-
en. A „Bevallások” menüpontra kat-
tintva – a megfelelõ adónem és beval-
lási nyomtatvány kiválasztásával – el-
lenõrzött módon nyílik lehetõség az
adóbevallás kitöltésére. 

Az adóbevallás kitöltését követõen
az „ûrlap ellenõrzése” pontra kattint-
va kerül sor az adatok helyességének
ellenõrzésére, majd ezt követõen nyí-
lik lehetõség a dokumentum menté-
sére, illetve nyomtatására. A kinyom-
tatott bevallást aláírás után kell be-

nyújtani Szekszárd MJV Önkormány-
zata Adóhatóságához.

A „Letölthetõ nyomtatványok” me-
nüpont megnyitásakor az adott beval-
lás – mentést, illetve nyomtatást köve-
tõen – kézzel tölthetõ ki, ebben az
esetben azonban nincs mód a kitöltés
helyességének ellenõrzésére.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy
mindkét bevallás tekintetében ügyel-
jenek azok aláírására, ugyanis az alá-
írás nélkül benyújtott bevallások ér-
vénytelenek.

A 2011. május 31-én esedékes 2010.
évi adókülönbözetet (2010. évre be-
vallott és megfizetett adóelõleg, vala-
mint a ténylegesen megállapított
2010. évi adó különbözetét) az ön-
kormányzati adóhatóság felé kell
megfizetni, illetve a túlfizetéseket
2011. május 31-ét követõen lehet visz-
szaigényelni. 

A vállalkozóknak, vállalkozásoknak
a 2011. május 31-ig teljesítendõ kiegé-
szítéseket a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzat 11746005-
15416566-03540000 számú Helyi
iparûzési adó számlára, illetve a Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zat 11746005-15416566-02990000
számú Vállalkozók kommunális adója
számlára kell teljesíteniük.

A kitöltéssel kapcsolatban esetlege-
sen felmerülõ problémák esetén
munkatársaink a 74/504-100 telefon-
számon, illetve ügyfélfogadási idõben
személyesen is szívesen állnak rendel-
kezésükre.

ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Hétfõ: 8.00–16.30
Szerda: 8.00–16.30
Szekszárd, Béla király tér 8. 

Szekszárd Megyei 
Jogú Város Jegyzõje

Közeledik a helyi iparûzési adó és a vállalkozók 
kommunális adója bevallásának határideje

Navracsics Tibor (balról) és Tóth Ferenc felkereste 
a Garay téri kormányablakot is
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Mindennapi
kihívásaink

A kihívás napja
egy Kanadából
indult rendez-
vény, célja az,
hogy kedvet te-
remtsen a moz-
gáshoz, az egész-
séges életmódhoz.
Büszkék lehetünk arra, hogy Szek-
szárd városa rendre az élmezõny-
ben végez, illetve – lélekszám sze-
rinti – kategóriájában többször
meg is nyerte már ezt a vetélkedést.
Legutóbb éppen ezen a héten. 
A kezdeményezés kapcsán érdemes
elgondolkodni azon, életünk során
mennyi kihívás elé nézünk nap
mint nap. Hiszen nagy erõpróba
már maga a születés is, késõbb az
önálló evés, felülés, vagy járás. Meg
kell felelnünk szüleink, aztán az
óvó nénik, tanárok elvárásainak, el
kell sajátítanunk szokásokat, visel-
kedési normákat, megtanulnunk a
szorzást és a kötélmászást.
Felnõttként be kell illeszkednünk
munkahelyi közösségekbe, és szá-
mot kell adni hozzáértésünkrõl. 
Szülõként kihívás értékes felnõtte-
ket nevelni gyermekeinkbõl, nem
megsértõdni a kamaszok lázadása-
in, szeretni széllel szemben is. 
Munkáltatóként felelõsen igazgat-
ni a ránk bízott intézményt vagy cé-
get, tisztességesen gazdálkodni a
közös vagyonnal. Politikusként a
közérdeket, hazánk és nemzetünk
felemelkedését szolgálni.
Naponta meg kell birkóznunk örö-
mökkel és bánatokkal. Feldolgozni si-
kert és kudarcot, legyõzni betegséget
és fájdalmat, mosolyt csalni egy szen-
vedõ arcára, erõt gyûjteni és reményt
adni. Megemészteni hazugságot,
megértõnek lenni és megbocsátani.
Kihívás a könnyebb helyett a nehe-
zebb utat választani, szemetelés he-
lyett óvni a környezetünket, elsétálni
a legközelebbi kukáig ahelyett, hogy
a járdán dobnánk el a csokipapírt. 
Minden nap felér egy kisebb-na-
gyobb akadályversennyel. De az élet
éppen attól szép, hogy új és új erõ-
próbák várnak ránk, amelyek telje-
sítésén át örömhöz, elégedettséghez
és boldogsághoz is vezet az út.

Cser Ildikó

Meghívó
Orbán-napi növényvédelmi õrjá-
rataz Újvárosi Római Katolikus Kör és
a Szekszárdi „Dicenty Dezsõ” Kertbarát
Kör közös szervezésében, a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóság munkatársai szak-
tanácsadásával május 25-én (Orbán
napján) 16.00 órakor a Szent István
Házban (Szekszárd, Rákóczi út 69.).
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Szeretve szépíteni Szekszárdot
Wallacher Péter az új programfelelõs

Új felelőse van május 16-tól a

„Szépítsük együtt Szekszárdot”

programnak. Mivel Páll Laura, 

a program korábbi koordinátora

három hónapja párhuzamosan 

a környezetvédelmi referensi fel-

adatokat  is ellátta a polgármes-

teri hivatalban, tehermentesíteni

kellett őt. Ezért Wallacher Péter

tölti be ezt a funkciót, akit ezen-

nel bemutatunk olvasóinknak. 

Péter 28 éves, Pécsett született, de csa-
ládja tõsgyökeres szekszárdi, sportoló
édesapját, tanár nagyszüleit, óvónõ
édesanyját sokan ismerik a városban. 

Kétéves korától Decsen laktak, de
onnan is bejárt általános iskolába,
majd mikor a család Szekszárdra köl-
tözött, az I. Béla Gimnáziumba jelent-
kezett. Onnan a pécsi Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskolára vezetett az útja,
ahol környezetmérnöki diplomát
szerzett 2006-ban. 
– Miért választotta éppen ezt a
szakterületet? – érdeklõdtünk tõle.

– Mindig is érdekelt, és fontosnak
tartom, hogy az emberek minél élhe-
tõbb környezetben lakjanak, dolgoz-
zanak – válaszolta. – Gyerekkorom
óta szeretem a természetet, közelebb
áll hozzám, mint a gépészet vagy
egyéb mûszaki területek. Mikor vé-
geztem a fõiskolán, hazahúzott a szí-
vem ebbe a szép városba, ahol na-
gyon szeretek lakni. 
– Ez öt éve volt, mivel foglalkozott
azóta?

– Vártam arra, hogy elhelyezked-
hessek a szakmámban, de eddig nem

volt rá lehetõség. Ezért a vendéglátás-
ban dolgoztam, többen találkozhattak
velem a Húsvasaló Étteremben, majd
a Rock & Roll Bistróban. 
– Sok fiatal itt hagyja Magyaror-
szágot és külföldön vállal munkát.
Ez nem jutott eszébe?

– Én is kaptam ilyen biztatást, de re-
méltem, hogy Magyarországon is meg
lehet találni azokat a célokat, amelye-
kért sokan elmennek, és érdemes in-
kább itthon maradni.

– Milyen tervei van-
nak a városszépítés-
ben?

– Mindent megte-
szek azért, hogy minél
többen és hatékonyab-
ban szépítsük együtt
Szekszárdot. Folytatód-
nak a programok, ame-
lyeket még Laura kez-
dett el, például a „Tiszta,
rendezett, virágos por-
ta”; parkok, szobrok
örökbefogadási moz-
galma, iskolákkal közös
szemétszedési akciók,
játszóterek festése. Sze-
retném ezúton is meg-
köszönni Laura eddigi
munkáját, és mindazo-
két, akik együttmûköd-
tek vele, és arra bizta-
tok mindenkit, hogy
engem is keressenek
bátran. Olyanok is, akik
már eddig tettek vala-
mit és azok is, akik ez-
után szeretnének vala-
mivel hozzájárulni

Szekszárd csinosításához. Örülök,
hogy az elmúlt években szépen fejlõ-
dik és virágosodik a város, és nagyon
várom, hogy a hozzám hasonló korú-
ak is minél többen csatlakoznak majd
az akcióinkhoz.
– Hol találhatják meg önt?

– Személyesen itt a polgármesteri
hivatalban munkaidõben, valamint
e-mailben a szepitsuk@szekszard.hu
címen vagy telefonon a 30/4948-028-as
számon. Cser Ildikó

Felhívás gazdáknak
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a közelmúltban sikeresen
pályázott a melioráció közösségi léte-
sítményeinek fejlesztésére, külterületi
vápás vízelvezetõk kialakítására. En-
nek keretében 2011-ben 5 fejlesztési
helyszínen (Lisztesvölgy, Szûcs-
szurdik, Faddi-völgy mellékága,
Csötönyi-völgy, Cinka dûlõ mellék-
ága) kezdõdnek meg a beruházási
munkálatok.

2011. július 1-jétõl július 31-ig lehetõ-
ség nyílik újabb pályázatok beadására.
Jelenleg folyik azon területek felméré-
se, ahol indokolt lehet a környezetkí-
mélõ, a talaj védelmét, vízmegtartó ké-
pességét javító meliorációs és a felszí-
ni, felszín alatti vizek jó állapotát, a bel-
vízvédelmet és vízkárelhárítást egy-
aránt szolgáló közösségi beruházások
megvalósítása. A pályázat során 70
százalékos támogatás érhetõ el és – a je-
lenleg folyó beruházások esetében is –
feltétel, hogy az építésben érdekelt in-
gatlantulajdonosok az önerõ legalább
50 százalékát átvállalják. Fentiekre te-
kintettel várjuk azon közösségek je-
lentkezését, akik az ismertetett feltéte-
lek mellett igénylik az esetlegesen je-
lenleg rossz minõségû zártkerti, külte-
rületi – elsõsorban dombvidéki, tehát a
vízelvezetést is szolgáló – földutaknak a
pályázati konstrukció keretében törté-
nõ fejlesztését. Figyelemmel arra, hogy
a pályázati feltételek szerint nonprofit
gazdasági társaság, termelõi csoport,
zöldség-gyümölcs termelõi csoport ve-
heti csak igénybe a támogatást, a pályá-
zat benyújtását megelõzõen egy erre a
célra létrehozott nonprofit gazdasági
társaság alakítása is szükséges. Emellett
a pályázat mellékleteként terveket is be
kell csatolni. Azt lehet mondani tehát,
hogy a 24. órában vagyunk! 

A pályázat elõkészítése érdekében
kérjük a szekszárdi gazdákat, hogy leg-
késõbb 2011. június 3-ig jelezzék a pol-
gármesteri hivatal városüzemeltetési
és fejlesztési igazgatóságán Varga And-
rás osztályvezetõnél (tel.: 504-159) fej-
lesztési igényeiket, javaslataikat.

Urnahelymegváltás
A temetési helyek újraváltásáról a
145/1999. (X. 1.) kormányrendelet
19. § (3) bekezdése rendelkezik,
melynek értelmében 2005–2006, il-
letve 2009–2010-ben a Panteon Kft.
felhívást tett közzé. A lejárt és újra
nem váltott urnafülkék kiürítését a
Szekszárd alsóvárosi és az újvárosi
köztemetõben 2011. június 15. napjá-
val megkezdjük. Amennyiben a hoz-
zátartozó a hamvakért és a záró lapo-
kért nem jelentkezik, úgy 2011. szep-
tember 1-jével azok a közös tároló-
ban kerülnek elhelyezésre.

Az esetleges újraváltásra, további
tájékoztatásra és információra 2011.
június 15-ig lehetõség van a Panteon
Kft. gondnokságán: Szekszárd, Al-
kony u. 1. Tel.: 74-511-755.

Az önkormányzat megbízásából a
köztemetõk üzemeltetõje és fenn-
tartója: Panteon Kft.

Meghívó
6. ORBÁN-NAP, ISTIFÁNGÖDRE, 

MÁJUS 28., SZOMBAT 14.30 ÓRA
A programból:
• Kovács György tárogatós;
• Bíró László püspök megáldja a Szent

Orbán-szobrot;
• Havasréti Pál tekerõlantmûvész, a

nemzetközileg
elismert TÉKA
Együttes veze-
tõje és tanítvá-
nya, Czájer Pé-
ter tekerõlan-
tos;

• Szekszárdi Ma-
gyarnóta-ked-
velõk, kísér a
bogyiszlói Ko-
vács János és ci-
gányzenekara;

• Szekszárdi Muslincák;
• Tücsök Zenés Színpad rövid prog-

ramja.
• Nyitott pincék, borkóstolás,

nótázás

Õsszel az országgyûlés elé kerülõ 10 éves Nemzeti Vidékstratégia társadalmi vi-
tájának egyik állomásaként csütörtökön telt házas fórumot tartottak a fõiskola
aulájában. A „Vidék élni akar” címet viselõ rendezvényt megelõzõen dr. Ángyán
József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára és Horváth István polgár-
mester, a parlament mezõgazdasági bizottságának alelnöke tájékoztatta a sajtó
képviselõit a koncepció legfontosabb elemeirõl. (A munkaanyag elolvasható a
http://videkstrategia.kormany.hu internetes oldalon.) A fórumról részletes be-
számolót lapunk jövõ heti számában olvashatnak.

A vidék élni akar! 
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Kiíró: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8., tel.: 74/504-100, fax:
74/419-618).

A PÁLYÁZAT CÍME: Közcsatornára
történõ rákötés támogatása 2011.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A lakosság köz-
csatornára történõ rákötésének elõ-
segítése. 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG: Be-
kötõvezeték mûszaki megvalósítása, a
tisztítóidom elfolyó oldaláig.

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE
JOGOSULTAK KÖRE: Szekszárd Me-
gyei Jogú Város közigazgatási terüle-
tén élõ azon magánszemélyek, akik
ingatlanuk elõtt kiépített közcsator-
nára rá tudnak kötni.

A TÁMOGATÁS JELLEGE, MÉRTÉKE:
A vissza nem térítendõ támogatást a
bekötõvezeték mûszaki megvalósulá-
sára (tisztítóidom elfolyó oldaláig) le-
het felhasználni (ingatlanonként
max. bruttó 150 000 forint). A nyer-
tes pályázóval kötendõ háromoldalú
megállapodás alapján az önkormány-
zat a támogatási összeget közvetlenül
a kivitelezõ Szekszárdi Víz- és Csator-
namû Kft.-nek utalja, így a pályázónak
csak az önerõt kell megfinanszíroz-
nia. A bekötõvezeték mûszaki megva-
lósításán túl a kötelezõen elkészítendõ

mûszaki tervdokumentáció költségei
is elszámolhatóak a pályázatban, leg-
feljebb bruttó 20 000 forint összegig.

A rendelkezésre álló összeg mérté-
ke és forrása: A pályázat támogatásá-
ra rendelkezésre álló keretösszeg
800 000 forint, melynek forrása Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 2011. évi költségvetésének Kör-
nyezetvédelmi Alapja. 

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI:
– pályázó a közcsatornára ráköten-

dõ ingatlan tulajdonosa és állandó la-
kosa kell legyen,

– engedélyezési terv benyújtása
(mellékletként tartalmaznia kell a Víz-
mû Kft. szolgáltatói hozzájárulását
víziközmû-hálózat létesítéséhez, vala-
mint egy árazott költségvetést),

– a pályázónak vállalnia kell, hogy a
közcsatornára történõ rákötést 2011.
november 15-ig /I. forduló/, illetve
2012. április 30-ig /II. forduló/ megva-
lósítja.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL
ELÕNYT JELENT:
– szociális helyzet,
– önerõ aránya,
– kisebb fajlagos költség az elvezetett
szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
– a pályázó számlákkal igazolt szippan-
tást végeztetett az erre jogosult Szek-

szárdi Víz- és Csatornamû Kft.-vel az
elmúlt évben.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FEL-
TÉTELEI, HATÁRIDEJE: A pályázatokat a
pályázati adatlapon, az ott megjelölt
mellékletekkel együtt, egy eredeti és
egy másolati példányban kell benyújta-
ni, egy darab zárt borítékban. A borí-
tékra rá kell írni: „Pályázat közcsatorná-
ra történõ rákötés támogatására 2011”.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala váro-
sigazgatási és rendészeti osztályán
kell személyesen benyújtani. A pályá-
zatok benyújtása egész évben folya-
matos (végsõ határidõ 2011. decem-
ber 18.) hétfõtõl csütörtökig
8.00–16.30 óra között, pénteken
8.00–14.00 óra között.

A pályázati csomag a polgármesteri
hivatal városigazgatási és rendészeti
osztályán, pénztárban történõ 200
forint térítési díj befizetését követõ-
en, a befizetési bizonylat felmutatása
ellenében vehetõ át az alábbi napo-
kon és idõpontokban: hétfõ–csütör-
tök 9.00–12.00 óra között.

Hiánypótlásra nincs lehetõség
(azon pályázó, aki nem a pályázati do-
kumentációkban foglaltaknak megfe-
lelõen, illetve hiányosan nyújtja be pá-
lyázatát, kizárásra kerül).

