
Az idei szekszárdi hegyközségi
borvidéki borversenyre az elmúlt
években megszokott képest keve-
sebb minta érkezett: 172-en küldték
el hordós és palackos kategóriában
a 2003-tól egészen az elmúlt évig
terjedő évjárat-
okban a borai-
kat, amelyekből
mindössze 11-et
nem tartott al-
kalmasnak a
zsűri a megmé-
retésre. A minta-
szám-csökkenés
hátterében min-
den bizonnyal a
boronként fize-
tendő 5000 fo-
rintra emelt ne-
vezési díj áll,
ami a leg-
alább egy bronz-
éremre vágyó
kis borászatnál
lehetett vissza-
húzó erő, ha
több bort is
szándékozott
volna beküldeni. Ha a nevezési lis-
tát tallózzuk, kiderül: több
élpincészet sem vett részt az idei el-
ső értékmérő „háziversenyen”. El-
képzelhető, hogy tudatosan hagy-
ták ki ezt a szintet, és az országos és
nemzetközi megmérettetéseken ott
lesznek boraikkal. Miután minden
fórumon a minőségi termelésről be-
szélünk, nem gond az idei kevesebb

minta. A 161 versenyanyag 92 szá-
zaléka ugyanis olyan külső jegyek-
kel bírt, és belső értékeket hordo-
zott, amelyekkel a gazda, vagy a
pincészet valamilyen éremre tehe-
tett szert. A négy nagyarany mellett

30 arany, 74 ezüst- és 22 bronzmi-
nősítést osztottak ki. Azon talán el
lehet egy kicsit töprengeni, hogy a
palackos minták húszszázalékos
arányukkal elenyésző kisebbségben
voltak a hordósokkal szemben. En-
nek hátterében a drágább nevezési
díj állhat, de kívánatos lenne a rend-
szerváltozás óta országos viszony-
latban az egyik legnagyobbat fejlő-

dő borvidéken, hogy a palackba
szánt minták nagyobb részaránnyal
legyenek jelen a borvidéki verse-
nyen.

Örvendetes módon a gazdák és a
pincészetek – viszonylagos nyer-

sességük ellenére
is –, bátran bene-
vezték a különle-
ges évjáratnak
ígérkező tavalyi
boraikat. Az ed-
dig csúcsévjárat-
nak tartott 2003-
ast is überelheti
bizonyos tekin-
tetben a 2007-es –
írtuk Márton-na-
pi és a januári
hegyközségi bor-
mustra idején.
Nos, az azóta el-
telt időszak azt
látszik igazolni,
hogy a termelők
egy részénél még
sem olyan borok
érlelődnek, ame-
lyek verik az el-

múlt évek magas minőségét. Ez a
korábban nem tapasztalt mértékű
„mediterrianizálódás” meglepte a
gazdát. Nem sokkal a szüretelés
után, vagy a borrá válás időszaká-
ban. Az, hogy tavaly a szokásos 6
helyett 24 volt a hőségnapok szá-
ma, negatívan hatott azoknál az ül-
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Nagy borok a láthatáron A J Á N L Ó
e heti számunkból

Szálloda épülhet 
a Kálvária-dombon

– Ülésezett Szekszárd
város közgyûlése

4. oldal

Szlovéniáig nyújtózik 
a szekszárdi kistérség

– Együttmûködés Lentivel
és Lendvával 

5. oldal

Vállap-tortát kapott
kollégáitól a kapitány

– Ezredessé léptették elõ
dr. Varga Pétert

6. oldal

A körülöttünk élõ
múlt mozaikdarabkái

– Beszélgetés dr. Szabó
Géza muzeológussal

10. oldal

XVIII. Szekszárdi
Pünkösdi Fesztivál

– Koncertek, kiállítások,
események

15. oldalFolytatás az 3. oldalon.

LAKOSSÁGI FÓRUM
TISZTELT SZEKSZÁRDIAK!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
ígéretének megfelelően

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART
2008. május 7-én (szerda) 18 órai kezdettel 

a Babits Mihály művelődési ház tánctermében
(Szekszárd, Szent István tér 10.)

a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,

annak kötelező igénybevételéről szóló helyi rendelet
felülvizsgálatával kapcsolatban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A borverseny legeredményesebb pincészetének járó díjat Bodri István vehette
át Horváth István polgármestertől
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Május 20. (kedd)  16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester

Május 20. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló
Iskolája – Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

A hónap harmadik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
Május 8. 
(csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN
képviselő  
I. sz. választókerület

Május 5. (hétfő) 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő – IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

Május 19. (hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és har-
madik keddjén 16–17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Május 5.  (hétfő) 17–18 óráig
Május 19.  (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Május 13. (kedd) 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik 
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és har-
madik keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 15–16 óráig
5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Nyerjen jegyet a Boney M. koncertre!
Júniusban Pécsett lép fel a diszkó egyko-
ri koronázatlan királya, a Boney M. A
szenzációsnak ígérkező előadásra négy
jegyet nyerhet, ha részt vesz a Szekszárdi
Vasárnap öt héten át tartó játékában.

Az 1975-ben Németországban alakult
formáció a „Daddy Cool” című számmal
robbant be az európai slágerlisták élmező-
nyébe. A Frank Farian producer alapította
énekes csapat az amerikai piacon ugyan
nem tudott átütő sikert elérni, Európában
viszont magasan ívelt pályájuk. Olyan szá-
mokkal örvendeztették meg rajongóikat –
és a diszkók közönségét –, mint a Sunny, a Ma Baker, a Belfast, a Rivers Of
Babylon, vagy a Rasputin.

A szólóénekes, Liz Mitchell vezette Boney M. ezeket a slágereket is előadja
a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban június 16-án (hétfő), 20 órakor kezdő-
dő koncerten, amelyre jegyek elővételben kaphatók a szekszárdi Tourinform
Irodában (Béla király tér 7.). Koncertinformáció: Trubics Zorán (20/941-40-
17), Fekete Kálmán (bluesboy3@freemail.hu).