A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSE: A be-
nyújtott pályázatok értékelését a
polgármesteri hivatal városigazgatá-
si és rendészeti osztálya készíti el,
mely alapján Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyûlése gazdasági és pénz-
ügyi bizottsága dönt a támogatás
odaítélésérõl. 

A 2011. június 30-ig benyújtott pá-
lyázatokról a gazdasági és pénzügyi
bizottság 2011. augusztus 30-ig dönt
(I. forduló).

A 2011. december 18-ig benyújtott
pályázatokról a gazdasági és pénzügyi
bizottság 2012. február 15-ig dönt (II.
forduló).

A döntésrõl a nyertes pályázók a
döntést követõ 15 napon belül írásbe-
li értesítést kapnak. A nyertes pályá-
zók listája Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros honlapján (www.szekszard.hu) is
megjelenik. A támogatásban nem ré-
szesülõ pályázók külön értesítést
nem kapnak.

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ: A pályá-
zattal kapcsolatban bõvebb felvilá-
gosítás kérhetõ a polgármesteri hi-
vatal 57. sz. irodájában, illetve az
504-104-es telefonszámon, valamint
a laura@szekszard.hu e-mail címen
Páll Laura környezetvédelmi refe-
renstõl.

Pályázati felhívás közcsatornára történõ rákötés támogatására

Megyei katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a Tolna Megyei Polgári Vé-
delmi Szövetséggel együttmûködve
május 5-én a váraljai parkerdõben ren-
dezte meg hagyományos, felmenõ
rendszerû ifjúsági versenyének me-
gyei döntõjét. 

A versenyen a polgári védelmi kiren-
deltségek által szervezett helyi fordu-
lók nyertes általános és középiskolás
csapatai mérhették össze tudásukat. 

A versenyzõknek 8 állomáson kel-
lett helytállniuk. Egy tesztlap kitölté-
sével katasztrófa-, polgári védelmi,
jogszabályi, veszélyesanyag- és tûzvé-
delmi ismereteikrõl adhattak szá-
mot, gyakorolhatták az ideiglenes
védmû készítésének fogásait, a ho-
mokzsákok szakszerû megtöltését és
elhelyezését. Az elsõsegélynyújtó ál-
lomáson a versenyzõk védõeszköz
használati, valamint elsõsegély-
nyújtási ismereteik és készségeik te-
kintetében mérhették össze tudásu-
kat, majd összeállíthatták a kimene-
kítéshez, kitelepítéshez szükséges
túlélõ csomagjukat. A tûzmegelõzés,
tûzoltás során egy szimulált lakástûz-
bõl menekítették ki az elhelyezett
bábukat, majd a puttonyfecskendõ
használatával célba lõhettek. A ver-
senyzõknek azt is be kellett bizonyí-
taniuk, hogy egy veszélyes árut szál-
lító jármû balesete esetén is helyt
tudnak állni, fel kellett ismerniük a

jármûvek jelzéseit, tábláit, a veszé-
lyesanyag-bárcákat és -piktogramo-
kat. A helymeghatározási feladat so-
rán térképolvasási és tájékozódási
képességüket bizonyíthatták, a tájoló
használatával különbözõ tereptárgyak
helyzetét kellett meghatározniuk.

A VERSENYEN A KÖVETKEZÕ 
EREDMÉNYEK SZÜLETTEK:

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KATEGÓRIÁBAN:

I. Apáczai Csere János Bölcsõde,
Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Kollégium Dombóvár,
Kaposszekcsõi Általános Iskolai
Tagintézménye

II. Hegyhát Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
Gyönk

III. Balogh Antal Kat. Ált. Isk. és Gim.,
Paks

IV. Baka István Ált. Isk., Szekszárd
KÖZÉPISKOLÁS KATEGÓRIÁBAN:

I. Kaposszekcsõi Baráti Társaság
II. Energetikai Szakközépiskola és

Kollégium, Paks
III. Tm.-i Önkormányzat Szt. László

Szakképzõ (TISZK) Vendéglátóipari
Szakképzõ Tagintézmény

IV. Vak Bottyán ÁMK Simontornya
A nyertes csapatok a május 13–14-én,
Nagykõrösön megrendezett országos
versenyen képviselhették megyénket.

IRIS Katasztrófavé-
delmi gyakorlat

Az Európai Unió által finanszírozott
IRIS (Integrated European Industrial
Risk Reduction System) célja az ipari
eredetû balesetek kockázatának csök-
kentése egy egységes integrált rend-
szer létrehozásával. A projektben 19
ország vesz részt, köztük hazánk is. En-
nek keretében május 24–25. között
nagyszabású nemzetközi gyakorlat
lesz Tolna megyében, melynek elsõd-
leges célja a kifejlesztett szoftverek
tesztelése, gyakorlati alkalmazhatósá-
gának bizonyítása. A gyakorlat feltéte-
lezése egy Richter-skála szerinti 6,5-es
erõsségû földrengés az érintett terüle-
tek közelében nagymértékû károsodá-
sokkal, nemzetközi erõk igénybevéte-
lével, más EU-s projektek bekapcsoló-
dásával. A gyakorlat helyszínei Pince-
hely, Csámpa, Paks és Szekszárd. 

Szekszárdon május 24-én 10.00 óra-
kor az M9 autóút, Szt. László-híd és kör-
nyékén lesz gyakorlat. A Dunába zu-
hant autóroncs kutatása szonárral,
majd kiemelése kisnyomású emelõpár-
nával. Feltételezett sérült hordágyba
rögzítése, kiemelése alpintechnikával,
majd átjuttatása veszélyes terület felett
kötélpályán. Angol nyelvû elõadás a
SósBallon Kft. sátrában a katasztrófael-
hárítás számára gyártott termékeikrõl.
Ugrópárna bemutatása. A gyakorlat fo-
lyamán az érdeklõdõk számára bemu-
tatják a használt szoftvereket.
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Világszerte május 12-én ünneplik

az ápolók napját.  Ebből az alka-

lomból szervezte meg Szekszár-

don az Illyés Gyula Pedagógiai

Főiskola „E” épületében május

13-án a Magyar Ápolási Egyesü-

let Tolna Megyei Szervezete azt a

tudományos konferenciát, mely-

nek támogatói a Tolna Megyei

Önkormányzat Balassa János

Kórháza és a Betegápolási Ala-

pítvány voltak.  

A zsúfolásig megtelt díszteremben, az
elnökségben helyet foglalt dr. Muth La-
jos fõigazgató fõorvos, Gliedné Till-
mann Erzsébet ápolási igazgató, Kere-
csényi Márton, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat humánbizottságának vezetõ-
je, Vártokné Fehér Rózsa, a Magyar
Ápolási Egyesület alelnöke, Révész
Andrea, a Tolna Megyei Ápolási Egye-
sület megyei elnöke, dr. Tóth Gyula fõ-
orvos, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat egészségügyi és szoci-
ális bizottságának vezetõje. 

Elsõként Gliedné Tillmann Erzsé-
bet ápolási igazgató köszöntötte a me-
gye minden részérõl érkezett ápolókat
Florence Nightingale brit ápolónõre
emlékezve, akinek munkásságát nem-
csak Angliában, de az egész világon el-
ismerik. – Példaértékû az a kitartás, az
a méltóságteljes alázat, amellyel elõde-
ink elviselték a nehézségeket, s amibõl
mi is erõt tudunk meríteni – mondta.
– Adasson meg számunkra is a „szük-
séges türelem és állhatatosság, hogy
kitartsunk az áldott taposómalomban,
mely a legtöbbünknek osztályrésze.
Az ápolónõnek két fegyvere van: a sze-

retet ereje és a szakértelem. Nem elég
a testet kezelni, a lélekre is figyelni kell
– tette hozzá az igazgatónõ.

Dr. Muth Lajos fõigazgató fõorvos
az alábbi gondolatokkal köszöntötte a
résztvevõket: „Sajnos az évek alatt
nem lett könnyebb a helyezetünk az
egészségügyben. Bíznunk kell abban,
hogy jelenlegi vezetõink nemcsak lát-
ják, de képviselik is érdekeinket. Saj-
nos egyelõre csak ugyanazt az ellátást
tudjuk biztosítani, mint eddig. Amit
mi itt helyben megtehetünk az a taka-
rékosság és a jelenlegi színvonal meg-
tartása. Ezért kérem, mindenki te-
gyen meg mindent a saját helyén. So-
kat változott a betegek hozzáállása is,
mintha a közvélemény is az egészség-
ügy ellen hangolódott volna. Békét-
lenség van a társadalomban, az egész-
ségügyön belül és kívül is. A fõigazga-
tó utalt Böjte Csaba szavaira, aki Pál
apostol üzenetét idézte, miszerint

„Kiszeretni az emberekbõl a rosszat”
az egyetlen megoldás és kivezetõ út a
jelenlegi békétlenségbõl. Kerecsényi
Márton többek között elmondta,
hogy sajnos 50 százalékkal emelke-
dett az ellátandó betegek száma, és 14
százalékkal a halálozási arány. Az egy
ápolóra jutó betegszám kiégetté teszi
az ápolószemélyzetet, arról nem be-
szélve, hogy milyen alacsony bérért
végzik ezt a részben cselédmunkát.
Nagy kérdés, honnan van erejük, jó-
kedvük ellátni az egyre nagyobb be-
tegtömeget? Hiszen nemcsak a testet,
a lelket is ápolniuk kell, ami a gyógyu-
láshoz elengedhetetlen. Révész And-
rea úgy fogalmazott: a beteg ember
számára nincs fontosabb, mint hogy a
nõvér rámosolyogjon, megfogja a ke-
zét és meghallgassa. Ezt követõen egy
példabeszéddel köszönte meg az ápo-
lók munkáját, amely a csodáról és a
szeretetrõl szólt. A megható történet

végén – tekintsük ezt jelképesnek –
az addig borongós ég kivilágosodott,
és kiragyogott a felhõk mögül a nap.

A beszédek után a Szent László
Szakközépiskola és Kollégium diákjai
nívós ünnepi mûsorral köszöntötték
a jelenlévõket. 

A szakmai dicséretek átadása min-
den évben az ünnepség fénypontja. 

Fõigazgatói dicséretben részesült:
Becze Zoltánné intenzív szakápoló
(fertõzõosztály), Fodor Csaba inten-
zív szakápoló (központi intenzív osz-
tály), Halász Erzsébet csecsemõ- és
gyermekszakápoló (gyermekosztály),
Herczeg Istvánné fizikoterápiás szak-
asszisztens (ideggyógyászati osztály),
Riedlné Fekete Nóra Terézia gyógy-
szerkiadó szakasszisztens (központi
gyógyszertár), Szabó Imréné szak-
ápoló (bõrgyógyászati osztály). 

A Magyar Ápolási Egyesület kitün-
tetését vehette át: Kupi Istvánné la-
borasszisztens (Szent Orsolya részleg,
Pincehely), Jakab Lászlóné ápoló
(központi intenzív osztály), Bál-
ványossy Endréné ápoló – hospice
szakápoló (pszichiátriai osztály). 

A kitüntetés átadást szakmai konfe-
rencia követte, melynek levezetõ el-
nöke: Sörösné Éger Adrienn osztály-
vezetõ ápoló volt. Elõadói: Vártokné
Fehér Rózsa, Breitenbach Angéla dip-
lomás ápoló, Kovács Andrásné képi és
diagnosztikai asszisztens, Kerekes Va-
léria diplomás ápoló, Feigl Zsolt osz-
tályvezetõ ápoló, Mészáros Rozália
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens. 

A rendezvényt az ápolás elmúlt 60
évérõl szóló kisfilm zárta. 

Sas Erzsébet

A köszönet és elismerés napja
„Az ápolónõnek két fegyvere van: a szeretet ereje és a szakértelem”

A legnehezebb idõkben is kitartanak hivatásuk mellett
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánbizottsága pályázatot hirdet a 2011. évi

ifjúsági keretre
I. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPELVEI
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata humánbizottságának az Ifjúsá-
gi Keretbõl adott támogatása pályázat ki-
írása útján történik.

2. Az Ifjúsági Keretbõl csak az a pályázó ré-
szesülhet, aki a pályázati kiírásnak mara-
déktalanul megfelelõ pályázatot nyújt be
és valamennyi szükséges mellékletet
csatolja ahhoz.

3. A támogatások vonatkozásában a dön-
téshozó Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének hu-
mánbizottsága

4. A szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesü-
letek és civil szervezetek sporttevékeny-
ségének pénzügyi támogatása 

• Az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény

• A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Szekszárdi székhelyû ifjúsági egyesületek,
civil szervezetek számára vissza nem térí-
tendõ támogatás biztosítása. 
III. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást
kaphatnak olyan szekszárdi székhellyel
rendelkezõ ifjúsági egyesületek, civil szer-
vezetek, nevelési-oktatási intézmények me-
lyek vállalják a jelen pályázati feltételekben
foglalt elvárások teljesítését.
IV. TÁMOGATANDÓ CÉLOK
A pályázat keretében kizárólag az alábbiak-
ban megjelölt tevékenységekre lehet támo-
gatást igényelni. A felsorolt tevékenysége-
ken kívül semmilyen egyéb tevékenység
nem támogatható.
A pályázat kiírója az alábbiakban meghatá-
rozott célokra nyújt pénzügyi támogatást:
1. A fiatalok egészséges életmódra nevelé-

se, a kiemelt kockázati tényezõk felis-
merése, illetve hatásuk elleni küzdelem-
ben (alkohol, drog, mentálhigiénés
megelõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és beil-
leszkedés nehézségeivel küzdõknek.(ál-
láskeresõ, átképzõ, klubok, illetve infor-
mációs szolgáltatások).

3. A különbözõ szintû önkormányzati mun-
kába történõ eredményes bekapcsoló-
dás készségének kibontakoztatása.
(például diák-, ifjúsági, nemzetiségi ön-
kormányzatok).

4. A városban élõ fiatalok és szervezeteik
nemzetközi kapcsolatainak építése és
bõvítése.

5. A város számára fontos ismeretek elsa-
játítása, illetve ezeknek az ismereteknek
a város érdekében való mozgósítása. 

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK
A keret önmagában nem lehet a felsorolt te-
vékenységekhez szükséges pénzeszkö-
zök kizárólagos forrása. A humánbizottság
5/2011. (II. 1.) HB határozata alapján a Bi-
zottság által kiírt ifjúsági keretre beérkezõ
pályázatok költségvetésében a pályázó
szervezetnek a pályázandó összeg 50
százalékával rendelkeznie kell, amelyet az
elszámolásban fel kell tüntetni.
A pályázat kiírója jelen kiírás keretében az
elszámolható költségek típusait az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Szolgáltatások igénybevételének költsé-

ge (a pályázati program megvalósításá-
hoz szükséges szakmai szolgáltatások
igénybevételének költségei).

2. Eszközbeszerzések költségei (a pályáza-
ti program megvalósításához szükséges
eszközök beszerzésének költségei).

3. Elõkészítési költségek:
a. Megvalósíthatósági tanulmány/üzleti

terv, költség-haszonelemzés, egyéb
szükséges háttértanulmányok, szakvéle-
mények elkészítésének költsége.

b. Elõzetes PR-tevékenységhez, és kötele-
zõ nyilvánosságbiztosításhoz kapcsoló-
dó költségek (a helyi tömegkommuniká-
ciós eszközök igénybevételének díja /fi-
zetett hirdetések, riportok, tájékoztató
dokumentumok készítése, terjesztése,
fórumok szervezése/).

c. Elõkészítéshez kapcsolódó szakértõi ta-
nácsadás díja.

4. Megvalósítási költségek:
a. Szolgáltatások igénybevételének költsé-

gei (megvalósításhoz szükséges szak-
mai szolgáltatások, és egyéb szolgáltatá-
sok költségei).

b. Megvalósításhoz szükséges eszközök
költségei.

c. Mindazon költségek, amelyek nem a
szakmai tevékenységek konkrét megva-
lósításához, hanem ennek adminisztratív
lebonyolításához, a tevékenység koordi-
nációjához kapcsolódnak.