1. heti kérdés: Mikor és hol alakult a Boney M. együttes?
A játék során hetente feltett egy-egy kérdésre adott válaszokat az 5. kérdést

követően egy(!) levelezőlapra felírva, június 9-ig juttassák el szerkesztősé-
günk címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Az öt helyes választ adók kö-
zött 2×2 darab VIP-jegyet sorsolunk ki.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata 

• 2008. május 6-án (kedd) 14 órakor a Babits Mihály művelődési ház föld-
szinti termében előadást tart. Előadó: dr. Helf László, a TMÖK Balassa Já-
nos Kórház tüdőosztályának vezető főorvosa. Előadása címe: Új slágerbe-
tegség a COPD (Idült hörghurut és tüdőtágulat)
Az előadás előtt anyák napi műsorral köszönti az édesanyákat és nagyma-
mákat Kálóczi István versmondó és az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gya-
korló Általános Iskola diákjai.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast!

• szervezésében a Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a főiskolával szemben),
valamint a Béri Balogh Ádám utca 79., szám alatti húsbolt (Penny Market
mellett) 2008. május 15-én (csütörtökön) kedvezményes áron füstöltáru
árusítást tart reggel 7–11 óra között. Szalámi: 1100 Ft/kg, kolbász: 900
Ft/kg, toka- és kenyérszalonna: 400 Ft/kg, zsír: 240 Ft/kg, véres-májas hur-
ka, disznósajt: 450 Ft/kg, töpörtyű: 600 Ft/kg, sütőkolbász: 750 Ft/kg, friss
sertéscomb, lapocka: 900 Ft/kg, száraztészták: 250 Ft/kg.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

Felhívás bölcsődei beíratásra
A Városi Bölcsődében a 2008–2009-es nevelési évre 

bölcsődei beíratást tartunk
2008. május 15-én (csütörtökön) 9–11 óra között 

Várjuk azon szülők jelentkezését, akik gyermeküket 2008. szeptember 1-je és
december 1-je között szeretnék bölcsődébe beszoktatni.
Bölcsődei felvételhez szükséges: 

• Gyermekorvos igazolása (egészséges, bölcsődébe felvehető)
• Szülő személyi igazolványa, gyerek lakcímkártyája
• Jelentkezési lap kitöltése  (helyszínen) 

Bölcsődébe felvehető az a gyermek, akinek szülei (nevelői, gondozói) dolgoz-
nak vagy betegségük miatt, a gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak
gondoskodni (igazolásokat csatolni kell).
Felvételi korhatár: 20 hetes kortól 3 éves korig.
A beíratáskor BÖLCSŐDEI NYÍLT NAP keretében, a szülők és kisgyermekek
látogatást tehetnek a csoportokban, és szülők részére tájékoztatót tartunk.
A felvételi kérelem megerősítését kérjük azoktól a szülőktől, akik a jelentke-
zési lapot már benyújtották, ennek hiányában az előzetes jelentkezését tárgy-
talannak tekintjük.
Címünk: VÁROSI  BÖLCSŐDE, Szekszárd, Perczel Mór u. 4. 74/512-062

KEDVEZMÉNYES MIKROHITEL
KISVÁLLALKOZÓKNAK!

Könnyen, gyorsan, olcsón felvehető uniós mikrohitel azoknak a kisvál-
lalkozóknak is, amelyeknek a bankok nem adnak hitelt. Kezdő vál-
lalkozók is hitelhez juthatnak.
Az éves kamat 6,5%! – A hitel összege: min. 500 000 Ft, max. 6 000 000 Ft
A mikrohitel felvehető beruházások finanszírozására, ebben az esetben a
türelmi idő 1 év, a futamidő 5 év, valamint forgóeszköz vásárlására is for-
dítható, itt a türelmi idő 2 hónap, a futamidő pedig 12 hónap. A fedezet el-
sősorban ingatlan, de lehet ingó is.
További részletes információk:
Tolna Megyei KISOSZ iroda – 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21
Telefon: 74/312-847, 74/414-227 – E-mail: kevatok@terrasoft.hu

PÁ LYÁ Z AT
A Városi Bölcsőde Szekszárd, Perczel Mór u. 4. (74/512-062) felvételt
hirdet bölcsődei gondozónői munkakör betöltésére.
Elvárások:

1. Végzettség, szakirány/képesítés: felsőfokú csecsemő- és kisgyermek-
nevelő, gondozói képesítés.

2. Elvárt kompetenciák: önálló, magas színvonalú gondozó-nevelő
munka, kreatív tevékenységben  jártasság, jó
kommunikációs készség

Benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata, 
erkölcsi bizonyítvány.

Benyújtási határidő: 2008. május 15.
Kapcsolattartó: Kaltenecker Andrásné intézményvezető

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

VIRÁGPALÁNTA-OSZTÁST SZERVEZ
közterületi, ill. előkerti kiültetésre, valamint épülethomlokzat

díszítésére 2008. május 6–7-én 8–14 óráig a Kisiparos udvarban
25 Ft/db áron.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a virágosítási akcióban résztvevők nevét
és címét a későbbi zsűri bejárások megtekintéséhez rögzítjük.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda



tetvényeknél, ahol a zöldmunkák
után a szőlőlevelek nem adtak vé-
dőernyőt a fürtöknek.

– A homokosabb területeken a
legkritikusabb napokon még hat-
van fokot is mértek – jegyezte meg
Ferenc Vilmos borász, számos
helyi és országos rendezvény
szervezője. – Ilyen napsugárzás-
nak a nedves felszínnel rendelke-
ző kis szőlőbogyó nem tudott el-
lenállni. A napégés kesernyés ízt
vitt a szőlőbe, ami a későbbiek
során kezelhetetlenné vált. A bo-
gyók sok helyen túlérett állapot-
ba kerültek, betöppedtek. Ez
egyébként plusz cukorfokokat
hozott az erjedésnél, s a mért
mustfoknál magasabb alkoholtar-
talom lett a végén. Ez persze le-
het pozitívum is, ha a termelő a
mért mustfok után nem javított
további cukorral...