VI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A jelen pályázat keretében az Ifjúsági Kere-
ten 3000 E Ft összeg lett meghatározva az
ifjúsági szervezetek támogatására, amely
együttesen lesz odaítélve az alábbi feltéte-
lek alapján.
A meghatározott támogatási célok megva-
lósításához ifjúsági szervezetenként, civil
szervezetenként, oktatási-nevelési intéz-
ményenként minimum 20 E Ft, maximum
200 E Ft igényelhetõ. A támogatás formája
vissza nem térítendõ támogatás.
VII. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Önkormányzati támogatásban csak az ré-
szesülhet, akinek nincs köztartozása, illet-
ve az önkormányzattól korábban kapott tá-
mogatás felhasználásáról elszámolt, az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása nincs, va-
lamint azok a szekszárdi székhelyû civil
szervezetek, önszervezõdõ közösségek,
amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ nyilvántartásba vett. 
1. Pályázati adatlap:
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás
1. sz. mellékletét képezõ Pályázati adatlap-
ban meghatározott adatokat, az alábbiak
szerint:
a. a pályázó szervezet nevét
b. a pályázat pontos címét
c. a pályázó szervezet alapításának idõ-

pontját
d. a pályázó szervezet adószámát, adóazo-

nosítóját
e. a nyilvántartásba vételi okirat számát
f. Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ

nyilvántartási számát (CISZOK-szám)
g. a pályázó szervezet számlavezetõ pénz-

intézetének nevét
h. a pályázó szervezet számlaszámát
i. a pályázó szervezet székhelyét és postai

címét (megye,irányítószám, helység, ut-
ca, házszám, telefon)

j. a pályázó szervezet vezetõjének és kap-
csolattartójának nevét, beosztását, tele-
fonszámát, e-mail címét

k. a pályázat tartalmának rövid ismertetése
l.  a pályázat várható eredményét és a cél-

csoport ismertetése
m. a pályázó eddigi tevékenységét a város

ifjúságpolitikai életében

n. a tevékenység, rendezvény helyszínét
o. a pályázati munka idõpontját (kezdetét

és végét)
p. a pályázati tevékenység részletes leírását
q. a tevékenység, rendezvény várható

eredményét
r. az ajánlók adatait és egyéb kiegészítése-

ket
s. a pályázó nyilatkozatait
t. pályázat pénzügyi elemeinek kimutatását

(bevétel és kiadási oldal)
2. Nem indulhat pályázóként:
A közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 6. § (1) bekezdés alapján nem indul-
hat pályázóként és nem részesülhet támo-
gatásban:
a. aki a pályázati eljárásban döntés-elõké-

szítõként közremûködõ vagy döntésho-
zó

b. a kizárt közjogi tisztségviselõ
c. az a–b. pont alá tartozó személy közeli

hozzátartozója
d. az a–c. pontban megjelölt személy tulaj-

donában álló gazdasági társaság
e. olyan gazdasági társaság, alapítvány, tár-

sadalmi szervezet, egyház vagy szakszer-
vezet, illetve ezek önálló jogi személyiség-
gel rendelkezõ olyan szervezeti egysége,
amelyben az a–c. pont alá tartozó sze-
mély, vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány
kezelõ szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintézõ
vagy képviseleti szervének tagja

f. az a társadalmi szervezet, egyház vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ azon szerve-
zeti egysége
• amely a pályázat kiírását megelõzõ öt

évben együttmûködési megállapodást
kötött vagy tartott fenn Magyarorszá-
gon bejegyzett párttal

• amely a pályázat kiírását megelõzõ öt
évben párttal közös jelöltet állított or-
szággyûlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson

g. akinek a részvételébõl való kizártságá-
nak tényét a honlapon közzétették.

3. A pályázónak csatolnia kell:
Ebben a pontban ellenõrzési lista formájá-
ban fel van sorolva a pályázathoz benyúj-
tandó mellékletek köre. Valamely melléklet-
nek a Támogatási szerzõdéshez való ismé-
telt csatolása akkor szükséges, ha a be-
nyújtását követõen annak tartalmát érintõ
változás következik be.
a. Az alapító okiratnak/cégbírósági bejegy-

zésnek az aláírásra jogosult személy által
hitelesített másolat

b. a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szó-
ló nyilatkozat(jelen kiírás 2. sz. melléklete),

c. közzétételi kérelmet a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségérõl (jelen
kiírás 3. sz. melléklete).

VIII. HIÁNYPÓTLÁS
Amennyiben a támogatásra való jogosultsá-
got alátámasztó, fent elõírt dokumentumok
nem, hiányosan vagy hibásan kerültek be-
nyújtásra azok pótlására a pályázónak egy
alkalommal hiánypótlás keretében van le-
hetõsége, kivéve a rögzített eseteket.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hi-
ánypótlás során a hiánypótlási felhívásban

elõírt módosításoktól eltérõ módosítás, va-
lamint a pályázat tartalmi elemeinek változ-
tatása nem lehetséges. Az ilyen jellegû mó-
dosítási igények nem vehetõk figyelembe,
és a pályázat elutasításra kerül. 
Ha a hiánypótlást a megadott határidõn be-
lül a pályázó nem teljesíti teljes körûen, az
a támogatás iránti pályázat elutasítását
eredményezi, ez esetben igazolásnak
nincs helye.
IX. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS
EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. A pályázat közzétételének ideje: 
A pályázati kiírás az arról szóló döntést kö-
vetõ (2011. május 3.) 5 munkanapon belül
lesz közzétéve.
2. A pályázat közzétételének helye: 

• Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) ügyfélszolgálati irodáján

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata hivatalos honlapján
(www.szekszard.hu)

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szolgáltató lapjában (Szek-
szárdi Vasárnap).

3. A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. június 3. (péntek) 12.00 óra
4. A pályázat benyújtásának módja: 

• a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban,
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Közgyûlésének humánbizott-
sága részére címezve 

• személyesen vagy postai úton
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani
• a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni

a pályázati felhívás címét, a pályázó ne-
vét és címét

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

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

5. A pályázat benyújtásának helye: 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.(közokta-
tási, mûvelõdési és sportosztály)
6. A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyû-
lésének humánbizottsága dönt.
A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a
pályázat benyújtásakor kell megfelelnie,
amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás
során is teljesíthet. Amennyiben egy adott
kritérium vizsgálata során megállapítható,
hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem
felel meg, és az alátámasztó dokumentu-
mok a jogszabálynak, a kiírásnak meghatá-
rozottaknak megfelelõen benyújtásra kerül-
tek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül
elutasítható a pályázat.
7. A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. június 21. (kedd)
8. A pályázattal kapcsolatos egyéb infor-
mációk:
a) A pályázati kiírás, valamint annak mellékle-

tei átvehetõk Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati
Irodáján (7100 Szekszárd, Béla király tér
8.) 2011. május 5-tõl 2011. június 2-ig.

b) A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatási
megállapodást köt, amely rögzíti a támo-
gatás összegének átvételének módját,
valamint az elszámolás szabályait.

A humánbizottság fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázótól visszavonja a támo-
gatást, amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a támo-
gatással nem számol el.
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Aki a múlt héten arra járt, láthat-
ta, amint szorgos kezek munkál-
kodnak az alsóvárosi temetõ ke-
rítésében lévõ szép kis kápolná-
nál. A felújítás kezdeményezõje
és kivitelezõje egy nevük elhall-
gatását kérõ Cseri János utca-be-
li házaspár volt. Amint lapunk-
nak elmondták, példát szeretné-
nek mutatni másoknak is, arra,

hogy szûkebb környezetünk-
ben, nem nagy anyagi ráfordí-
tással, saját szervezõ és kétkezi
munkával, lelkes barátok támo-
gatásával hogyan lehet értéket
teremteni, és nem csak a felülrõl
jövõ megoldásokra várni. Az al-
kotók úgy érzik, hogy mások is
örömmel fogadják az ilyen kör-
nyezetszépítést, mint ahogy õk

maguk is nagy örömmel végez-
ték a kis kápolna felújítási mun-
káit. Önzetlen tevékenységüket
– nem tudatosan, de beszédes
egybeeséssel – éppen az önkén-
tesek évében végezték. Remé-
lik, hogy minél több követõjük
akad, hiszen van még bõven mit
megóvni, megszépíteni váro-
sunkban.

Vegyük észre, tegyünk érte!

Már a nyolcórai kezdés előtt

mintegy 8-10-en várakoztak a

Szent István Ház udvarán. Az Új-

városi Katolikus Társaskör öt év-

vel ezelőtt elindított, évenként

egyszeri, majd megismételt bel-

gyógyászati jellegű prevenciós

szűrő napja örvendetes módon

egyre népszerűbb. Jönnek erre az

emberek, mert jöhetnek a rende-

ző civil szervezet tagjain kívül is,

a város távolabbi részeiről is.

Őket ugyanolyan szeretettel fo-

gadják itt, mint az ismert társas-

köri tagokat.

Röpke negyedóra elteltével megtud-
hattuk a vérnyomásunk, a koleszteri-
nünk, a vércukorszintünk értékét, de
kiszámították a testtömegindexünket
is, amibõl olyan információkhoz ju-
tunk, amelyeket nem árt tudnunk. (Bi-
zonyos negatív tényezõk tartós fennál-
lása esetén ugyanis már szükségszerû-
en belép a gyógyszeres terápia. A vizs-
gálatai értékek rövid idõn belül eltér-
hetnek majd a most még kimutatott
normális szintektõl.)

A szûrési program - köszönhetõen
a szervezést fölvállaló Egészségügyi
Szakdolgozók Pszichiátriai Tagozata
szekszárdi csoportjának – évrõl évre
kellemes meglepetésekkel bõvül. Volt
már a nagyteremben bõrgyógyász,
reumatológus szakorvos, most pedig
a szemészet került elõtérbe. Nem né-
hány percben, ahogy egy jogosít-
vány-megújításnál történik általában,
hanem ezúttal sokkal alaposabban.

A közép- és idõskori látáscsökkenés, az
állapotváltozás, annak, mértéke, típusa
az igen alapos vizsgálat után gyorsan,
objektíven kiderülhetett, és arra vonat-
kozóan is tanácsot kaptak az emberek,
hogy kell-e másik szemüveg ahhoz ké-
pest, amit most használnak.

ALAPINFORMÁCIÓK 

+ KÉNYEZTETÉS

Horváth Józsefné 59 éves, nem társas-
köri tag, de újvárosi lakos. A korához
képest jóval fiatalabbnak tûnik, nem
néz ki egyáltalán betegnek, nincsenek
aggodalomra okot adó tünetei, de az õ
részvétele nélkül szinte nincs egész-
ségnap az Újvárosban.

– Egészséges embernek tartom
magam, háziorvoshoz nem járok, ép-
pen ezért nagyon fontosnak tartom,
hogy az ember évente legalább egy-

szer ilyen vizsgálatokon részt vegyen,
és az eredmények tükrében a szakem-
berek véleményével is megismerked-
hessen. Ilyen rövid idõ alatt ennyi in-
formációihoz saját egészségügyi álla-
potáról – ha nem beteg az ember –
nem juthat manapság. Köszönet érte
a társaskörnek, az itt dolgozóknak,
hogy ez itt Szekszárdon létrejött, mû-
ködik – mondta Horváthné, majd
rögtön hozzátette: – Arra meg aztán
egyáltalán nem gondoltam, hogy élve-
zetet jelentõ, szintén ingyenes masz-
százsban is lesz részünk, kipróbálhat-
tuk azt a jadaköves masszázságyat,
amit sokan csak a tévébõl ismernek.

Megismerkedhettek az önmagukra
kíváncsi szekszárdiak a legújabb or-
vostechnikai eszközökkel is, például a
magneterkészülékkel, amely a meglé-
võ allergiás, mozgásszervi, de belgyó-

gyászati problémákra is kiegészítõ te-
rápiát javasol a létezõ orvosi mellett.
A másik sarokban Olé Gabriella által
kezelt, computer által vezérelt „csoda-
masina” segítségével úgynevezett
elektro-akupunktúrás vizsgálatra is
volt lehetõség. Mint megtudtuk: a kéz
és a láb akupunktúrás elhelyezkedé-
sei alapján lehet mérni a szerveink el-
lenállását, s erre vonatkozóan követ-
keztetésekre juthatunk az egészséges-
séggel, avagy a mûködési hiányosság-
gal kapcsolatosan.

MÁR AZ ÕSZI EGÉSZSÉGNAPOT 

TERVEZIK

Már benne vagyunk a péntek délután-
ban. Horváthné Edit, az Újvárosi Kato-
likus Társaskör egyik vezetõje és
Nichter Antal társaköri tag, egyben fõ-
szervezõ  örömmel veszi a szûnni nem
akaró érdeklõdést. Délután 2-kor már
túl vannak a 120. páciensen, s érezhetõ,
hogy a három órára tervezett zárásból
nem lesz semmi. Az utolsó érkezõ a 136.
A koleszterinméréshez már sajnos elfo-
gyott a csík, de a többi mérést természe-
tesen rajta is elvégzik. A nyolc ingyen
dolgozó egészségügyi szakalmazott
nem nézi az óráját, ha kell, négyig is itt
vannak. Miközben már arról is megy a
disputa: milyen belgyógyászati szûrése-
ket terveznek az újvárosiak a már biztos-
nak tûnõ õszi egészségnapon, a hézag-
pótlónak számító, sokak által elhanya-
golt tûdõszûrés mellett?

Várnak erre is mindenkit. Nem csu-
pán ebbõl a városrészbõl – egész
Szekszárdról. B. Gy.

Újvárosi szûrõnap a szekszárdiak egészségéért
Több mint százan éltek a ritka lehetõséggel

Verses-zenés ünnepséggel kedveskedtek szeretteiknek,
segítõiknek a Segíts rajtam! Hátrányos Helyzetûekért Ala-
pítvány tagjai május 13-án. A Béla tér 6. szám alatt lévõ
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány székházában megtar-
tott, A köszönet napja elnevezésû rendezvényen mintegy
50 támogató és támogatott vett részt. 

Az alapítvány tagjai és dolgozói minden évben május
elsõ heteiben, egy, az anyák napjához közeli idõpontban
szervezik ezt a programot, azzal a céllal, hogy így köszön-
jék meg támogatóik önzetlen munkáját és segítségét.
Keszthelyi Krisztina elnök köszöntõje után az alapítvány
tagjai egy szál virágot, valamint maguk által készített ap-
ró ajándékokat adtak át támogatóiknak. A fiatalok nem
feledkeztek meg a születésnapjukat ünneplõ társaikról
sem: õk édességeket kaptak. Az ajándékozás után verses-
zenés produkciók következtek. Volt olyan elõadó, aki
szólóban szavalt vagy énekelt, és voltak olyanok is, akik
hangszeres kísérettel tették ugyanezt. Hallhatunk saját
szerzeményeket és ismert mûveket, humoros, valamint
komoly témájú alkotásokat. Egyetlen közös vonás volt
minden elhangzott sorban: az elõadók szívébõl áradó
szeretet. A mûsor után az alapítvány tagjai bográcsban
fõtt gulyásra invitálták vendégeiket. Az ízletes uzsonna
elfogyasztását követõen folytatódtak a programok: a
gyerekeknek gyereksarokkal kedveskedtek a szervezõk,
az idõsebbeket pedig profi zenész és tánctér várta a dísz-
teremben. Bencze Péter

Dallal mondtak köszönetet

Felújítás elõtt... ...és után



(Folytatás az 1. oldalról.)
A hét végén jöttünk haza Székely-

szabarból, s magunkkal hoztuk anyó-
somat is. A városba érve csodálattal
gyönyörködött a virágokban, a rende-
zett ágyásokban, s kérte, hogy nézzük
még egy kicsit. Úgyhogy – mivel nem
volt autós nyüzsgés – minden körfor-
góban legalább három-három kört
mentünk szép komótosan… Aztán
megjegyezte: „Mennyi a virág itt Szek-
szárdon, Mohács és környéke bizony
rendesen elmarad mögötte”.

Saját történetem is van. Budapesti
kollégáim – egy hölgy és két férfi láto-
gattak meg. A szekszárdi bor vonzere-
je okán vonattal jöttek, én szaladtam
le eléjük az állomásra. Autóztunk
egyet a városban, fölmentünk a kilátó-
ba is. Fönt, a buszfordulóban is kér-
ték, álljunk már meg, mert nem tud-
nak betelni a látvánnyal, a virágok tar-
kaságával, esztétikus elrendezésével.
Hát, a megállást úgy iktattam be, hogy
ne zavarjuk mások közlekedését. Ké-
sõbb már minden virágágyás
csoportnál leállítottak volna. 
– Jó látni ilyen rendezett, parkos és vi-
rágos várost – foglalta össze egyik kol-
légám is.

A városházán, parányi – kétszemé-
lyes – irodájában találkoztunk Katz
Zoltánné Meszlényi Erikával, a városi
kertésszel. Az íróasztalon a virágkata-
lógusok mellett iskolai irkák tornyo-
sulnak. Látva, hogy fölkeltették érdek-
lõdésemet, föllapoz néhányat. A város
utcái, kisebb-nagyobb terei, szegletei
sorakoznak, mellettük bejelölve a ki-
ültetendõ virágok száma, színe, közü-
lük többet színes kijelölõvel satíro-
zott be. Meglepett, hogy a most virító
több ezer – hidegtûrõ – árvácska ta-
valy októberben került a földbe. Vi-
szont hamarosan lecserélik õket egy-
nyári virágokra: büdöskékre, petúni-
ákra, díszfüvekre, lobéliákra, pistikék-
re, kakastaréjokra, bordó, illetve zöld
levelû bazsalikomokra. No, és „jön-
nek” a szebbnél szebb muskátlik. Le-
hetõség szerint valamennyi magyar
fajta. Az egynyári virágokból közel
százezret ültetnek ki, a kétnyáriakból
pedig 72 ezret. 
– Mindössze négy kertésztõl vásáro-
lunk, szín és darab szerint történik a
megrendelés. Szekszárd kertészéhez
tartozik a város teljes zöldterülete, a
parkok, a játszóterek, a temetõk, de
mint említettük, a virágok és elhelye-
zésük, valamint a kaszáltatás, a fák, bok-
rok metszése, szóval minden – mond-
ja a szakember.

Egy kis kitérõ. Amikor – Katzné
Erika (így ismerik városszerte) 2002-
ben átvette az említett feladatkört,
egyik elsõ intézkedését botrány övez-
te. Alaposan megmetsszette a fõ ut-
cán sorakozó – az ablakokat és a vil-

lanyvezetéket keményen csiklandozó
ostorfákat. Kapott hideget és mele-
get, de leginkább „ezeknek a fáknak
ennyi volt” megjegyzéseket. Aztán ta-
vasszal kihajtottak, s szebbek lettek,
mint valaha.   