– Az optimális savszint beállí-
tását is megkövetelte ez az évjá-
rat.

– Igen. Ebben az évjáratban
annyira lebomlottak a savak,
hogy azokat javítani, emelni kel-
lett, lehetőleg még a must-fázis-
ban. Alapvetően az volt a gond,
hogy a szélsőséges időjárás elle-
nére sokan most is csak mustfok-
ra szüreteltek, savra nem. A túl-
érett szőlőn már eleve elindult egy
oxidáció, s ha a feldolgozás során a
hőmérséklet és a kénszint nem volt
megfelelő, ez tovább fokozódott,
így több pincében már januárra,
vagy februárra túléretté válhattak a
borok. Megfelelő házasítással vala-
melyest azért orvosolni lehetett a
problémát, de elmarad az a minő-
ség, ami „kódolva” volt az évjárat-
ban – vonja le a következtetést a
szakember.

Az idei legek Tringától
Takleréken át Németh-ig

A borvidék meghatározó borá-
szai és a második vonal feltörekvői
biztosan résen voltak, s a jövő évi
borversenyen – amikor a tavalyi év-
járat már markánsabban jelen lesz
–, az a különleges, már-már likőrös
gyümölcsösség újfent elkápráztat-
hatja majd a borínyenceket. Jó jel,
hogy a 4 nagyarany között már ott
volt egy a 2007-es évjáratból, a
Tringa Borpincéből. A háromtagú
vállalkozás 2002-ben kezdett dol-
gozni a Kerékhegyen. Ma már hét
hektáron gazdálkodnak, és közel
negyvenezer palacknál tartanak. A
2003-as cabernet sauvignon-juk
korábban már nagy aranyérmes
lett a borvidéki megmérettetésen,

de aranyat már országos versenyről
is elhoztak.

– Ez a merlot tőkekorlátozással
termesztett, október második felé-
ben 24-es mustfokkal szüretelt
szőlő, ami nagyon jó beltartalmi
értékekkel bír. Pillanatnyilag 4000
liter van belőle, de ebből cuvée-t is

szeretnék készíteni – újságolta
Gál Antal, a vállalkozás szakmai
vezetője.

A zsűri most is szavazott az
egyes borfajták legjeire. A kadarká-
nál Vesztergombi József bora kapta
a legtöbb pontot. Egy nagyon régi
telepítésű kadarka génjeit sikerült
átültetni, ami minden bizonnyal
meghálálja a bizalmat.

– Még talán a dédszüleim ültet-
hették, 90–100 éves lehet – meséli a
borász. – Ebben rendkívül széles a
klónválaszték, előfordulhat benne
egy kis szlanka, még fehér szőlő is.
Hogy indítom-e ezt a fajtát nemzet-
közi versenyeken? Nem valószínű,
mert nem tartozik a „trendibe”, így
eredmény nem várható. Ettől füg-
getlenül foglalkozni kell a kadarká-
val, mert nincs máshol a világon,
csak itt, s ezt a franciák is elisme-
rik. Kadarkát továbbra is telepíteni
kell! Én is tervezem, éppen ezért a
pécsi kutatóintézettől megrendel-
tem a szaporító anyagot, az őszre
fél hektárt telepítek is.

Nagyon helyes – mondaná erre
Mészáros Pál, a borvidék zászlós-
hajónak számító pincészetek egyi-
kének vezetője, aki sok hazai és
nemzetközi siker után az idén az
európai borászok „Bajnokok Ligá-
jának” is tagja lett. Párizs után
ugyanis – Vesztergombi Ferencet,

Takler Ferencet, Sárosdi Ferencet,
Márkvárt Jánost és Vida Pétert kö-
vetve – a világ legnagyobb borver-
senyén, Bordeaux-ban is aranyér-
met szerzett. Pincészetük itthon a
kékfrankos kategóriában gyűjtött
be címet. Fiát, Mészáros Pétert kér-
tem 2006-os boruk definiálására.

–A „Bodzási kékfrankos váloga-
tás” egy dűlőszelektált bor. Nagyon
szép, déli-délnyugati fekvésű dűlő-
ben harmincéves ültetvényünk
van, amiről majdnem minden év-
ben különleges minőségű kékfran-
kost tudunk szüretelni. A szépen
megtöppedt szemeket gondosan
szüreteljük, aztán a feldolgozás, az
érlelés után ezen a néven palackoz-
zuk a bort.

– A Mészáros-féle bikavérben is
ott lesz a bodzási?

– Naná! Most készül egy bikavér-
válogatásunk, amiben ez a termő-
hely adja a bor gerincét képező
kékfrankost. A szüreti fesztiválon
már kóstolható lesz.

A 2005-ös „Év borásza” titulus-
hoz méltóan szerepeltek hazai pá-
lyán Taklerék. A legjobb bor is tő-
lük került ki, de a bikavérük is Nu-
mero 1-es lett a maga kategóriájá-
ban. E „szekszárdikum” 1997-ben,
2000-ben, 2002-ben és 2003-ban
már hozott átütő hazai és nemzet-
közi sikereket a pincészet számára.

– Mindig a tradíciók mentén köz-
lekedünk a bikavérrel, évjárat függ-
vényében igazítunk az arculaton, a
házasításon, de a lényeg nem vál-
tozhat. A vezérfajta a kékfrankos,
aztán a merlot, majd a két cabernet
és a kadarka. Utóbbiból nem sza-
bad sokat tenni, mert „bekapja”, el-

viszi a saját világába a bikavért. Ezt
a különleges szekszárdi cuvée-t
legalább öt fajtából tudjuk létre-
hozni, minden évben speciális há-
zasítást igényel, gyenge évjáratban
viszont nem készítünk bikavért. A
rendezőelvünk, hogy mindig egyre
magasabb minőségű fajtából ké-

szítsünk bikavért. Ezt kigazdál-
kodni persze nem könnyű,
mert csak közepes árkategóriá-
ban tudjuk értékesíteni a bort
– avatott be a bikavér rejtelme-
ibe idősebb Takler Ferenc.

– Mi az összetétele a 2006-os
Takler-féle bikavérnek?

– Harminc százalék kékfran-
kos, ugyanennyi merlot, húsz
százalék cabernet franc, tizen-
négy százalék cabernet sauvi-
gnon és hat százalék kadarka.

Ha az aranyak, ezüstök,
bronzok számát vesszük ala-
pul, akkor az összetettben a
Bodri-pincészet a legeredmé-
nyesebb a mezőnyben az idei
versenyen. Ez jelzi, hogy nem
csupán egy-két fajtában képes
magasabb igényeket kielégíteni
a szintén tradicionális családi
vállalkozás.

– A sokszínűségre törek-
szünk – mondja kapásból Bod-
ri István cégvezető, a szekszár-

di hegyközség elnöke. – Van ara-
nyunk a fehér borok között is, az-
tán a kékfrankosoknál, de a világ-
fajtákban, a merlot-val és a caber-
net sauvignonnal is szép eredmé-
nyeket értünk el. Minden évben
szeretnénk fejlődni, még jobb bo-
rokkal kijönni.

Az „Év ifjú borásza” cím a jó
adottságú Görögszóban szőlész-
kedő Németh Jánoshoz került. A
31 éves fiatalember tíz éve borász-
kodik egy családi birtokon, s a kor
tendenciájával ellentétben acéltar-
tályok nélkül, „kézműves” borok-
kal szeretné meghódítani a piacot
úgy, hogy az hamarosan a megél-
hetést jelenthesse számára.

– Hagyományos, „csömöszölé-
ses” vörösborokat készítünk –
mondja Németh János. – Anyagi
okokból ez egyfajta kényszerpálya
is, ugyanakkor meggyőződésem,
hogy így is lehet nagyszerű boro-
kat készíteni. A termőhely, az ég-
hajlati adottságok biztosítják hosz-
szabb távon az átlagnál jobb alap-
anyagot, ami alapvetően meghatá-
rozó a bor minőségében. Több
2007-es borral is neveztünk: a
cabernet franc és a saját telepíté-
sű shiraz aranyérmes lett. Bízom
benne, hogy ezek hamarosan a
pincészet legjobb borai lesznek.  

B. Gy.
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Folytatás az 1. oldalról.

Szent György-napi borünnep

Mély bíborban pompázó nagy borok a láthatáron

Az „Év Ifjú Borásza” címet Németh János (jobbról) érdemelte ki. A díjat Lakatos Tamás,
a Volksbank pécsi kirendeltségének vezetője adta át a fiatal borásznak
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„Az áprilisi közgyűlés immár a
hatodik alkalom volt, hogy a tes-
tület nem választott aljegyzőt, s
ez a helyzet a munka rovására
megy” – szögezte le Schoeck Ká-
roly képviselő, az MSZP frakció-
jának sajtótájékoztatóján. 

A képviselő közölte: a Dél-du-
nántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal határozatában leszögezte,
hogy a közgyűlés működése így
törvénysértő, vagyis az Alkot-
mánnyal ellentétes. Amennyiben e
mulasztást nem szüntetik meg, az
a testület feloszlatását vonhatja
maga után. Az aljegyző kinevezé-
sére egyébként a májusi közgyűlé-
sen térnek vissza.

Lapunk kérdésére Ács Rezső kö-
zölte, hogy mint ismeretes, az elő-
ző ciklusban a polgármesteri hiva-
talban jegyző nem működött. Fel-
adatait az aljegyző látta el, mégpe-
dig jól. Vajon azt a hiányosságot
akkor miért nem kifogásolta a köz-

igazgatási hivatal? – tette fel a kér-
dést az alpolgármester.

Ilosfai Gábor az előző évi költ-
ségvetést lezáró zárszámadással
kapcsolatban tett észrevételeket.
Mint fogalmazott, nem értenek
egyet többek között az ilyen nagy
mértékű kötvénykibocsátással.
Tóthi János, a pénzügyi bizottság
elnöke a város autóbusz-közleke-
désével kapcsolatos problémákat
feszegette, hozzátéve, hogy az át-
alakításról szinte alig kaptak előze-
tesen információkat. A legnagyobb
gondot szerinte az okozza, hogy –
szemben a korábbiakkal – a város
egyes pontjairól a másikakra csak
átszállással lehet eljutni, vagyis két
vonaljegyet kell vásárolniuk az uta-
soknak, ahogyan az egyvonalas
bérlet helyett a szintén jóval drá-
gább összvonalassal oldhatják meg
az emberek az utazásukat. A város-
lakók kénytelenek lesznek anyagi
és egyéb áldozatokat vállalni, hogy
eljussanak munkahelyükre. Szek-

szárdon ugyanis csökkent a mun-
kahelyek száma, így különösen tar-
tanak attól, hogy elveszítik azokat.
A képviselő kijelentette, hogy a
munkába járás feltételeit minden-
képpen biztosítani kell. A megoldá-
sok megtalálására, és bevezetésére
augusztusig még van idő, mert az
új tömegközlekedési rend akkor
lép életbe.

Cserbenhagyták a megyét?
Horváth István polgármester a

megyei napilapnak úgy nyilatko-
zott: szocialisták cserbenhagyták a
megyét. A regionális fejlesztési ta-
nács ülésén a dombóvári Tóth Gyu-
la országgyűlési képviselő, a tanács
tagja a gemenci ökocentrum ki-
emelt minősítése ellen, egy Bara-
nya megyei pályázatra voksolt.

Az egymilliárd forintot jóval
meghaladó projekt sorsa egyéb-
ként nem pecsételődött meg végle-
gesen, hiszen a szakmai döntés,

azaz a „második forduló” még hát-
ravan – válaszolt kérdésünkre Hal-
mai Gáborné (képünkön) ország-

gyűlési képviselő.
Az MSZP szekszár-
di frakciójának ve-
zetője hozzátette: a
nem helyben törté-
nő, valódi elbírálást
jelentő pontozásba
a szóban forgó,

egyben ajánlatnak számító szava-
zatok nem számítanak bele.