– A napokban fagallyazásnál kiabál-
tak velem a lakók a városközpontban
úgy, ahogy a többség senkivel se be-
szélne… De nem tartok panasznapot,
csak megjegyeztem, hogy az emberek
mindenért engem tesznek felelõssé.
Ha korhad egy fa, ha csak kicsi, ha
már túl nagy… de mindegy.
– Elõfordul, hogy lopják a virágokat?

– Sajnos, igen. De mondjuk, az bi-
zonyos mértékig belefér. Az viszont
nem, ha a kihúzgált töveket bedobál-
ják az ágyások közepébe. Akit rajta-
kapnak, annak meg kell fizetnie az
okozott kárt, valamint a szabálysértési
bírságot.

Feltételezésem szerint egy város vi-
rágosítását illetõen komolyan számít,
hogy az irányítás és a tervezés hölgy
vagy férfi feladata – vetettem közbe –,
ám erre azt a választ kaptam, hogy csak
kis mértékben, kizárólag az apró „fi-
nomságok“ dönthetnek a nõk javára. 

– Ha végigmegyek a városon, ma-
gam is gyönyörködöm, s nem tudok
elvonatkoztatni attól, hogy a virágok
elrendezése, a színek összetétele az
én elképzelésemet tükrözi. Szere-
tem a családi házas utcákat, ahol az
elõkertek azt láttatják, hogy legalább
heti két-három órát fordít a gondo-
zásra egy-egy tulajdonos. Azt bárki
megállapíthatja, hogy valóban szép-
séges a város, különös tekintettel a
virágos és a zöld területekre. Három-
heti rendszerességgel kaszálják min-
denütt a füvet, aminek megszerve-

zése sem egyszerû, hiszen a buda-
pesti Lián Kft. a szerzõdõ fél, ám pé-
csi munkavezetõvel. Azért azt meg
kell említeni, hogy a tavaszi elsõ ka-
száláskor a tömbházak elõtt több
centi magas csikkszõnyeg válik lát-
hatóvá. Mert a lakók nem tesznek az
erkélyre vagy az ablakba hamutar-
tót, hanem kidobálják a cigarettavé-
geket. (Viszont a sáros cipõt a lép-
csõházban hagyják, mert vigyáznak
lakásuk tisztaságára.) – mondja
Erika.

Városunk kertészét arra kértem,
sorolja föl mindazt, amit témánkkal
kapcsolatban kérne a polgároktól. A
már említett csikkekkel indított,
majd a szotyihéjak, a különféle tasa-
kok és papír zsebkendõk eldobálása
ellen emelt szót, különös tekintettel a
játszóterekre, de ugyanitt említette
az egyes kutyasétáltatók nemtörõ-
dömségét is. 

Pozitívumként szólt a 25 ezer pa-
lánta kiosztásáról, amikor ezrével vit-
ték az intézmények, új helyszínekre is
került belõlük, de a városlakók is vásá-
rolhattak belõlük. Az önköltségi áron
– 40 forintért – kínált virágok úgy
fogytak, mint a cukorka.

Végezetül megállapítottuk, hogy a
szépség gyönyörködtet, boldogságot
ad. Sõt!  

Beszélgetésünket követõen egyik
reggel munkába menet találkoztam a
városközpontban dolgozó Régi Ág-
nessel, aki mindenre figyel, mindent
megjegyez és mindent értékel. Moso-
lyogva lépdelt a fõutcán. Persze, be-
szélgettünk, naná, hogy a város gaz-
dag virágdekorációjáról. Dicsérte a
színpompát és színharmóniát, a ter-
vezettséget, majd már-már aforizmá-
nak is beillõt mondott:

– Amikor az ember még kicsit ál-
mosan indul a napnak, ám útját gyö-
nyörûséges virágok, hangulatos grup-
pok övezik, az bizony meghatározza
egész napját, különösen a munkaked-
vét. Ajánlom mindenkinek a reggeli
sétát szép városunkban. Mosoly és jó-
érzés jár érte. V. Horváth Mária
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A munkakedvet is megalapozzák a színpompás növények

Virágba borult köztereink

A hónap elején 25 ezer palántát osztott szét olcsón a város.
Középen Katz Zoltánné Meszlényi Erika városi kertész
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A város kiemelkedõ mûvészeti együt-
tesei közé tartozó Mozgásmûvészeti
Stúdió csapatai – Huszár Krisztina ve-
zetésével – tizennegyedik alkalommal
vettek részt a pécsi Apáczai táncfeszti-
válon. Nem eredménytelenül! Az alsó
tagozatosok mezõnyében minden he-
lyezést õk szereztek meg, a felsõsök-
nek pedig Lovas Pál, a zsûri köztudot-
tan szigorú elnöke (aki nem melléke-
sen a pécsi mûvészeti szakközépisko-
la táncmûvészeti tagozatvezetõje és a
Pécsi Balett vendég koreográfusa) is
személyesen gratulált a teljesítmé-
nyükhöz. (Nem csoda, hiszen a bemu-
tatott produkciókat két elsõ, egy máso-
dik és egy harmadik helyezéssel mél-
tatták.) Nem feledkezhetünk meg a kö-
zépiskolás korosztályról sem, ahol a lá-
nyok egy elsõ és két második helyet
gyûjtöttek be, sokadszor öregbítve a
szekszárdi MMS hírnevét. 

A szekszárdiak legközelebb má-
jus 29-án délután fél háromkor, a

gyereknapon láthatják a gyõztese-
ket, de találkozhatnak velük május
21-én a szekszárdi állatmenhelyen
is, ahol ismét kõlevest fõznek négy-
lábú barátaiknak, és megmutatják,
hogy nem csak a táncban, de a ku-
tyaházfestésben és a járdaépítés-

ben is élen járnak. Az MMS szívesen
fogad minden érdeklõdõt a Relax
Wellnessközpontban, a napközis tá-
boraiban és a balatoni sporttáborá-
ban. Az egyesületrõl minden meg-
tudható az mms.szekszardon.hu
honlapon.

Szekszárdról szólt a pécsi fesztivál Pályázati felhívás
A Szekszárdi Civil Kerekasztal és a
Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központja 2011-ben is pályázatot hir-
det a Szomjú-díj elnyerésére. Ezen dí-
jat 8 éve alapította a szervezet, a má-
sokért végzett önkéntes munka elis-
merésére. 

Hagyományainkhoz híven idén is-
mét megrendezésre kerül a Hála Gála
június 5-én (vasárnap), melynek ke-
retében a Szomjú Györgyrõl elneve-
zett díj átadására kerül sor. Díjjal tün-
tetjük ki mindazok munkáját, akik
önzetlen, elismerésre méltó tevé-
kenységet végeztek a társadalom és a
közjó érdekében Szekszárdon.

Jelölni személyt és csoportot, civil
szervezetet lehet.

A jelöltek nevét, elérhetõségét és
választásának indoklását, kérjük, jut-
tassa el az alábbi címre május 31-ig!
7100 Szekszárd, Szent István tér
15–17., tel.: 74/511-722. 

E-mail: tmciszok@enternet.hu.

Városszerte, mint az országban

mindenütt, Lázár Ervin születésé-

nek 75. évfordulóját ünnepelték

május 5-én. Ez a mesés nap

Szekszárdon, a Kossuth-díjas író

kedvelt városában, a megyei mú-

zeumban kezdődött. 

A könyvtárterem színültig megtelt, de
nem kutatókkal, hanem érdeklõdõ
óvodásokkal. Akik örömmel hallgatták
a Hétfejû Tündér néhány tanulságos,
megmosolyogtató, vagy éppen szo-
morkás meséjét. Czövek Attila régész
nagyszerû elõadásának illusztrálására
Réber László rajzait vetítette a vászon-
ra. A régész, akit azt ellensúlyozandó
kértek fel a meseolvasásra, hogy a pe-
dagógusok többsége nõ, bizonyította,
jól ért a gyerekek nyelvén. Hiába az el-
lenkezése, sokan azt is elárulták neki,
hogy õk bizony nem hétalvók, de még
csak nem is hat- vagy ötalvók, hanem
bármennyire hihetetlen, igenis szeret-
nek korán kelni. A mesedélelõttön az
Arany János utcai, a Wunderland és a
sárszentlõrinci óvodából érkezett gye-
rekek közelebbrõl is megismerkedhet-
tek Réber László rajzaival, kiszínezhet-
tek közülük egy-kettõt. Sajnos a múze-
umban erre csak a nagy mesemondó is-
kolájának helyszínérõl, Sárszentlõrinc-
rõl érkezett óvodások vállalkoztak.

Közben a gyermekkönyvtárban
már izgatottan várták a kisiskolások a
nap díszvendégét, Lázár Zsófiát, Lázár
Ervin idõsebb lányát, aki maga is író. A
gyerekek pedig, akik bátran kérdeztek
tõle, jól ismerik a meséit, így a Bogár-
mesét is. Ennek elsõ oldalait olvasta fel
a szerzõ édesapjára emlékezve, hiszen
az, vagyis a mese kerettörténete szín-
igaz. Maga a mese pedig Sárközi Gyula
táncos-koreográfus ötlete alapján szü-
letett, aki Lázár Ervint kérte, hogy írja
meg, de õ néhány javaslattal együtt át-

adta a lehetõséget az addigra már több
kötettel rendelkezõ lányának. Akinek
immár két könyve jelent meg a Csillag-
szemû és a Szivárványos bogár barátsá-
gáról. A gyerekek kérdésére, akik közül
rengetegen részt vettek a Lázár Ervin
születésnapja alkalmából a megyei
könyvtár által meghirdetett meseíró
pályázaton, Lázár Zsófia úgy válaszolt,
hogy az írók valóban mindenünnen ih-
letet merítenek. Õ például jegyzetfü-
zettel jár, hogy felírja, ha valami jópo-
fát, érdekeset hall a gyerekektõl. Meg-
ígérte, hogy az ötleteket, amiket Szek-
szárdon hallott a locsolóverstõl a kutya-
macska barátságon át a Rómeó és Júli-
áig, nem fogja felhasználni.

Délután Lázár Zsófia közremûkö-
désével adták át az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár gyermekkönyvtára ál-
tal „Kalandozások Rácpácegresen”
címmel meghirdetett rajzpályázat dí-
jait. Az írónõ maga is felajánlott egy

különdíjat. Ezt a beérkezett 310 rajz
közül kiállított 48-ból Dávid Adél, a
Babits Mihály Általános Iskola negye-
dikes tanulója Király Kis Miklós mesé-
je alapján rajzolt „sárkányos” képének
ítélte oda. A díjátadón Gacsályi József
nyugalmazott könyvtáros, író emléke-
zett Lázár Ervinre, majd Németh Judit
könyvtáros, elõadómûvész adta elõ az
ünnepelt Szárnyas emberem címû
írását arról, hogy egy gyermeknek az
íróénál mennyivel fantáziadúsabb
csodás ötlete születhet a mese befeje-
zésére. Kovács Ferenc, festõmûvész,
tanár, Adorjáni Endre szobrászmû-
vész, fõiskolai docens és Nemessányi
Gyöngyi festõmûvész, tanár mellett a
zsûri tagja beszélt a gyermeki rajzok
felnõttek számára néha nehezen ért-
hetõ, belsõ indítékok alapján létrejött
õszinte, nyílt, derûs világáról, méltatta
a beérkezett munkák magas színvona-
lát. A díjátadó színesítésére a Garay ál-

talános iskolából érkezett Garabonci-
ások keltették életre A Kék meg a Sár-
ga címû mesét Csizmazia Ferencné
rendezésében. Akik viszont rajzban
szeretnék látni Lázár Ervin meséit,
sok-sok változatban megcsodálhatják
A fába szorult hernyót, a lányoknak
köszönhetõen pedig az ezerféle Vi-
rágszemût.

A mesenap zárásaként Ódor János,
régész, május 1-jétõl a múzeum új
igazgatója olvasott fel a PTE-IGYFK
gyakolóiskolája elsõ osztályosainak
egy fejezetet Lázár Ervin Berzsián és
Dideki címû könyvébõl. A felolvasást
Réber László vetített képei illusztrál-
ták. Ódor János pedig ajánlotta a már
olvasni tudó gyerekeknek a könyv to-
vábbi fejezeteit, akik természetesen
emellett útravalóul színezõt is kaptak. 

Kovács Etelka

A RAJZPÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI: I. HE-

LYEZÉS: Ács Vince, Garay János Ált.
Isk. és AMI/Szent József Kat. Ált. Isk.
5. o. A két reggel (Felkészítõ tanár:
Tápai-Kovács Anna), Daradics Zsófia,
Babits Mihály Ált. Isk. 4. a. A zöld lific
(dr. Kovácsné Baldauf Éva), Holczer
Enikõ, Garay János Ált. Isk. és AMI/
Dienes Valéria Ált. Isk. 1. o. Virágsze-
mû (Nemessányi Gyöngyi). II. HELYE-

ZÉS: Megyeri Orsolya Zaza, Garay Já-
nos Ált. Isk. és AMI 5. o. A fába szorult
hernyó, Kovács Friderika Garay János
Ált. Isk. és AMI 7. o. A Kék meg a Sár-
ga, Novák Alex Garay János Ált. Isk. és
AMI 4. o. A fába szorult hernyó, Borza
Bernadett Garay János Ált. Isk. és AMI
2. o. Maminti, a kicsi zöld tündér. III.

HELYEZÉS: Marosi Gréta Garay János
Ált. Isk. és AMI 1. o. A nyúl mint tol-
mács Csizmazia Nikolett Garay János
Ált. Isk. és AMI 1. o. A Hétfejû tündér
Taksonyi Zsófia Garay János Ált. Isk.
és AMI 1. o. A Hétfejû tündér

Lázár Ervin-mesenap
Szekszárdon járt az író lánya

Lázár 

Zsófia 
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Az ország első és legnagyobb 

önkiszolgáló ruházati áruháza, 

a szekszárdi Korzó 1971-ben 

nyitotta meg kapuit a vásárlók

előtt. 2011. május 14-én a Szent

István Katolikus Közösségi Ház-

ban a nyitás 40 éves évfordu-

lóját ünnepelték. 

A délután 2 órakor kezdõdõ jubileum-
ra csinosan kiöltözött hölgyek és urak
érkeztek – eleganciájukkal nem hazud-
tolták meg hivatásukat. A találkozás a
régi kollégákkal láthatóan mindenki
számára óriási öröm, innen is, onnan
is felhangzik a kiáltás: „de jó, hogy eljöt-
tél”. S mindenki hoz valami finomsá-
got, amivel kedveskedhet a régen lá-
tott munkatársaknak. 

Az ünnepi asztalon gyertya, amit
Aradi János egykori igazgatóhelyettes
ünnepi köszöntõje elõtt Riglerné
Schell Magdolna, a találkozó egyik
szervezõje gyújtott meg, s a teremben
mindenki felállva, lehajtott fejjel, a sze-
mekben könnyekkel emlékezett azok-
ra, akik már nem lehettek itt ezen a
kerek évfordulón. 

Ezután Aradi János idézte fel a nyi-
tás pillanatait, amikor 103 dolgozó
vette „birtokába” az áruházat, várva a
kedves vevõt, s arra, mi minden tör-
tént a 40 év alatt, amely hosszú idõ, de
nem azoknak, akik úgy dolgoztak
együtt, mint egy nagy család. Kitért
arra is, hogy még ma is büszke lehet
minden valamikori korzós arra, hogy
az országos szakmai elismerésekkel
mennyi dicsõséget szereztek, s hogy a

mai napig a lakosság megismeri azo-
kat, akik valaha korzósok voltak. Aradi
János megemlékezett Király Péterrõl,
az elsõ igazgatóról is, s arról, hogy a
103 munkatárs között mindössze 10
férfi volt, õk vezetõ beosztásban dol-
goztak. A vásárlóktól munkájuk elis-
meréseként olyan sok kedves és pozi-
tív visszajelzést kaptak, s kapnak a
mai napig, ami azt jelenti, nem felej-
tették el õket.

S mi sem felejtettük el a vásárlókat,
– mondta Aradi János –, majd így
folytatta beszédét: „ha elmegyek az
áruház elõtt, s látom a feliratot, még
most is gyorsabban dobog a szívem,

de már nem mi vagyunk ott, az idõ el-
szaladt. Voltak nehézségeink, szép
eredményeink, de amire a legbüsz-
kébb vagyok a mai napig az az, hogy
a városban ilyen összetartó kis kollek-
tíva – akár egy nagy család – talán
nincs még egy.”

Egy másik régi korzós, Bánsági
Ferencné Marika – aki a Kézjegy Tol-
nai Tollforgatók Klubjának tagja –
verses köszöntõvel lepte meg volt kol-
légáit. „Mint napfényben nyáron a vi-
rágok, úgy virultak piros köpenyben
a lányok…” kezdetû verse nagy sikert
aratott, mosolyt és könnyeket csalt az
arcokra. 

A finom sütemények, szendvi-
csek, saját borok, üdítõk mellett az-
tán elindult a beszélgetés, elõkerül-
tek a fotóalbumok a gyerekek eskü-
või, az unokák iskolai fényképeivel,
és az ünneplõk ki sem fogytak a me-
sélésbõl, az „emlékszel arra” – kezde-
tû élményekbõl.