– A városnak lehetősége van kö-
zel két és félmilliárd forint érték-
ben idén és 2009-ben pályázati for-
rásokat nyerni. Fontos, hogy jó mi-
nőségű pályázatokat tudjunk be-
nyújtani – fogalmazott Halmai
Gáborné, majd megjegyezte: azon
igyekeznek, hogy e mostani pályá-
zat is elérje a kiemelt minősítést,
azaz nyerjen. – Bár a pályázatra és
a körülményekre nem volt rálátá-
som – tette hozzá.

– Szíve szerint hogy döntött vol-
na?

– Természetes, hogy a mi pályá-
zatunkra szavaztam volna, és ten-
ném ezt most is. V. H. M.

A napirend elfogadása után zárt
üléssel kezdődött Szekszárd képvi-
selő-testületének soros, áprilisi ülé-
se. A témákkal kapcsolatban Ács
Rezső alpolgármester elmondta:
döntés született a földszállítási
szerződésről. Az önkormányzati
tulajdonban lévő 7–7,5 hektárnyi
területről (az egykori krosszpálya
területe) elszállítják a földet
az autópálya-építéshez. A
kitermelés után a Szőlőhe-
gyen keletkező „fennsí-
kon”, a tervek szerint építé-
si telkeket alakít ki a város.
Az alpolgármester úgy nyi-
latkozott, hogy az önkor-
mányzat a becsült 100–150
forintos köbméterenkénti
árat meghaladó tarifában
állapodott meg az építők-
kel, amennyiben az összes
engedélyt sikerül határidő-
re beszerezni. A föld meny-
nyisége 700 000 és egymil-
lió köbméter közt lehet.
Ugyancsak zárt ülésen há-
rom hónapra megbízta a
közgyűlés Artim Andrásnét
a szekszárdi vízmű vezetésével.
Tölgyesi Balázs, az Alisca Terra és
a Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
ugyanis a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. stratégiai és fejlesztési
igazgatójaként dolgozik tovább.

A nyilvános ülésen nem volt po-
litikai vita az elmúlt évi zárszám-
adás kapcsán. Az első teljes évet
záró Fidesz–KDNP városvezetés
képviselői nem állították, hogy
megoldottak volna minden problé-

mát, az ellenzék pedig nem sorolta
a vélt, vagy valós hibákat. A rende-
letet még az ellenzéki többségű
pénzügyi bizottság is megszavazta.
A hagyományoknak megfelelően a
tartózkodók magas száma miatt
most sem nevezett ki aljegyzőt a
képviselő-testület. A közigazgatási
hivatal ezzel kapcsolatos törvé-

nyességi észrevételét viszont levet-
ték a napirendről, arra a májusi
közgyűlésen térnek vissza.

Elfogadta viszont a képviselő-
testület a város tömegközlekedésé-
nek átalakítását célzó javaslatot,
így a tervek szerint augusztustól
már a több lakossági fórumon is is-
mertetett új útvonalakon, új, átlát-
hatóbb, ritmusosabb menetrend
szerint közlekednek majd a Ge-
menc Volán modern autóbuszai. A

közgyűlés határozata értelmében a
város kéri a Nemzeti Vagyonkeze-
lőt, hogy a tulajdonában lévő, Kál-
vária-dombi területet térítésmente-
sen adja át az önkormányzatnak,
amely oda négy csillagos szálloda
építését tervezi. A testület a II. Vi-
lágháborús emlékhely tábláinak
helyreállítására és a Babits-év ren-

dezvényeinek támo-
gatására is különített
el összeget.

A közgyűlés hatá-
rozott arról is, hogy
a 2008-as költségve-
tés terhére 237 millió
forintot biztosít a
Szekszárdi Diákét-
keztetési Kft. számá-
ra. A városi cég az
összegből az Ipari
Parkban építi fel új,
6000 adagos kony-
háját, s szereli fel a
legmodernebb, úgy-
nevezett Cook &
Chill technológiával.
A főző- és hideg-
konyha mellett fel-

dolgozó, sőt még pékség is üzemel
majd a telephelyen. A tervek sze-
rint a szeptemberi tanévkezdésre
már az új konyha látja el a városi
fenntartású intézmények étkezteté-
sét. Ezen túl a Gyermeklánc Óvo-
dában kialakítanak egy központi
éttermet, ahol egyszerre 120 főnek
kínálnak menüs étkeztetést, és ki-
szállítással további szekszárdi in-
tézmények, vállalatok étkeztetésé-
be is bekapcsolódnának.

Most aljegyző nincs, korábban jegyző nem volt

Augusztustól jön az új menetrend
Közgyűlés: szálloda épülhet a Kálvária-dombon – pénz lesz a földből Április 23-án húsznál is többen

vettek részt azon a polgármesteri
hivatalban tartott megbeszélésen,
ahol a Szekszárd–Waregem Baráti
Társaság megalakulása volt a téma.

A testvérvárosi kapcsolat törté-
netének bemutatása, és a leendő
feladatok felvázolása után a jelen-
lévők egyöntetűen úgy döntöttek,
hogy hivatalosan is megalakítják
az önkormányzat mellett működő
civil szervezetet, mely segíti és ko-
ordinálja a belga partnervárosunk-
kal való kapcsolattartást, progra-
mok és rendezvények szervezését.

A társaság hivatalos megalakulá-
sára 2008. május 14-én (szerda) 15
órakor kerül sor, az alakuló ülés
helyszíne a városháza konferencia-
terme lesz. Az ülésen sor kerül az
alapszabály elfogadására, és a tiszt-
ségviselők megválasztására is. Ezt
követheti a cégbíróság általi hivata-
los bejegyzés.

Azt elmúlt alkalomhoz hasonló-
an továbbra is várjuk mindazon
magánszemélyeket és szervezete-
ket, akik örömmel segítenék és tá-
mogatnák az önkormányzat mun-
káját, és belépnének a Szekszárd–
Waregem Baráti Társaságba. Az új
szervezet ezek után a belga part-
nervárosunkban már évek óta mű-
ködő hasonló társasággal közösen
hosszú távra is biztosíthatná a két
város közötti kapcsolatrendszer
fenntartását, gazdagítását.

Bővebb információval Berlinger
Attila kommunikációs referens
szolgálhat a 74/504–116-os telefon-
számon, vagy e-mailen:
berling@szekszard.hu címen.

Kerekes Csaba és dr. Hadházy Ákos egyeztet

Szekszárd–Waregem
társaság alakul
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Immár Szlovéniával is határos a
szekszárdi kistérség. Ez természe-
tesen nem képzavar, csupán arról
van szó, hogy Nógrádi László, a
lenti, és Horváth István, a szekszár-
di kistérség elnöke együttműködé-
si megállapodást írt alá, amely sze-
rint a jövőben együtt dolgoznak a
magyar–szlovén határ menti Mu-
ránia régió és a szekszárdi kistér-
ség közös fejlesztésén. Az együtt-
működés kiterjed a régió kulturá-
lis, kereskedelmi, sport és környe-
zetvédelmi programjaira, a szőlő-
és borkultúra, a gasztronómia, a
hagyományok és a turizmus fej-
lesztésére. Közös rendezvényeket
szerveznek, átveszik egymás ta-
pasztalatait. A törpefalvairól ismert
lenti kistérség 51 települést foglal
magában, amelyet 23 ezren laknak.

A kétoldalú szerződést egy nap-
pal később tovább szélesítették a fe-
lek, amikor a szlovén határ menti
Lendva polgármestere, Anton Bala-

žek fogadta a magyar küldöttséget.
A szekszárdi és a lenti kistérség el-
nöke, illetve Beata Lazar, a MURÁ-
NIA – Egyesületek Szövetsége a Kul-
túrák Közötti Párbeszédért elnök
asszonya szignálta a megállapodást,
amellyel immár a schengeni hatá-
ron átívelő együttműködés szüle-
tett. Horváth István Szekszárd pol-
gármestere hangsúlyozta: az együtt-
működés új távlatokat nyit az uniós
források igénybevételére is.

A székhely mellett további 21 te-
lepülés alkotta, és mintegy 12 ezer
lakost számláló Lendva község pol-
gármesteri hivatalában sor került
még egy kontraktus aláírására is. A
három város turisztikai irodájának
vezetője – a Szekszárdi Turisztikai
Kft. részéről Fetzer Róbert ügyve-
zető – szentesítette azt a megálla-
podást, melyben a felek vállalják,
hogy a partner kistérségek turiszti-
kai programjait is ajánlják az iro-
dákba betérő turistáknak.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében megvalósuló, az
oktatás fejlesztését célzó beruhá-
zásokat bemutató programsoro-
zatot indított. Az úgynevezett
„Jövő Iskolája körút” tizenötödik
állomása a múlt hét második felé-
ben Szekszárd volt.

A főiskolán tartott rendezvé-
nyen részt vett Magyar Bálint fej-
lesztéspolitikai államtitkár, aki
sajtótájékoztatót, majd előadást
tartott a programról és a hazai
közoktatás helyzetéről. A hivata-
los megnyitó előtt kiállítás várta

az érdeklődőket, ahol megismer-
kedhettünk a digitális taneszkö-
zökkel, amelyek hamarosan meg-
jelennek az iskolákban is. A ki-
adók munkatársai rögtönzött be-
mutatókat tartottak: láthattuk pél-
dául a 2013-as képet tükröző tanu-
lás és oktatás mikéntjét, az oktatá-
si reform folytatásának sokszínű-
ségét és széles eszközrendszeré-
nek néhány – az infokommuniká-
ciós technológiák alkalmazásához
köthető – elemét.

Az információs és kommunikáci-
ós technológiák használata nélkül
ma már elképzelhetetlen az egyéni
boldogulás, és bekapcsolódás a tár-

sadalmi életbe. Ezért szükséges,
hogy az ehhez kapcsolódó alapve-
tő képességek elsajátítását biztosít-
sák minden tanuló számára. E
technológiák elterjesztésével pár-
huzamosan az egyenlő esélyek
megteremtése érdekében a közok-
tatási infrastruktúra fejlesztésére is
sor kerül. A rendezvényen kapott
kis tájékoztató füzetek bemutatják,
hogyan néz ki majd az iskola társa-
dalma 2013-ban, milyen lesz a XXI.
század iskolája, a jövő felsőoktatá-
sa, valamint azt a halaszthatatlanul
fontos folyamatot, ami a megújuló
szak- és felnőttképzést kell, hogy
jellemezze.

A programról szólva Magyar Bá-
lint kiemelte: az oktatás átalakítá-
sára, pontosabban modernizálásra
negyvenmilliárd forintot fordít a
kormány.   – hm –

A Jövő Iskolája

Szlovéniáig nyújtózik
a szekszárdi kistérség

Nógrádi László (balról), Beata Lazar és Horváth István
a lendvai városházán szentesítette a megállapodást

„Országos Táncház Találkozót
minden évben rendeznek Buda-
pesten az Örökség Gyermek Nép-
művészeti Egyesület koordinálá-
sával. Április 12–13-án a Papp
László Sportarénában találkoz-
tak a néptánc elkötelezett hívei,
kedvelői. Huszárikné Böröcz
Zsófia tanárnőt, az egyesület dél-
dunántúli regionális elnökét kér-
deztem az eseményekről.

– A Dél-dunántúli Régió rendezte
az idei találkozót. Kérem, meséljen
a rendezvényről!

– Az Aprók bálja va-
lójában egész napos
rendezvény volt.
Több hónapos munka
után egy olyan folya-
matot igyekeztünk
bemutatni, melyben
rekonstruáltuk egy
korabeli lakodalom
minden mozzanatát:
a lánykéréstől egé-
szen az esti mulatsá-
gig.

– Kik vettek részt a
szervezésben?

– Matókné Kapási
Júlia kolléganőmmel,
egyesületünk orszá-
gos alelnökével közö-
sen dolgoztunk.

– Kizárólag Tolna
megyei gyerekek sze-
repeltek?