A nosztalgia visszarepítette õket 40
évvel, s a beszélgetéstõl zsongó te-
remben újra fiatalokká vált az az 52
ember, aki eljött, hogy emlékezzen
egy üzletre, egy igazi családias hangu-
latú munkahelyre, amit úgy hívtak,
hogy Korzó Áruház.

Sas Erzsébet

Régi korzósok találkozója
Nem csak munkahely, családias közösség is volt az áruház

Aradi János és Riglerné Schell Magdolna gyertyát gyújtott azokért, akik már nem lehettek itt
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A veszprémi Gizella-napokkal
egyidõben nyílt Kovács Tibor festõmû-
vész EMÓCIÓK címû kiállítása a város
kulturális központjában. 

Impressziók a mûvész képi világá-
ról: ...A pontok. Felszínes szemlélõ
számára a pointilizmus adja a párhu-
zamot. Pedig ez nem igaz! Kovács Ti-
bornál a pontok nem optikai egysé-
gek, hanem a sajátos ecsetkezelési
technikájának a termékei. Az ecset
pillanatnyiságát használja ki, egy
pont, egy mozdulat az ecsettel.... 

...A színhasználat. Az ecsetkezelés
vibrálásával ellentétes a test- és téráb-
rázolása. Nála nincs tér, a szó köznapi
értelmében. A tér az õ képein csillagá-
szati fogalomként van jelen, végtelen,
kozmikus és üres egyszerre.... 

...A testábrázolás. A kicsibõl
megy a nagy, sõt, a monumentális
felé. Egy picike kisplasztika is lehet
monumentális, s ahogy itt látjuk,
egy ember ábrázolása a vásznon,
szintén lehet az. Milyenek alakjai?

Egyszerûek, nagyok, s csak a lénye-
get mutatják. A férfit és a nõt, az öle-
lést, a közeledést, a távolodást. Van
karjuk, lábuk, fejük, pedig ezek
nem karok, nem lábak, nem fejek.
Hengerek, gömbök, ívek és hajlítá-
sok: nem is mértani testekbõl, ha-
nem plasztikus idomokból épülnek
fel, s végül mégis annyira testek,
annyira szoborszerûek lesznek.... 

...A vonalak. Olyan erõsek, olyan
monumentálisak, hogy hidegnek kel-
lene lenniük – ráadásul a nyers, ke-
mény színek is ebbe az irányba kelle-
ne, hogy vigyék a képeket. És ezek
mégis simogatni valóak, mégis lágyak,
puhák. Miért? Mert ezeken a képeken
alig-alig találni egyenes vonalat. Min-
den vonal ívelt. Nem girbe-gurba,
nem ideges, összevissza, hanem simo-
gatásszerûen ívelt, lágy és szelíd!...

A kiállítás május végéig tekinthetõ
meg Veszprémben.

Dr. Herth Viktória
mûvészettörténész

Emóciók – Kovács Tibor festõmûvész kiállítása Veszprémben

Dr. Herth Viktória és a szekszárdi mûvész-tanár 

Békakirály a Wosinsky óvodában
A vándor bőröndjéből egy játékos

kedvű királylány toppant elő a

Wosinsky lakótelepi óvodában

május 13-án a nagycsoportosok

örömére. Jókedve azonban ha-

mar elszállt, hiszen aranygolyója

a kútba esett. A gyerekek segí-

tettek volna számtalan ötlettel,

de más lehetőség nem maradt,

minthogy a hercegnő egy undorí-

tó varangyos békát kérjen meg

kedves játékszere felhozatalára.

Frank Ildikó, a német színház színész-
igazgatója parádés ügyességgel válto-
zott királylányból békává, vagy egy-
szerre mindkettõvé, és szinte bûvészi
kézmozdulatokkal adta át az aranygo-
lyót békaként a királylánynak. A gyere-
kek pedig hihetetlen aktivitással gazda-
gították a játékot, akár végére is jártak
volna a mesének, ha annak folyását
nem az elõadó kormányozta volna. Ha-
tározottan elutasította az óvodások ja-
vaslatát, akik vagy cseppet sem undo-
rodnak a békától, vagy ismerték a me-
sét, mindenesetre csókot ajánlottak,
ahogy felbukkant a béka. A varangyos
azonban ennél kevesebbel is beérte
volna: a hercegnõvel szeretett volna
étkezni, az ágyában aludni. A király-
lány, mit volt mit tenni, ígéretet tett,
de beváltani nem szerette volna. A gye-
rekek számtalan elképesztõ ötletet ad-
tak arra, miként szabadulhatna meg a
békától, a hercegnõ azonban egyszerû-
en csak hazament a palotába jótevõje
nélkül. Õ viszont nem hagyta annyi-
ban, kopogtatott az étkezõ ajtaján… 

Az atyai szigor: „az ígéret szép szó,
ha megtartják úgy jó”, azonban meg-
tette a hatását. Egy undorral teli va-

csora után a béka a selymes ágyba kí-
vánkozott. A királylány tolmácsolta a
gyerekek javaslatát, hogy aludjon az
ágy mellett a padlón. Nem. Akkor ta-
lán az megfelelõ lesz, ha a királylány
alszik az ágy mellett, de egy jó éjt pu-
szi akkor is jár. Az óvodások továbbra
is együttmûködtek a játékban, és tel-
jes együttérzéssel képzeletbeli száj-
ápolót, szájfényt, rágót, szájfrissítõt,
rúzst adtak a királylánynak, de újra
kopogtattak. Ezúttal, óriási meglepe-
tésre, már nem a béka… 

Rendhagyó németóraként, foglal-
kozásként a Mesék a bõröndbõl egy-
személyes bábelõadásai már öt éve
járják az országot-világot a Magyaror-
szági Német Színház mûvészeinek
köszönhetõen immár öt különbözõ
mesével. A Békakirály meséjének leg-
nagyobb részét magyarul és németül
is hallhatták az ovisok. Ha addig nem
tudták volna, azt biztos megjegyez-
ték, hogy a béka németül der Frosch,
de remélhetõleg az sem kerülte el a fi-
gyelmüket, hogy az ígéreteket érde-
mes megtartani. K. E.

Sikeres volt a szekszárdi kajakosok szá-
mára a tolnai Duna-holtágon május 8-án
megrendezett Évadnyitó maraton ver-
seny – állapítja meg Jámbor Attila, a
klub vezetõje – 24 egyesület között
összesítésben a 8. helyen végeztek. Egy
csomó remek szekszárdi eredmény
született a népes mezõnyben, szeles,
esõs idõben.

Az idõjárás minden versenyzõ szá-
mára kellemetlen volt, tehát errõl fe-
lesleges beszélni – mondja Jámbor –,
arról viszont érdemes, hogy Nagy Vik-
tória kitûnõ eredményt ért el, 3. lett a
lányok gyermek I. (2000–2001-ben
születettek) mezõnyében. Ugyaneb-
ben a futamban szépen helytállt Hal-
mai Eszter, aki bár a verseny elõtt egy
hétig beteg volt, a 7. helyen ért célba a
19 fõs mezõnyben. Külön említést ér-
demel Mercz Tamás kitartása és el-
szántsága, aki a kölyök IV. (1997) fu-
tamban, az élbolyban, az 5. helyen
evezett, amikor a versengés közben
összeakadt a lapátja a többiekével. A
hajója felborult, de nem adta fel. Bár a
kajak helyreállításával sok idõt vesz-
tett, visszaszállt, és a mezõny végét el
tudta érni. Így nem lett utolsó, 28 kö-
zül 24.-ként ért célba. Edzõje szerint
az õ versenyzésébe ez még belefér.
Gyorsabban fejlõdik, mint bármelyik
klubtársa, ügyes, jó az alkata a kajako-
záshoz, a gyorsaság az erénye, de nem
rendelkezik elég versenyrutinnal. Az
idei év ennek megszerzésérõl fog szól-
ni számára. Jámbor Attila hozzátette,
hogy aki legrégebben edz a szekszárdi
egyesületben, az is csak 10 hónapja ka-
jakozik. Jó eredmények születtek te-
hát Tolnán, hiszen a középmezõnynél
rosszabb helyen senki sem végzett.

Szekeres Zsolt az elõzõ napi hegyvi-
dék félmaraton megnyerése után 10.-
ként ért célba a 22 fõs mezõnyben.
Szépen teljesítettek a szekszárdiak az
„amatõr”, úgynevezett elõkészítõ futa-
mokban (2002 vagy az után születet-
tek), ahol a versenyzõk még a hajóban
maradásért küzdenek. Egyelõre csak
ismerkednek a kajakozással, de bizta-
tó, hogy Balogh Zsófia nyerni tudott,
Czemmel Bálint 2. lett. A tehetség
azonban kevés, a jó eredményekhez
kitartásra, szorgalomra és rengeteg
edzésre van szükség – mondja Jámbor
Attila. Az egyesület 9 fõvel, a verseny-
engedéllyel még nem rendelkezõ „elõ-
készítõsök” kivételével indul majd az
idei elsõ nagy versenyen, a maraton
magyar bajnokságon, amit május
27–29. között tartanak Gyõrben. 

Szekszárdi eredmények a tolnai Évad-
nyitó maraton versenyen: MK-1 Gyer-
mek I. (2000–2001) Leány 4000 m:
3. Nagy Viktória 7. Halmai Eszter, MK-1
Gyermek I. fiú 4000 m: 8. Mercz Mar-
cell MK-1 Gyermek II. (1999) fiú 4000
m: 7. Bodnár Balázs MK-1 Kölyök III.
(1998) leány 4000 m: 3. Poszpits Vik-
tória, MK-1 Kölyök III. fiú 4000 m: 10.
Szekeres Zsolt, 11. Korsós Zoltán 15.
Nagy Kristóf 16. Czemmel Bence K-1
Kölyök IV. (1997) fiú 4000 m: 24.
Mercz Tamás MK-1 Elõkészítõ (2001-
2003) lány 500 m: 1. Balogh Zsófia
12. Korsós Zsófia 13. Nagy Boglárka
MK-1 Elõkészítõ fiú 500 m 1. futam: 2.
Czemmel Bálint 8. Barabás Dominik 2.
futam: 4. Ruip Gergõ, 9. Jávor Péter,
12. Mátyás Bálint 3. futam: 5. Takler
Kristóf 7. Tatai Mihály 10. Török Dániel
11. Korsós Zsolt. K. E.

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

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt második látoga-
tása Szekszárdon

Péntek, szeptember 8.
Liszt a reggelinél felkeresett minket.
Tíz óra felé papával a szekszárdi kápol-
nába mentek, ahol minden évben meg-
ünneplik Mária napját, szeptember 8-
át: nagy tömeg gyûlik ilyenkor össze.
Misehallgatás után Liszt visszajött
Cosimáért, hogy õ is lássa az ünnepsé-
get. Cosi, az Abbé, mama, papa és mi
kettõnk társaságában jelent meg, és
mind Õ, mind az Abbé, gyertyát helyez-
tek el a Szent Szûz oltárára. Minden tet-
szett neki; a magaslaton a fák között
olyan szépen fekvõ kis kápolna, az em-
bertömegtõl ellepett kis domb. Rosty,
Reményi, Plotényi is velünk voltak, kint
találkoztunk velük. Cosima elragadó
volt széles kék szalaggal övezett, fehér
ruhájában. Minden nagyon jól áll neki!
A kápolnából lejövet nagy örömömre
karomat nyújthattam az Abbénak, míg
Cosi papával mellettünk haladt.

Ugyanaznap reggelén Cosima igen
jó híreket kapott a gyermekeirõl, s így
teljesen megnyugodott. A kápolnából
hazatérõben Cosima sokat beszélt ne-
künk gyermekeirõl, majd papa mutat-
ta meg Liszt rendjeleit, amelyeket kü-
lönbözõ koronás fõktõl kapott, 34
rendjele van, egyik szebb, mint a má-
sik. Minden rendjelbõl kettõ áll ren-
delkezésére. Fájdalom, a jó Abbé más-

napra határozta el az elutazást, ami
nagy szomorúságot okozott nekünk.
Ebéd elõtt még nagy készséggel ját-
szotta el nekünk az „Ave Maria”-ját és
„Szt. Erzsébet oratóriumából” az an-
gyalok kórusát.

Ebédnél az Abbé és a bûbájos
Cosima vidámak és kedvesek voltak,
mint mindig. Több felköszöntõ hang-
zott el. Reményi mamát köszöntötte
fel. A jövõ évi viszontlátásra ürítették
poharukat. A kiváló Abbé megígérte,
hogy 1866-ban két hónapot fog ve-
lünk Szekszárdon tölteni. A mi kedves
Cosimánk is beleegyezett.

Bülow fényképével ajándékozott
meg minket, és ebéd után velünk jött
a kertbe, hogy itt igya meg kávéját és
szívja el szivarját. Rosty is hozzánk
szegõdött, és kissé késõbb a szobájá-
ban tartott pihenõ után az Abbé is,
aki Rosty könyvét nézegette. Utóbbi
elbeszélte neki, miként töltött egy éj-
szakát Amerika nagy hegyén, a
Popocatepetl-en. (Nevének jelentése:
Sokat füstölgõ hegy.) A hegy 18 000
méter magas. Az Abbé megjegyezte,
hogy a Popocatepetl neve a népszerû-
sítését szolgálja. Kell, hogy (így) hoz-
zászokjanak.

Késõbb Cosima is lejött a kertbe, és
sokáig sétálgatott az apjával. Bülowot
nagyon érdekelték a növények, és
minden, amit kis kertünkben látott.
Este az Abbé Helénnel, Bülow-val és
Rostyval whistet játszott. Cosima egy
másik asztalnál a papával, Midével és
Tonival kártyázott; Plotényi is csatla-
kozott hozzájuk. Vacsoránál Reményi
és Rosty újra felköszöntõket mond-
tak; ez az utolsó étkezés a mi kedves
vendégeinkkel igen szomorú volt szá-
munkra, s csak a visszatérés gondola-
tában találhattunk vigasztalást.

A mi nagy Lisztünk tiszteletére ci-
gányok játszottak a házunk elõtt. Re-
ményi lement hozzájuk, és az egyik ci-
gány hegedûjén velük játszott. Na-
gyon eredeti gondolat volt tõle. Ekkor

az Abbé megjelent közöttük, hogy
mind nekik, mind Reményinek kö-
szönetet mondjon. Reményi játéka
zárta le az estét, Plotényi kísérte zon-
gorán.

Ezután elbúcsúztunk a kiváló Liszt
abbétól és jó Cosimánktól, valamint
Bülow, Reményi, Rosty és Plotényi
uraktól, akik mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy Abbénk szekszárdi tartóz-
kodását kellemessé tegyék.

1865. szeptember 9-én reggel, ked-
ves vendégeink elhagytak minket. Pa-
pa egészen Pestig kísérte Lisztet, aki
innen Velencén keresztül Rómába
utazott, míg kedves Cosimánk és
Bülow Münchenbe utaztak.20

Valóban szerencséseknek mond-
hattuk magunkat, hogy alkalmunk
volt jól megismerni a nagy Lisztet,
hogy több napon át élvezhettük társa-
ságát, a legkellemesebbet és legérde-
kesebbet a világon. Bár lehetnénk oly
boldogok, hogy õt hamarosan vi-
szontláthassuk! Anna

E naplóhoz – mely Liszt Ferencen kívül
lányáról, Cosimáról is érdekes képet
fest –, még annyit kívánok hozzáfûzni,
hogy a szekszárdi dalárda Liszt tisztele-
tére a „Himnuszt”, a „Húzd rá cigány”
és a „Szent érzet” c. kórusmûveket ad-

ta elõ Séner Jánosnak, a dalárda egyik
alapítójának vezényletével.

A szekszárdi dalárdát Séner 1833-
ban negyedmagával hozta létre és
majdnem negyven évig vezette. Sok-
oldalú zenei képességei már korán
megnyilvánultak: több hangszeren
játszott, s mint zeneszerzõ, fõként az
atyja emlékére írt „Requiemjével” a
fõvárosi kritikusok figyelmét is felkel-
tette. Augusz, a muzsikusok pártfogó-
ja, igen kedvelte Sénert, s mivel jutal-
mazhatta volna meg jobban, mint,
hogy Lisztet is elvitte hozzá Reményi
és Plotényi kíséretében. E látogatás al-
kalmából Remény, Plotényi, a helybe-
li Kristofek Sándor hegedûmûvész és
Séner, minden elõzetes próba nélkül
eljátszották Liszt elõtt Beethoven

egyik vonósnégyesét. Amikor a házi-
asszony az 1862-iki évjáratú vörös-
borral kínálta meg vendégeit, Remé-
nyi e lelkes kívánságára ürítette poha-
rát: „Hazám felvirágozásáért!”