– Nem, de a meny-
asszony nagy örö-
münkre Nyikos Adrienn, a szek-
szárdi Liszt Ferenc Művészeti Isko-
la Bartina Néptánc Egyesület tagja
volt. A vőlegény szerepében egy te-
hetséges, kaposvári fiatalember
tűnt fel, s ugyancsak Somogy me-
gyéből érkezett a vőfély, aki kitűnő
hozzáértéssel irányította a lakoda-

lom menetét. A bemutató összesen
hét órát, de ez több kötetlennek
mondható részt is tartalmazott.

– Milyenek voltak ezek?
– Többször megszakítottuk a la-

kodalmi folyamatot játékos, auten-
tikus versenyekkel. Volt többek
között hajfonó-, kukoricamorzso-
ló-, babválogató-, kanásztánc- (ezt
Sipos Gergő nyerte), üveges- és
verbunkverseny (ebben Nagy Ben-
ce lett helyezett). Emellett minden
részt vevő csoport tájjellegű lako-
dalmi süteményeket kínált a jelen-
lévőknek.

– Mozgalmas, különleges nap le-
hetett ez valamennyiük számára...

– Igen, mindnyájan remekül
éreztük magunkat. A végére na-
gyon elfáradtunk, de megérte,
mert nagyon jó visszhangokat hal-
lunk, s örülünk a rendezvény sike-
rének.   Lakatos Orsolya

Lakodalom az Aprók bálján
Országos Táncház Találkozó Budapesten
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Korunk rendőreinek vadonatúj
feladatokkal szembenézve kell
fenntartania azt a közrendet, me-
lyet hagyományos, bevett mód-
szerekkel már nem feltétlenül le-
het biztosítani. Az ehhez kapcso-
lódó célkitűzéseket viszont át-
gondoltabban, törvényes eszkö-
zök felhasználásával, ugyanak-
kor az emberi jogokat tisztelet-
ben tartva lehetséges és érdemes
megvalósítani. E gondolatok je-
gyében kezdődött április 24-én
Szekszárdon a Rendőrség Napja.

Az ünnepséget idén a megyei
rendőr-főkapitányság Tartsay utcai
objektumában tartották. A zsúfolá-
sig megtelt nagyteremben hivatá-
sos rendőrök és közalkalmazottak
sorakoztak fel, hogy átvehessék
szolgálati feladataik kiváló ellátásá-
ért odaítélt előléptetésüket, egyéb
díjazásaikat. A rendezvényen jutal-
mat adott át dr. Soczó László dan-
dártábornok, Tolna megye főkapi-
tánya, dr. Varga Péter ezredes, váro-
si kapitány, dr. Puskás Imre, a me-
gyei közgyűlés elnöke, és Ács Re-
zső Szekszárd alpolgármestere.

Az „Év Szekszárdi Rendőre”
kitüntető címet idén Kasznár Gyu-
la százados és Oláh Imre hadnagy
vehette át. Előbbi a szekszárdi
kapitányság Vádelőkészítő Osztá-
lyán teljesít csoportvezetői szolgá-
latot, s bűnügyi szakterületen elért

eredményeiért kapta a megtisztelő
díjat.

Kasznár Gyula lapunk kérdésére
elmondta: nem rejlik titok a mö-
gött, hogy valaki e rangos kitünte-
tést megkaphassa. Sokkal inkább
szükséges hozzá hosszú évek
munkája, valamint egy tehetséges
csapat, amellyel valódi eredménye-
ket lehet elérni. Kasznár százados
véleménye szerint a közrendőrök
helyzete lehetne jobb is, ugyanak-
kor úgy gondolja, elégedettek is le-
hetnek, hiszen a rendőrség részé-
ről egyre modernebb felszereléssel
próbálják a kollégák napi tevékeny-
ségét elősegíteni.

Oláh Imre szintén a városi kapi-
tányság Közrendvédelmi Osztály
Őr- és Járőrszolgálati alosztályve-
zető-helyetteseként érdemelte ki
az elismerést. Mint elmondta, gye-
rekkorától kezdve vonzotta a rend-
őri pálya, s ez a vonzalom a pálya-
választásáig elkísérte őt. Oláh had-
nagy szereti a munkáját, mert úgy
érzi, hogy az egyben hobbija is.
Úgy látja, az Év Rendőre cím el-
nyeréséhez olyan beosztotti és ve-
zetői állományra van szükség,
amely őt is körülveszi munkája so-
rán.

Dr. Varga Péter, Szekszárd rend-
őrkapitánya a város önkormányza-
ta és a kapitányság közötti együtt-
működést kiválónak tartja. Köszö-
netét fejezte ki, hogy hozzájárulá-

sukkal, illetve az „Év Szekszárdi
Rendőre” cím adományozásával
nyilvánították ki elismerésüket a
rendőrkapitányság elmúlt évi tevé-
kenységével kapcsolatban.  

Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jo-
gú város gazdasági alpolgármeste-
re a jelenlegi magyar rendőri hely-
zettel kapcsolatban kifejtette: a vá-
ros szerény anyagi lehetőségeihez
mérten igyekszik támogatni, és el-
ismerni a kiváló teljesítményt nyúj-
tó rendőrök munkáját, így idén két
rendőrnek tudtak adományozni dí-

jat. Az alpolgármester leszögezte:
nehéz ma rendőrnek lenni, mert
nincs meg az a stabil háttér, amely
ahhoz szükségeltetne, hogy kizáró-
lag szakmai alapon végezzék a te-
vékenységüket, és megfelelő anya-
gi elismerés álljon rendelkezésük-
re. Szükséges lenne, hogy aki a
rendőri hivatást vállalja, hosszú
távra tervezhessen, már csak azért
is, mert az utóbbi évek nyugdíjazá-
si hulláma nem ezt támasztja alá –
húzta alá Ács Rezső.   

Gyimóthy Levente

Bizonyára emlékezetes marad a
múlt hét több napja is dr. Varga
Péter ezredes, Szekszárd rendőr-
kapitánya életében. Április 22-én
Budapesten vette át soron kívüli
előléptetésének dokumentumát
Draskovics Tibor igazságügyi és
rendészeti minisztertől. 