Liszt 1865. évi szekszárdi látogatásá-
ra emlékeztet még Szeniczey Ödön,
paksi földbirtokos ez alkalomból
Auguszhoz írt levele is. Szeniczey elõ-
ször mentegetõzik, hogy nem tehetett
eleget Augusz meghívásának. Ezután
így ír: „ti boldog emberek vagytok,
mert szerencsétek volt korunk egyik
legnagyobb, s mint hallom – s rövid
idõn át tapasztalni szerencsém volt –
egyik legkedvesebb emberével egy
egész hetet tölteni. – Zene – mûvészet
– lelkesülés kedélyességgel párosulva
minõ napok lehettek azok. E pillanat-
ban, midõn e sorokat írom, érzem
nyomasztó hatását azon körülmény-
nek, hogy én mind ezt nem élvezhe-
tem, – e gyönyör és szerencse szá-
momra elveszett. – S most köszöne-
tem mellett csak fájdalmam jövök kife-
jezni, hogy le ereszkedõ kegyes meg-
hívásodat, mellyet kellõképpen meg-
hálálni nem tudok – igénybe nem ve-
hettem. Fejezd ki kérlek Liszt Ferenc,
ezen nagy férfiú elõtt – kit mint mû-
vészt, embert és hazafit egyaránt cso-
dálok – tisztelek e fölötti fájdalmamat
– s kérd nevemben, hogy a kocsit,
mellyet most már saját engedelmed
folytán leküldeni bátor vagyok – fo-
gadja kegyesen mint már egyszer tevé.

Báró Orczy Béla (zeneszerzõ, ké-
sõbb a Nemzeti Színház intendánsa)
levele, ugyanilyen értelemben tesz
vallomást Lisztrõl: „Méltóságos Uram,
Nagy köszönettel vettem a gyönyörû
dombor mûvet, s mindjárt haza érke-
zésemkor Lisztnek írok. Ezen emlék
valóban nagybecsû lesz nekem, de
nem volt szükségem arra, hogy felejt-
hetetlen legyen az érdekes idõszak,
mellyet társaságában töltöttem. Isten
vele, szíves üdvözlettel... Pest, 31/10
1865.” – Itt arról a dombormûrõl le-
het szó, amelyet Ernst Rietschl, német
szobrász még 1852-ben Lisztrõl készí-
tett. Orczy báró Liszt baráti köréhez
tartozott, õszinte meggyõzõdésbõl
hódolt Liszt, az alkotó mûvész elõtt és
vett részt a Mester fõvárosi ünnepel-
tetésében. Itt említjük meg, hogy ezt
a Rietschel-féle „medaillont” – ahogy
Liszt nevezte – ugyanekkor márvány-
ba öntve Augusz is megkapta, késõbb
legméltóbb helyére, a Liszt által oly
gyakran látogatott Ujvárosi templom
kórusára helyeztette.

Lábjegyzet:
20. Liszt Rómából, szeptember 25-én le-
velet ír Franz Brendelnek (Br. II. No.
43), hogy – Kahnt kiadó útján küldje
meg Augusz Antal bárónak Schwind
Móric festõmûvésznek a Wartburg lo-
vagterme számára készített, „Elisabeth
Galeri” címen Lipcsében megjelent
acél- vagy fametszeteit.
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 11.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként
íródott, s mint ilyen, kiegészítések-
re, átdolgozásra szorult. Ez a feladat
a dolgozat lektorára hárult. Dr.

Prahács Margit a levéltári anyag ki-
választásának nagy és fáradtságos
munkáját megilletõ kollegiális ke-
gyelettel vállalkozott arra, hogy dr.
Hadnagy Albertnek a címben meg-
határozott témakörét, s ezzel a té-
makörrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-leve-
lek, a Liszt-irodalom és korabeli saj-
tótudósítások adataival kiegészítse
és az egész dolgozatot a szükséges
módosításokkal és jegyzetekkel el-
lássa.

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

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc
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KÁVÉ DUPLA HABBAL

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Fodor Csaba in-

tenzív szakápoló és Jakab Lászlóné ápoló, mindketten a Balassa János

kórház központi intenzív osztály munkatársai. Az ápolók nemzetközi

napja főigazgatói dicséretben, illetve az ápolási egyesület kitüntetésé-

ben részesültek. Hivatásuk nehézségéről, szépségéről, gondjaikról, a

kitüntetésükről beszélgettünk.

Egy férfi: 
Fodor Csaba

Egy nõ: 
Jakab Lászlóné

– Családi indíttatás volt, hogy az
egészségügyet választotta, ezt már
egy önnel 12 évvel ezelõtt készült
interjú alkalmával megtudtam …

– Édesanyám 38 évet dolgozott az
egészségügyben, a nõvérem az újszü-
lött osztályon fõnõvér. Vonzott ez a
pálya, a titokzatosság… A segítségnyúj-
tás, az alkalmazkodás, a gyengébbek
ápolása egyébként is benne van a „vé-
remben”, miután öt testvérem van,
sokszor voltam olyan helyzetben, amit
egy egyedüli gyerek sosem élhet át. 
– Elõször mûtõsként dolgozott…

– A sebészeti mûtõben kezdtem
szakápolóként, nagyon vonzott a mû-
tõ világa, színes és titokzatos hely. Re-
mek gárdában dolgoztam, ahogy a
következõ munkakörömben a sebé-
szeti osztályon, majd a következõ ál-
lomáson, az ITO-ban, az intenzív osz-
tályon.
– Nehéz hely, hiszen a frissen mû-
tött betegek „sorsa” ott dõlhet el...

– Egy lelkiismeretes ápolónak min-
denhol nehéz, de a felelõsséget, fe-
szültséget, megterhelést azon az osz-
tályon óriási dózisban kaptuk. A mû-
tét utáni napok nem könnyûek a be-
tegnek és az ápolónak sem. 
– Mióta dolgozik a központi inten-
zív osztályon? Az elõzõ munkakör-
éhez képest miben más ezen a he-
lyen ápolni a betegeket?

– Négy éve dolgozom a központi
intenzíven, ahol sokkal szerteágazób-
bak a feladatok, mint a sebészeti ITO-
ban. Budapesten sztómaterápiás vég-
zettséget szereztem. Feladatom a mû-
tétre való felkészítés, a mûtét utáni
gondozás, a rehabilitáció az ILCO ci-
vil szervezetben. Ez egy intim szférát
érintõ betegség, ahol a beteg lelkivilá-
ga nagyon sérül, ezért komoly feladat
„visszavezetni” õt a társadalomba. Sze-
rencsére ma már korszerû eszközök
állnak rendelkezésre, ezért a beteg el-
szigetelõdése szinte teljesen meg-
szûnhet. A sztómás betegek gondozá-
sát kórházunkban jó színvonalon vég-
zik, itt meg kell említenem Gyöngyö-
si Sándorné fõnõvért, Pápainé Májer
Anikót és a gyesrõl visszajött Császár-
né Juditot is. 

– A beszélgetésünk során többször
használt többes számot…

– A mi munkánk team munka.
Ahol ilyen súlyos betegeket ápo-
lunk, ott szükség van az összefogás-
ra, elsõsorban a beteg, de saját érde-
künkben is. 
– Az ápolók nemzetközi napja al-
kalmából fõigazgatói dicséretben
részesült. Mit jelent ez Önnek?

– Ünnepek alkalmából nem illik
talán nehézségekrõl beszélni, ame-
lyek vannak, de igyekszünk hivatás-
tudattal, hivatásszeretettel pótolni.
Ezt minden kollégám nevében mon-
dom, mert úgy érzem, a kitüntetés
rajtam keresztül minden munkatár-
samnak szól. 
– Akkor majd mondom én a nehéz-
ségeket: 12 órás munkaidõ, nehéz
betegek, nem a legmodernebb gépi
technika, az anyagi megbecsülés-
rõl nem beszélve….

– Ezek ellenére maximálisan dol-
gozni, ehhez kell a hivatástudat. Na-
gyon fontos a nyugodt, családi hát-
tér. Mi a társammal elõbb voltunk
kollégák, mint élettársak, ezért ért-
jük meg olyan jól egymást. S a kevés
idõ, ami alatt feltöltõdöm, a hob-
bym a kertészkedés, szõlõmûvelés,
borkészítés. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

A beteg gyógyulása mindannyiunk számára öröm

– Sokan ismerik, kedvességérõl,
szép hangjáról. Végigtanulta az el-
telt éveket, hogy a központi inten-
zív osztályon dolgozhasson…

– Teveli származású vagyok, az álta-
lános iskola után, az Egészségügyi
Szakiskolában szereztem ápolói és
asszisztensi végzettséget. A pszichiát-
riai, majd a traumatológiai osztályon
dolgoztam, s utána férjhez mentem.
Lányommal és fiammal hat évig vol-
tam otthon gyesen, visszatérve a kór-
házba, a baleseti intenzív osztályra ke-
rültem. Leérettségiztem, és 40 évesen
OKJ-s emelt szintû ápolói végzettsé-
get szereztem. Ennek már 15 éve,
most szerzem meg az intenzív szak-
ápolói végzettséget, amely kollégám-
nak, Csabának már megvan. 
– Milyen betegek kerülnek az önök
osztályára?

– A kórház legsúlyosabb betegei,
akik intenzív ellátást igényelnek. Ezek
a betegek általában idõsek, elesettek,
rossz állapotban lévõk, vagy akiknél
mûtét után az életfunkciók fokozott
megfigyelést igényelnek. 
– Melyek azok a feladatok, amelye-
ket az ott lévõ ápolók végeznek? 

– A betegek és a gépek folyamatos
megfigyelése, hiszen a legkisebb vál-
tozás itt valóban életbevágóan fontos

lehet. Sokszor az ápolónak kell eldön-
tenie, hogy a bekövetkezett változást
meg tudja-e oldani, vagy azonnal or-
vosnak kell szólnia. Ez nagy felelõs-
ség. A betegek olyan kiszolgáltatottak,
magatehetetlenül fekszenek – nem
tudnak beszélni, nem tudnak mozog-
ni, sokukat gépek tartják életben –, a
javulásuk teljes mértékben az ápolók,
és az orvos odafigyelésén múlik.
– A látogatás minden osztályon egy
neuralgikus pont, ezen az osztá-
lyon bizonyára még nehezebb meg-
találni az ideális idõpontot…

– Naponta van egy óra látogatási
idõ, hétfõtõl szombatig, 4-5 óráig, va-
sárnap 3-4 óráig. A beteg legközeleb-
bi hozzátartozója tartja a kapcsolatot
a kezelõorvossal, aki egyedül hivatott
arra, hogy felvilágosítást adjon a be-
teg állapotáról.  
– A 12 órás munkaidõ minden osz-
tályon megterhelõ, itt talán még
jobban…

– 12 órán keresztül fizikálisan, lelki-
leg és szellemileg a topon lenni, na-
gyon nehéz. Éppen nekünk, akik az
egészséges életmódot hirdetjük, bo-
rul fel az életvitelünk, rendszeres
evés, megfelelõ pihenés, szabadidõ
egészséges eltöltése stb. hiányában.
– Családi háttér?

– Biztos és megértõ családi háttér
nélkül nem lehetne ezt a feszített tem-
pójú munkát végezni. Lányom, Kinga
21 éves, fiam, Benjamin 18 éves, még
tanulnak. A férjem a Közlekedés Fel-
ügyeletnél vizsgabiztos, ami szintén
nehéz munkakör. Már megszokták,
hogy nekem ez a hivatásom és maxi-
málisan tolerálják, fõleg a férjem, aki
nagyon sokat segít a háztartásban. 
– Az a szerencsés, aki nem az ápo-
ló Jakab Magdit ismeri, hanem az
énekest, aki gyönyörû székely nép-
dalokat szokott elõadni a kórházi
rendezvényeken és másutt is.

– Tagja vagyok a Magyarnóta-ked-
velõk Baráti Körének, imádok énekel-
ni, ezzel örömet szerezni az emberek-
nek. Jelenleg Budapesten Nógrádi-
Tóth Istvántól tanulok énekelni, s ha
marad szabad idõm, akkor népdalo-
kat hallgatok. FO
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A HEGY LEVE

Ahogy az megjósolható volt, a

2007-es, a 2008-as évjárathoz ha-

sonlóan igen csak átlag fölöttien

jó évjáratnak tekinthető 2009-es

év is meghozta a maga kiemelke-

dő nagy sikereit a szekszárdi tör-

ténelmi borvidék számára.

A Módos–Ferger Borászat, a Virág-
hegy Kft., valamint a Tûzkõbirtok
Kft. arannyal zárta az idei bordeaux-i
Challenge elnevezésû, világhírû, nagy
nemzetközi megmérettetést. Mind-
három esetben egyfajta áttörésrõl be-
szélhetünk: a siker új perspektívát ad
az említett pincészeteknek, hiszen
feltörekvõ, a szekszárdi borászat má-
sodik nagy vonulatába tartozó mind-
három. Errõl vallanak a nemes nedûk
készítõi az elkövetkezendõ hetek lap-
számaiban.

A borászatban némi tájékozottság-
gal bíró olvasó talán csóválja a fejét,
hogy a szakmában igen komoly
respekttel bíró Módos Ernõ által jegy-
zett vállalkozást illetem – sportnyel-
ven szólva – NB II-es jelzõvel. De nem
errõl van szó! Hanem az Alisca Bor-
rend nagymesterének, az idén Ma-
gyar Kultúra Lovagjává választott
szekszárdi borász társas vállalkozásá-
ról. Ennek eddig ugyanis nem a bor-
készítés volt a fõ profilja, hanem a
már minõségre képes kistermelõk
produktumának palackozása, mert er-
re mutatkozott igény, ezzel lehetett el-
indítani egy valóban hézagpótló vál-
lalkozást a borvidéken. 

Persze sejteni lehetett, hogy Ernõ
elõbb-utóbb saját birtokon vagy ép-
pen bérelt területen – ha elkezd
borászkodni – újra komoly beltar-
talmi értékekkel bíró, megszokott
szekszárdi ízvilágú bort is fölmutat.
Olyat, amilyet a magánpincészetek ki-
törése elõtt a rendszerváltozás elsõ
éveiben az Aliscavinnél produkált. Mi-
csoda idõk voltak ezek!? Talán keve-
sen tudják, de ennél a cégnél a
Dúzsi–Vesztergombi–Módos – nem
akármilyen szellemi tõkével bíró –
trió irányított. Ernõ még tovább ma-
radt a cégnél, s felettébb sajnálja,
hogy a kanadai–magyar tulajdonos az-
tán mintegy varázsütésre túladott a
szép reményû Aliscavinen. Mi tagadás,

elférne a borvidéken a Liszt-pincészet
mellett még egy közepes méretû vál-
lalkozás az ágazatban.

2009-ES CABERNET SAVIGNON 
MÓDOS-MÓDON 

Módos Ernõ már készített a hõskor-
szakban olyan bort, a fentebb már
említett cég nevét öregbítve, ami
Bordeaux-ban is kiérdemesült az
aranyra. Ebbéli mesterségbeli tudás
birtokában prognosztizálható volt az
újabb, ha helyzetbe hozza magát is-
mét a szakember. A családi vállalkozás
ugyanis három évvel ezelõtt – a palac-
kozás, a tárolás és a borkezelés mellett
– elkezdett saját kezûleg termelni is.
A cél nem más, mint a saját márka-
védjegy megteremtése. Ezen az úton
az elsõ nagyon fontos lépés 2009-es
szüretelésû cabernet savignonnal, je-
lentjük, megtörtént.

– Most is beigazolódott, a világ
nagy borversenyein általában az úgy-
nevezett világfajták számíthatnak
aranyérmes elismertségre – adott ma-
gyarázatot a borász arra a magát kíná-
ló kérdésre: miért ezzel nevezett be a
borászat Mekkájában, Franciaország-
ban, a világhírû versenyre. 

– A mi tájfajtánkat a kékfrankost is
a legnagyobb mûgonddal és szakmai
alázattal készítettük el ugyanezen év-
járatból, és legalább akkora reménye-
ket fûztem hozzá, mint a cabernet-
hez, de a zsûri ezt mégsem díjazta
arannyal. Majd talán a még elõttünk
álló itthoni két legnagyobb borver-
seny kárpótol e tekintetben. Jó elõjel,
hogy az országos takarékszövetkezeti
verseny igen erõs mezõnyében a leg-
jobb öt kékfrankos közé soroltatott –
reménykedett a sikerek eljövetelében
a borász.

GYÜMÖLCSÖSSÉG ÉS BARRIQUE-
HORDÓK ADTA ÍZVILÁG

A 2009-es évjárat minden erényét igye-
kezett felszínre hozni a Bordeaux-ban
is aranyérmes cabernet savignon.

– Igyekeztünk az erjedést, a biológiai
almasavbontást, a kénessavszint-beál-
lítást a megfelelõ idõben, a megfelelõ
ütemben elvégezni. Aztán, meglátá-
som szerint, az úgynevezett
„barrikkolásra” az átlagborásznál jóval
nagyobb gondot fordítottunk. Öt ká-
dárnak a különféle égetésû és szárítá-
sú barrique-hordóját kombináltuk.
Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy a

magyar tölgyek is tudják azt, amit a ka-
liforniai vagy éppen a francia tölgyek.
Ha jó kezekben vannak, akkor ezek is
kiadják azt a sokszínû ízvilágot, amitõl
több, illetve jobb lesz az a bizonyos
bor. Ez, úgy érzem, most a mi ese-
tünkben is megtörtént: 13 hónapig
érleltünk barrique-hordóban. Egy
égetés, illetve szárítás, egy-egy hordó-
kialakítás más-más ízvilágot visz a bor-
ba. Az egyik egy kis vaníliát, a másik
több tannint, a harmadik pörköltebb,
füstösebb ízeket. Nagy szakmai kihí-
vás ráérezni ezekre a finomságokra. 

– Van-e valamiféle rendezõ elv, a bor
karaktere mennyire meghatározó?

– Nagyon. Egy erõsnek nevezhetõ
cabernet-hez egy erõs, füstösebb íze-
ket hozzáadó hordó párosul, míg egy
kékfrankoshoz, egy merlot-hoz vagy
egy pinot noir-hoz egy más stílusú
hordót kell keresnünk. Olyat, amelyik
kevésbé uralkodik el a boron, amihez
egy kevésbé égetett passzol.

ÍGÉRETES STÁCIÓK
A Módos–Ferger-páros aranyos vissza-
igazolásban reménykedik a brüsszeli
Borvilág elnevezésû versenyrõl is. Úgy-
szintén a közelgõ országos megméret-
tetésrõl is. Talán Magyarország legna-
gyobb nemzetközi versenyén, a
Vinagórán is lehet keresnivalójuk a Mó-
dos-féle filozófián alapuló nemes ne-
dûknek, amelyek magasabb érettségi
állapotukban, pár év múlva újra hódít-
hatnak Franciaország akár fajtaspeci-
fikus versenyein is.

A nemrég lezajlott szekszárdi borvi-
déki versenyen egy cabernet franc-
nal tûntek ki az erõs mezõnybõl (a
többi nagy minõséggel kecsegtetõ faj-
ta a bírálás idején még hordóban volt,
így nem tudtak benevezni velük a leg-
rangosabb szekszárdi borvidéki ver-
senyre). 

Hamarosan palackozzák a Stáció
cuvée-t, amit a pincészet különleges
minõségû csúcsborának szánnak. Ok-
kal remélik, a Stáció-sorozat a pincé-
szet márkavédjegyévé válhat nagyon is
belátható idõn belül. S ebben gyanítha-
tóan a szekszárdi tájfajták és a nálunk
honos világfajták szintézise jön létre
Módos-féle „barrikkolással”.

B. Gy.

Újabb három szekszárdi arany Bordeaux-ból I.
Módos Ernõ szõlészeti-borászati másodvirágzása

Forralt boros 
szelet

HOZZÁVALÓK:

•25 dekagramm vaj
•22 dekagramm porcukor
•25 dekagramm liszt
•4 tojás
•1 csomag vaníliás cukor
•1 csomag sütõpor
•15 deka étcsokoládé

•1,25 deci vörösbor
•1 mokkáskanál mézeskalács-fû-

szerkeverék 
A MÁZHOZ:

•5 evõkanál vörösbor
•1 csipet mézeskalácsfûszer
•25 deka porcukor
•10 deka kandírozott gyümölcs
ELKÉSZÍTÉS: A vajat habosra kever-
jük a porcukorral és a vaníliás cukor-
ral. A tojásokat, a reszelt csokival, a

sütõporral átszitált liszttel, a borral, a
mézeskalács-fûszerkeverékkel elke-
verjük, végül hozzákeverjük a cukor-
ral habosított vajat. Sütõlapra kenjük,
vagy sütõpapírral bélelt lapos tepsibe
öntjük, és 175 fokos sütõben 25
perc alatt megsütjük. Hagyjuk kihûlni.
A mázhoz a hozzávalókat kikever-
jük, majd a kihûlt süteményre ken-
jük, és megszórjuk a kandírozott
gyümölccsel.



152011. május 22.
MOZAIK

A rejtvény megfejtését június 5-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A május 8-ai rejtvény helyes megfejtése: Május hava hûvössége a gaz-
dának üdvössége. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Szõts Magdolna, Szekszárd, Barát-
ság u. 14. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Egy öreg Biblia feküdt a kiárusítá-
si asztalon több száz rongyos
könyv között. Sok ember felvette
már, és belenézett elsárgult lapjai
közé. Nem volt igazán jó külsejû,
így két forintot sem érhetett. Ezért
többen félredobták. Aztán meglát-
ta egy ember, és örömében majd-
nem felkiáltott. Gyorsan odaro-
hant a pénztárhoz, és kifizette ér-
te a kért csekély összeget. Egy
eredeti Gutenberg Biblia volt,
melynek értékét több mint egymil-
lióra becsülte a vevõ. Vajon ki vi-
hette a Bibliát az „Utolsó Esélyek
Boltjába”? Vajon hány kézben for-
dult már meg, mielõtt elérkezett
számára a megváltás napja? A vi-
lág félredobta, mert nem ismerte
értékét. Mi is így vagyunk ezzel?
A nagyság magvai vannak elte-
metve keveset ígérõ emberek-
ben, melyek hirtelen életre kel-
nek, amikor elismerést, vizet és
táplálékot kapnak. Valójában mi
mindannyian félre voltunk dobva,
amíg Jézus nem jött, és nem látott
meg bennünk valamilyen értéket.

Jézus ahelyett, hogy akciós árat
fizetett volna értünk, a legna-
gyobb árat fizette, életét adta
azért, hogy aki hisz Õbenne, el
ne vesszen. „Krisztus már akkor
meghalt értünk, amikor bûnösök
voltunk.” /Róm.5:8/ Egy telje-
sen új világ nyílna meg elõttünk,
ha úgy tudnánk nézni minden fér-
fira, nõre, fiúra és lányra, mint Is-
ten drága kincseire, melyek nél-
kül Isten nem tudna élni, s akikért
Krisztus meghalt. Máté, amikor
Jézus rátalált, egy megvetett
vámszedõ volt, egy rómaiaknak
dolgozó vámszedõ. De Jézus azt
mondta: „Kövess engem” /Máté
9:9/, Õ pedig követte. 
Isten lelke megvéd bennünket. Pé-
ter azt mondja „Isten hatalma õriz.”

/1.Pét.1:5/ Van sejtelmed arról,
hogy Isten hányszor lépett már
közbe, és védett meg a bajtól?
Mélyen belül Isten Lelke azt súgja
mindannyiunkban, hogy te az
enyém vagy, én pedig védelme-
zem azt, ami az enyém, és törõdök
azzal, ami hozzám tartozik. „Maga
a Lélek esedezik érettünk kimond-
hatatlan fohászkodásokkal. Ám
aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a
Lélek gondolata, mert Isten sze-
rint esedezik a szentekért.”
/Róm.8:26/ „A Lélek segítsé-
günkre siet”. Gyenge test, gyen-
ge akarat, gyenge hit, de maga a
Lélek esedezik érettünk. Egyikünk
sem imádkozik annyit, amennyit
kellene: de többet imádkozunk,
mint amennyit gondolnánk, mert a
Szent Lélek mély sóhajainkat kö-
nyörgéssé alakítja át, és biztosítja,
hogy Istennél meghallgattassunk.
Védelmezve! Meghallgatva! Ez a
Szentlélekkel betöltött élet. Ne elé-
gedj meg te sem kevesebbel.

Balázsi Zoltán
református lelkész

Evangélium
Tanuljunk meg Isten

szemén keresztül nézni
másokat!

A kanapé
A nyár elején a család áthúzatta a nappali
ülõgarnitúráját. Élvezték a szép új színekkel
újjávarázsolt szobát. De a kanapénak betett
a vendégekkel érkezõ kiskutya. A vidám ug-
rálgatás, kaparászás közepette beakadt a kör-
me a kanapé ülõrésze közepén a textíliába.
A jó gazdi kiakasztotta a körmöcskét a rá-
akadt szálakból, ahol bizony egy lyuk ma-
radt. Igaz, csak fél négyzetcentiméternyi, de
maradt.

Nyilván azt a kárpitost hívták el a hibael-
hárításra, aki már többször is dolgozott ná-
luk, beleértve a garnitúra áthúzását is. A fér-
fi – aki négy-öt éve egy zsebkendõnyi mun-
káért is hálás volt – ránézett a sérült kana-
péra, s közölte: át kell húzni. 

– Csak van valami más megoldás…? 
– És akkor hogy fog kinézni? – kérdezett

vissza. – Érdemes ráreszkírozni az összeget.
Vagy nem megy? – kérdezte leereszkedõ
méltósággal.

Miután az övéhez hasonló stílusban, csak
jóval elegánsabban kapott választ, kinyög-
te, majd átgondolja az „olcsó” megoldást, és
egy hét múlva jelentkezik. Azóta több hó-
nap telt el. Emberünknek se híre, se hamva.
Viszont az egyik szomszédasszony bestop-
polta a parányi lyukat. Csak nagyítóval ve-
hetõ észre.      V. H. M.

Svéd kórus is énekel
a templomkupoláért

A szekszárdi GAGLIARDA Kamarakórus és
a svéd Sundsvall város SAMKLANG („Össz-
hang”) Kórusa közös jótékonysági hangver-
senyt ad június 4-én, szombaton este 19.00
órakor a Béla király téri belvárosi templom-
ban. Az evangélikus gyülekezeti hátterû
svéd kórus másnap, június 5-én, vasárnap
délelõtt 10.00 órakor a szekszárdi evangéli-
kus templomban szolgál. A kórust a dél-ame-
rikai származású zeneszerzõ és baritonista
elõadómûvész YAMANDOÚ Pontvik úr di-
rigálja. Az együttes a kupola helyreállításá-
ra ajánlja fel a koncertre látogatók önkéntes
adományait.

Kisdöntõs 
a zeneiskola

Liszt Ferenc mûveltségi vetélkedõt hirdetett
a zeneszerzõ születésének 200. és halálának
125. évfordulója tiszteletére tavaly decem-
berben Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata megyei jogú városok általános iskolái
és alapfokú mûvészeti iskolái számára. Az el-
sõ helyi forduló Szekszárdon március 30-án,
a második május 11-én volt a Liszt Ferenc Ze-
neiskolában. Az elsõ fordulóban a Baka Ist-
ván Általános Iskola, a  Garay általános isko-
la és AMI, valamint  a Garay általános iskola
és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája csapatai
versenyeztek. A másodikba a Baka-iskola és
a zeneiskola jutott tovább. Itt a zeneiskolá-
sok nyertek, s ezzel bekerültek a 2011. szep-
tember 11–12-én megrendezendõ országos
területi kisdöntõbe.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A kihívás napja 1982-ben indult Kanadából, ahol

két szomszédos város vezetõi elhatározták, hogy egy
egész napos verseny keretében döntik el, melyikük
városa a sportosabb. Az akció meghonosodott szer-
te Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben Ma-
gyarországra is megérkezett. Célja az, hogy kedvet
teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz,
felhívja az ország polgárainak és önkormányzatai-
nak figyelmét a testmozgásra, a közösségi játékokra.
A szekszárdi szervezõk idén is változatos program-
mal készültek a rendezvényre, amely szerdán 00:00
órakor a Városi Sportcsarnokban kezdõdött és ott is
fejezõdött be 21.00 órakor. A megnyitóra – a rendez-
vényhez méltó módon – gyalog érkeztek a polgár-
mesteri hivatal mûvelõdési, közoktatási és sportosz-

tályának dolgozói, valamint a humánbizottság tagjai.
A kihívásokkal bátran szembenézõk számára több
helyszínen változatos programok kínáltak mozgási
lehetõséget arra, hogy a kiírás értelmében legalább
15 perces aktivitással segítsék a várost a vetélkedés-
ben, maguknak pedig adjanak negyedóra egészsé-
ges mozgást. A hagyományos sportágak mellett nép-

szerû volt a nép- és modern tánc,
a tájfutás, valamint a Prométhe-
usz parkban kialakított akadály-
pályán rendezett vetélkedõk. A
vizes sportok kedvelõi az ország-
ban egyedülálló nonstop úszás
keretében, több mint 250
kilométert úsztak a városi uszo-
dában. A vetélkedõben aktívan
részt vettek Szekszárd sport-
egyesületei is. 

A helyszíneket járva öröm
volt látni, amint a legkisebbek-
tõl az idõsebbekig lelkesen, mo-
solyogva, örömmel ugráltak,
tornáztak, futottak, játszottak
városunk lakói.

Megállapíthatjuk, hogy a kihí-
vás napja kiváló kezdeményezés

és szemléletformáló rendezvény. A részvételbõl jól lát-
szik, hogy a lakosság sporthoz való viszonya pozitív,
azonban a rendszeresen sportolók száma még min-
dig alacsony. Érdemes tehát a város új létesítményei ál-
tal kínált lehetõségeket kihasználva további színvona-
las rendezvények szervezésével növelni a rendszere-
sen sportolók arányát Szekszárdon. Cs. B.
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Kihívás napja 

Idén is Szekszárd a legsportosabb város

Az Ifjúsági Unió Szekszárd Vissza a
jövõbe! Bringatúra néven kerékpá-
ros teljesítménytúrákat szervezett, az-
zal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a
környezet- és egészségtudatos élet-
módra. A túra tömegrajtos demonst-
rációval rajtolt, a városból a rendõr-
ség vezetette ki a kerékpárosokat. A
túrán 213 kerekes indult, a legtöbben
a hosszabb 73 kilométeres távot telje-
sítették, de lehetõség volt 40, illetve
27 kilométeres távok választására is. A
legfiatalabb regisztrált teljesítõ 9 éves,
a legidõsebb 69 éves volt. A túra EDF-
DÉMÁSZ Ötpróba London 2012 pont-
szerzõ hely is volt egyben, így a részt-
vevõk negyede ötpróba pontokért is
tekerhetett. A délelõtt folyamán lehe-
tõség volt egészségügyi szûrésekre, il-

letve a Tolna Megyei Baleset-megelõ-
zési Bizottság ügyességi pályával és
KRESZ-totóval készült erre a napra.
Az IFU tevékenységeit egy interaktív
kiállítás keretein belül ismerhették
meg közelebbrõl az érdeklõdõk. A tú-
rát teljesítõk tombolasorsoláson vet-
tek részt, a nyertesek: Sudár Tibor Szi-
lárd (Paks), Szoboszlay Varga Dávid
(Szekszárd), Temesi Eszter (Szek-
szárd), Agócs Alexandra (Szekszárd),
Koltai-Kiss Luca (Szekszárd), Oszkó
Viktor (Szekszárd), János Anna (Szek-
szárd). A nyeremények átvehetõk az
Egyesület irodájában (Szekszárd,
Szent László u. 19.). A rendezvény he-
lyi vállalkozások támogatásával és az
IFU önkénteseinek közremûködésé-
vel valósult meg.

Több mint kétszázan 
szálltak bringára
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MÁJUS 24. (KEDD) 10.00–11.45-IG
EURÓPAI NEMZETI PARKOK NAPJA 
A PROMÉTHEUSZ PARKBAN
A Duna-Dráva Nemzeti Park négy állo-
másos pecsétgyûjtõ játéka általános
iskolás csoportok számára. Szek-
szárd Megyei jogú Város TÁMOP
3.2.3. „Szólítsuk meg a jövõ generáci-
óját!” pályázatának a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
közremûködésével megvalósuló kö-
zösségi környezeti nevelési programja
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház szer-
vezésében. További információ: Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza telefon: 74/529-610, e-
mail: info@babitsmuvhaz.hu
MÁJUS 25. (SZERDA) 15.00 ÓRA
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS a Mûvelõdési
Ház dísztermében (Szekszárd, Szent
István tér 15-17.) A kiállítás megtekint-
hetõ 2011. június 17-ig

MÁJUS 29. (VASÁRNAP)
VÁROSI GYERMEKNAP 
PROMÉTHEUSZ PARK.
SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 A Swing Mazsorett és Tánc

Egyesület bemutatója
10.20 A Szekszárd városi általános is-

kolák amatõr csoportjainak be-
mutatói (Baka István Ált. Isk.,

Dienes Valéria Ált. Isk., Babits
Mihály Ált. Isk.)

11.00 A Tücsök Zenés Színpad mû-
sora

12.00 Ügyességi és kvízjátékok
13.00 A Grove Gang Tánccsoport

mûsora
13.20 A „Hot Iron” csoport súlyzó ru-

das bemutatója
13.50 Ügyességi és kvízjátékok,

Garay János Általános Iskola
Mûsora

14.00 A PTE IGY Gyakorló Általános
Iskola és AMI Táncmûvészeti
Tagozatának mûsora

14.30 A Szekszárdi MMS aerobicbe-
mutatója

14.50 Ügyességi és kvízjátékok
15.00 „Kalandra fel!”, a Grimaszk

Bábszínház elõadása
15.50 Kvízkérdések a Megasztár-pro-

dukcióról
16.00 Lakatos Ivett Megasztár 5 kon-

certje
16.30 Az Iberican Táncegyesület mû-

sora
16.50 Kvízjáték a „Barátok közt”-rõl
17.00 „Mizu?” Kiss Ramóna és Barna

Zsombor mûsora
18.00 A Bartina Néptánc Egyesület

mûsora
KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

A PARKBAN ÉS KÖRNYÉKÉN:

• Kézmûvesprogramok
• Logikai és készségfejlesztõ játékok
• Sakkszimultán
• Babajátszó
• A „Csiga-biga” Alapítvány kutyás ját-

szóháza
• Játékos nyelvtanulás a Helen Doron

Nyelviskolával
• Egészségsátor a Vöröskereszttel

• Tûzoltók mentési bemutatója
• ÓCEÁN SE könnyûbúvár eszközök

bemutatója
• Környezetvédelmi játékok a Zöld

Társ Alapítvánnyal
• A Szekszárdi „Bad Bones” amerikai

futballbemutatója
• Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszó-

kamion 

• Kézmûves- és kirakodóvásár, étkes-
sátrak a rendezvény körül

A rendezvényt a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza szerve-
zi. Információ: www.babitsmuvhaz.hu,
74/529-610

MÁJUS 29. (VASÁRNAP) 9 ÓRA 
A MAGYAR HÕSÖK EMLÉKÜNNEPE
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja a város
lakosságát a magyar hõsök emlékün-
nepére. Az ünnepséget szervezi: a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza.
Közremûködnek: Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Szekszárdi Szer-
vezete és a 608. Sz. Schola Cser-
készcsapat
HA KEDD, AKKOR ORIGAMI A BABITS-
BAN! A Szekszárdi Origami Baráti Kör
utolsó májusi foglalkozása:
MÁJUS 31-ÉN: ÉVZÁRÓ – NYÁRI JÁTÉ-
KOK NAPOS ÉS ESÕS IDÕKRE

A foglalkozás felnõtteknek és gyere-
keknek is  ingyenesen látogatható. Pe-
dagógusokat, fõiskolai hallgatókat is
szeretettel vár a foglalkozásvezetõ:
Tuzy Ibolya
JÚNIUS 6. (HÉTFÕ) 19.00 ÓRA
SZEKSZÁRD JAZZ QUARTETT-KON-
CERT Helyszín: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza díszte-
rem. Mûsor: Jazz örökzöldek és saját
szerzemények. Belépõdíj: 700 Ft
(Jegyárusítás a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza infor-
mációszolgálatán)
JÚNIUS 7. (KEDD) 14.00 ÓRA
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjastagozata elõadást
tart a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza dísztermében
(Szent István tér 15–17. szám alatt).
Elõadó: dr. Wágner Gyula belgyógyász
fõorvos, az elõadás címe: A VESE VI-
LÁGNAPJA UTÁN. Szeretettel várnak
minden kedves érdeklõdõ nyugdíjast!
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Pilinszky-versek CD-lemezen
Bemutató a német színházban

„Egy szenvedély margójára” – ezt a
címet viseli Orbán György versmon-
dó-elõadómûvész és Kovács Gábor gi-
táros-énekes most megjelenõ CD-le-
meze, amely a Babits Kiadó gondozá-
sában lát napvilágot ezekben a napok-
ban. A korongon a 90 éve született és
60 esztendeje elhunyt kiváló költõ, Pi-
linszky János versei hallhatók elmon-
dott, illetve – Kovács Gábor által meg-
zenésítve – énekelt formában.

A lemez anyagát immár öt eszten-
deje játssza az elõadópáros a megye
és az ország különbözõ pontjain, elsõ-
sorban a középiskolás korosztályt ke-
resve. Az elõadásaikon a nézõk kezé-
be kerülõ „versmutatóban” ezt olvas-
hatjuk: „Pilinszky János alig féltucat-
nyi kötetet számláló lírájának tisztasá-
ga, szigorú etikája az emberség kérlel-

hetetlen mérõje volt már az életmû
megszületésekor, az napjainkban, és
az lesz minden értékvesztett korban.”
Az elõadók hitvallása ez.

A hangfelvételek Kalocsán készül-
tek, a borítót Tepes Ferenc Mun-
kácsy-díjas tervezõgrafikus mûvész,
az ott található Pilinszky-portrét
Móser Zoltán fotómûvész készítette.
A lemez bemutatójának a szekszárdi
német színház ad otthont május 27-
én, 18 órai kezdettel.

A lemez már megjelenése elõtt or-
szágos érdeklõdésre talált: a Magyar
Televízió m1-es csatornájának „Ma
reggel” címû mûsorában a tervek sze-
rint 22-én vasárnap reggel Süveges
Gergõ beszélgetõpartnereiként lát-
hatjuk a szekszárdi-bonyhádi elõadó-
párost.

Liszt-klubest
MEGHÍVÓ

A Liszt Ferenc Társaság szekszárdi cso-
portja május 23-án, hétfõ este fél 6-kor
tartja klubestjét a Liszt Ferenc
Mûvészeti Iskolában. 

AZ EST ELÕADÓI: IFJÚ SZEKSZÁRDI
MÛVÉSZJELÖLTEK
ERÕS DITTA, a Bartók Béla Konzer-
vatórium hallgatója
• Bach: c-moll prelúdium és fúga
• Beethoven: e-moll szonáta
• Chopin: Forradalmi etüd
• Debussy: Dance
• Bartók: Ostinato

HAVASI ESZTER, a Liszt Ferenc Ze-
neakadémia másodéves fuvolista
hallgatója. 
Közremûködik: Gábor József Liszt-dí-
jas zongoramûvész

• Schumann: Három románc
• Dohnányi: Ária
• Poulenc: Szonáta

A klubestre szeretettel meghívjuk a
Liszt Ferenc Társaság tagjait és min-
den érdeklõdõt. A belépés díjtalan.

Felhívás
JELENTKEZÉS 

KIRAKODÓVÁSÁRRA
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata megbízásából a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza 2011. május
29-én VÁROSI GYERMEKNA-
POT rendez Szekszárdon, a Pro-
métheusz parkban és környé-
kén. A programot KIRAKODÓ-
VÁSÁR színesíti, amelyre árusok
jelentkezését várjuk.
A vásáron való részvétel feltétele-
irõl, a rendezvénnyel kapcsolatos
egyéb tudnivalókról az érdeklõ-
dõknek vásári rendtartást és je-
lentkezési lapot küldünk.
Információkérés: 74/529-610
vagy info@babitsmuvhaz.hu.
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II. félmaraton a borvidéken 2.
A tökéletes szekszárdi váltó és az egyszemélyes csodák... 

(Folytatás az elõzõ számból.)
Az tudjuk, hogy a gyõztes háromta-

gú váltó, a Kovács László–Erdõsi
Gábor–dr. Nedók Pál összetételû trió
két tagja, Kovács és Erdõsi valamikor a
hetvenes-nyolcvanas években bátran
az élsport kategóriába sorolhatóan fu-
tott az akkori Dózsában, majd jog-
utódjában. Pali pedig a civil pálya
egyengetése mellett, lelkes amatõr-
ként egyre gyorsabban, egyre komo-
lyabb távokat futott le saját rekreációs
programjaként. Eljutott odáig, hogy
egy komoly célokat kitûzõ váltóban is
helyt álljon. Õ hozta most be a gyõztes
szekszárdi váltót a célba, majd elég
meggyötörten, fújtatva, bejelentkezve
a „Levegõt munkacsoporthoz”, de ön-
magát végül is heroikus küzdelemben
legyõzve, teljesítette a nem kis felada-
tot. Ám  edzett emberre valló módon,
öt-tíz perc alatt visszaállt a pulzusa, és
már semmi jele nem volt az oxigén-
adósság miatt fellépõ állapotnak. 

– Amikor hallottam, majd láttam,
hogy Gábor kezdésként elsõk között
adta át a képzeletbeli váltóbotot a leg-
nehezebb szakaszt bevállaló, közü-
lünk a legjobb Kovács Lacinak, s õ
úgy érkezett és indított engem el,
hogy elõnyünk van, vezethetünk, ne-
kem kutyakötelességem volt, hogy a
könnyebb, befejezõ sík országúton
szinte lélekszakadva fussak... Mintha
valaki elõl menekülnöm kellett vol-
na... Hát ez, mint ahogy láthatták is a
célban, rendesen kikészített, de meg-
érte – mondta az amatõr hõs. Õ
egyébként egyszer már a maratont is
lefutotta, s ott szeretne lenni abban a
négyes váltóban, amely a szintén szek-
szárdi Klem Zsolttal kiegészülve, már
a keszthelyi maratonváltóra készül. 

AZ ANATÓMIAI CSODA ÉS 
A LEGFIATALABB „VASEMBEREK”

A gyõztesek ünneplése mellett kijárt a
taps a közel 900-as mezõny kuriózum-
számba menõ indulóinak. A 76 évesen
korelnökre, a minden hosszú távú ha-
zai futóversenyen induló dunakeszi il-
letõségû Kis Györgyre, a hajlott háttal,
mozgássérültekre emlékeztetõen evic-
kélve, hosszúkat lépve haladó kiskun-
halasi 68 éves Tabajdi Józsefre is jutott
a reflektorfény csóváiból a Garay téri
centrumban a folyamatos érkezések
során. De a mezõny legfiatalabb tagja,
a 12 évesen is 2 órán belül teljesítõ, az
abszolútban 57. helyet megszerzõ,
egyébként kajakozó szekszárdi Szeke-
res Zsolt is az érdeklõdés fókuszába ke-
rült. A kis srác talpraesettsége, a médi-
ának adott, korát meghazudtolóan
érett, választékos nyilatkozata is olyan
maradandó volt, mint a kitûnõ sport-
teljesítménye. 

– Minden úgy kezdõdött, hogy ta-
valy nyáron kíváncsiságból elmentem

Márkus Istvánnal futni, ki a terepre a
dombok közé, ami nagyon megtet-
szett. Ennek egyenes folytatása volt a
Nike-félmaraton, a tihanyi 10,5 km-es
terepfutás, majd a siófoki félmaraton,

most pedig a borvidéki. Összességé-
ben jól ment mindegyik. Az most na-
gyon földobott, hogy sokan szurkoltak
nekem. Hogy átpártolnék a futáshoz?!
Nem, én már a kajak mellett döntöt-
tem, de ami a heti hat edzés mellett
még számításba jöhet, az mindenkép-
pen az ilyen futóversenyeken való rész-
vétel – vetítette elõre a közeljövõt a jö-
vendõbeli „vasember”. Azért emlékez-
zünk meg egy másik, még gyerekkorú
„vaslady-jelöltrõl” is. A szintén szekszár-
di Samai Zsuzsiról, aki Zsoltnál csak egy
évvel idõsebb, és élete elsõ
félmaratoniját teljesítve, szintén a befu-
tók között volt. 

De egy sportos gyereknek élettani
szempontból is könnyebb lehet, mint
egy vagy több meglett korú férfinek,

még ha edzésben van is az illetõ. Tud-
na errõl mesélni a borászok képvise-
letében is futó Bodri Tibor és
Eszterbauer János. Utóbbit láttam
már többször is, amikor 10-12 kilomé-
tereket országúton vagy a Pollack-
pálya ütött-kopott rekortánján lazán
teljesített kedvtelésbõl, edzés gya-
nánt. Most a lányával, Ildikóval egy
családi futópárt alkotva vágott neki a
váltónak. Jánosunk beérkezve elfehé-
redve fakadt ki: „Ez már a kínzás, ilyet
még egyszer nem csinálok, az biztos”.
De azért valahogy csak kibírta az is-
mert borászati vállalkozás tulajdono-
sa, a kétszemélyes váltóban is komoly
próbatételt jelentõ „flúgos futamot”.
Voltak még borász, illetve borászcse-
mete fegyvertények: Gaál Attila a
Tringa pincészettõl fölsorakozott a
21,6 kilométert egy óra ötven körül
teljesítõk táborába. Bodri Orsi pedig,
mint hírlik, élete elsõ félmaratoniját
abszolválta – merthogy õ az egyéni-
ben indult.

NAGY ÖTLET VOLT 
A PINCESZAKASZ 

A legidõsebb futó, Gyuri bácsi még a
legendás Iharosékkal
versenyzett. Keve-
sen vannak már az
egykori futók közül,
akik ily módon nem
akarták tudomásul
venni az idõ múlását,
mint õ. A leghosz-
szabb távokat alig
csökkentve, ma is he-
ti 80-100 km az
edzésteljesítménye a
szikár, vékony szívós
futóalkatú férfinak,
ami feltétlenül kell
ahhoz, hogy mindig,
minden körülmé-
nyek között szint-
idõn belül érkezzen.
Mint a borvidékin is. 

– Ha új versenyen indulunk, ak-
kor az útvonal és a terepviszonyok
miatt a rajt elõtti napokban feltérké-
pezem azt. Ez még inkább igaz volt
erre a szekszárdi, különleges hely-
színen és extrém körülmények kö-
zött zajló versenyre. A Kálvária-
dombra a próbán és az éles verse-
nyen is gyalog mentem fel persze, és
a Bodri-pincészet után következõ
roppant kemény, hosszú szakasz is
sétára késztetett. Hiába no, egy-egy
nem akármilyen 12 km-es szakasz
után, ilyen igénybevételû csúcsra
futással, ebben a korban már nem
kacérkodhat az ember – jegyezte
meg a Semmelweis egyetem testne-
velés és sporttudományi kara állan-
dó kísérleti alanyának számító vete-
rán futó, akinek derekára most is
fölszereltetett egy olyan mérõöv,
amely az élettani tanszék számára
szolgáltat adatokat. 

Márkus „Öcsinek” nem kenyere a
szereplés, a kiállás, a magamutoga-
tás, ám ha akarta, ha nem, minden-
képpen fel kellett lépnie az ered-
ményhirdetés után újra a színpadra.
Mert a messzirõl érkezõk, és a nem
kisszámú, legalább még egy napig a
borturizmus jegyében Szekszárdon
maradottak azt akarták tõle hallani,
amit sejthettek is: „...hát persze,
hogy lesz jövõre is szekszárdi borvi-
déki félmaraton!” 

A fõszervezõ most még nem
publikus, újítással felérõ meglepetése-
ket ígért, és töri is fejét ezen szinte na-
ponta. Valami olyasmit kell(ene) be-
dobni újra, mint idén... 

Szinte mind a kilencszázan hûsítõ
élményként emlékeztek a Bodriék
monumentális látványpincéjén átve-
zetõ, a rómaiak korába csöppenve
megtett röpke száz méterre. Húsz má-
sodperc volt csak, de ilyenben, futás
során se itthon, se külföldön nem volt
még részük. 

B. Gy.

A gyõztes szekszárdi váltó (balról): Erdõsi Gábor, Kovács László 
és dr. Nedók Pál okkal lehet büszke erre a gyõzelemre

A legidõsebb versenyzõ,
a 76 éves Kiss György

A 12 éves Szekeres Zsolt a Bodri-pincében



Az idõ múlásával minden változik kö-
rülöttünk. A fejlõdésnek nevezett fo-
lyamat során a lovas szekeret felváltja
az autó, régi masinák helyébe modern
gépek lépnek, ódon épületek egyszer
csak eltûnnek, és emeletes toronyhá-
zak nõnek ki helyettük a földbõl. Amit
ma, nap mint nap látunk, néhány év
múlva talán hiába keressük. A fényké-
pek, amelyek elkapják a pillanatot,
megállítani ugyan nem tudják az idõt,
de a múltba visszatekinteni, kicsit
nosztalgiázni szerencsére segítenek
nekünk. Bakó Jenõ fotóriporter szá-
mos érdekes felvételt készített az el-
múlt évtizedekben Szekszárdról, Tol-
na megyérõl. Sorozatunkban ezek kö-
zül mutatunk be ismét egyet.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
május 24., kedden 16–18 óra.
Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 24-én, kedden 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület
május 17., kedden 16–17 óra
Gyakorló Ált. Isk.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
Május 23-án, hétfõn 
14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 
17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület
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 elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
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 második hétfõjén 
17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 
17–18 óráig
Mikes u. 24.

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.
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SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
5,4 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi u. 45.
szám alatt, téglaépületben, teljes I.
emeleti rész, 170 m2-es lakterülettel,
140 m2-es tetõtér-beépítési lehetõség-
gel, 350 m2-es zárt udvarral és dupla
garázzsal eladó. 20/916-52-34.

SZÁNTÓDON vízhez közeli nyaraló ki-
adó. Érd.: 30/443-26-99 számon.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy galy-
lyazási munkálatok miatt június 2-án
Szekszárd: Csaba u. területén 8 órá-
tól várhatóan 16 óráig és a Zrínyi u. te-
rületén 12 órától várhatóan 16 óráig,
június 3-án 8 órától várhatóan 16 órá-
ig Szekszárd: Liszt F. u., Soós S. u. és
a Damjanich u. északi oldala a felüljá-
rótól a Zrínyi utcáig, június 6-án 8 órá-
tól várhatóan 16 óráig Szekszárd: Kö-
rösi Cs. S. u. 4., Újfalusi u., Jelky u.,
Madách u. területén áramszünet lesz.

SZEKSZÁRDON, a Székely Bertalan
utcában, szigetelt épületben, 53
nm-es, 1,5 szobás, gázfûtéses,

erkélyes lakás eladó.
Érd.: 17 óra után a 74/674-183-as

telefonszámon.

Játszóhajó 
a Gemencben

Május 29-én, a gyermeknap alkalmá-
ból a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Köz-
pontja 10–13 és 15 órakor játszóhajót
indít Bajáról, a Halászpartról. A sétaha-
jó a Sugovicán és a Dunán suhan a gye-
rekekkel, akik gemenci papírsárkányo-
kat készíthetnek és eregethetnek, il-
letve kipróbálhatják a nemezelést és a
fajátékkészítést. Az asztali társasjátékok
legjobbjai ajándékokat nyerhetnek. Az
ökoturisztikai központ Pörbölyön is
várja a kicsinyeket, ahonnan délelõtt 9
óra 15 percekor és délután 13 óra 30
perckor az újra szolgálatba állított Re-
zét gõzmozdony szállítja a gyermekes
családokat a gemenci rengetegbe.

Használt ruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt  használt-
ruha-adományozást tart a Dózsa Gy. u.
1. szám alatt május 23-án (hétfõn)
8.30–9.30 óráig. Esõ esetén az új idõ-
pont: május 30., 8.30- tól 9.30- ig.

Visszapillantó

A Béla király tér ko-
csikkal. Babakocsival,
meg a hozzá tartozó
három gyermekkel és
hátul a teli parkoló az
1970-es évek jellemzõ
jármûparkjával…

Fotó: Bakó Jenõ
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