A következő napon közvetlen
munkatársai köszöntötték ebből
az alkalomból, majd következett
Szent György, azaz a rendőrség
napja, és tegyük hozzá: ismerő-
sei, tisztelői is sorra szorítanak
vele kezet – s nem színből, ha-
nem szívből.

Egyáltalán nem szeretnék bi-
zalmaskodó hangot megütni,
amikor városunk rendőrkapitá-
nyának rendkívüli előléptetéséről
számolok be, de nem akarom el-
hallgatni olvasóink előtt azt a
kedves gesztust, amivel munka-
társai köszöntötték Varga ezre-
dest. 

Szóval szerda reggel „pusmo-
gás” volt a kapitányságon, majd
tíz órakor áthívták főnöküket –

mondván, egy igen zűrős ügy vár-
ja – helyettese irodájába. Kollegái
zsúfolódtak össze a kis hivatali

helyiségben, az asztalon egy vál-
lap-tortával, amit az ováció és
gratuláció után közösen fogyasz-

tott el a csapat. Mostantól dr. Var-
ga Péter arany mezős vállapján
három ezüst csillag díszeleg.

A város közgyűlése a megyei
rendőrfőkapitányhoz juttatta el a
soron kívüli előléptetési javasla-
tát, amit dr. Soczó László szak-
mailag nagyon is támogatott. Var-
ga ezredes erre joggal lehet büsz-
ke, hiszen nem sok negyven év
alatti ezredes van az országban.

– Nem azért mondom, mert így
szokás, hanem nagyon őszintén
hiszem, hogy ebben a megtisztel-
tetésben talán harminc százalék
az én érdemem, a többi a kiváló-
an dolgozó munkatársaimé, de
részese a hátteret biztosító remek
családom is – szögezte le dr. Var-
ga Péter. 

Az ezredes a kapitányság ered-
ményi közül kiemelte, hogy az el-
múlt esztendőben a statisztika
szigorú számai szerint jelentős
mértékben, mintegy harminc szá-
zalékkal csökkent az ismertté
vált bűncselekmények száma.  

V. H. M.

Szent György-napi jutalmazás a rendőrségen
Kasznár Gyula százados és Oláh Imre hadnagy az „Év Szekszárdi Rendőre”

Ezredessé léptették elő a város kapitányát
Vállap-tortát kapott a kollégáitól dr. Varga Péter

Dr. Varga Pétert, Szekszárd rendőrkapitányát soron kívül ezredessé
léptette elő Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter

Az „Év Szekszárdi Rendőre” cím egyik kitüntettje, Oláh Imre hadnagy
(jobbról) Ács Rezső alpolgármestertől vehette át az elismerést
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Az elmúlt héten második alkalommal adta
át dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés el-
nöke az általa alapított, Az Év Tolna Me-
gyei Civil Szervezete kitüntetést, és a
Bazsonyi Arany mecénás díjat a Várme-
gyeháza dísztermében. 

„Akár csak a sportban, bármily kicsi is a
különbség az eredmények között, s bármeny-
nyit készülnek is a versenyzők, győztes csak
egy lehet” – mondta köszöntőjében dr. Pus-
kás Imre. „Szerencsére nem vette el a ver-
senyzők kedvét, hogy tavaly, amikor először
talált gazdára a díj, 37 pályázó közül szintén
csak egy lehetett díjazott. Nagy örömömre az
idén ugyanennyi pályázat érkezett a megye
egész területéről. Ez azt jelenti, hogy a civil
szervezetek becsülik annyira saját munkáju-

kat, hogy meg kívánják méretni magukat.
Minden díj annyit ér, amennyire a díjazottak
értékelik – ez adja meg a rangját. A tavalyi dí-
jazott, a Vakok és Gyengén Látók Egyesülete
büszke volt erre a címre, s remélem, az idei
győztesek is büszkék lesznek rá. Azokat pe-
dig, akik nem győztek, mindez arra indítja,
hogy jövőre újra pályázzanak.”

A benyújtott pályázatokból kiderült: a civil
szervezetek mennyi hasznos, sok embert se-
gítő, lelkes tevékenységet folytatnak, milyen
szép eredményeket értek el, amely minden-
képpen elismerendő. A díjazottak több terü-
letről kerültek ki, olyanok, akik önzetlen
munkájukkal életünket szebbé, jobbá, tartal-
masabbá teszik. Elismerést érdemelnek azok
is, akik szponzorálásukkal, anyagiakkal já-
rulnak hozzá a művészet, a civilek pártolásá-
hoz. A mecénás díj ahhoz jut el, akinek tevé-
kenysége, munkája nem kérdőűjelezhető
meg. A díj odaítélésére a bizottságban min-
den esetben taggá válik az előző évi díjazott.
Ezzel azt a célt kívánja elérni a közgyűlés el-
nöke, hogy a kitüntetés megszavazása egy

idő után teljesen a civil szervezetek kezébe
kerüljön.

„Minden pályázat mögött komoly munkát
láttunk” – mondta Baky Péter, a bíráló bizott-
ság elnöke. „Nehéz lett volna rossz döntést
hozni, mert a pályázók mindegyike megérde-
melte volna a kitüntetést. A sorrend felállítá-
sa nem jelent különbségtételt a pályázók
munkája között, dönteni viszont kellett. Fon-
tos, hogy a civil szervezeteknek egyre na-
gyobb szerepük legyen mindennapi életünk-
ben, az ország életében. Büszke vagyok arra,
hogy olyan megyében élek, ahol a civil szer-
vezetek komolyan veszik az önként vállalt
munkájukat.”

Az ünnepi beszédeket követően, dr. Puskás
Imre és dr. Bartos Georgina főjegyző adta át a
díjakat a kitüntetetteknek. „Az Év Tolna Me-

gyei Civil Szervezete” díjat a Tolna Megyei
Népművészeti Egyesület nyerte el, a kitünte-
tést – egy kristályvázát és bársonytokba kö-
tött oklevelet, valamint a pénzjutalmat –
Komjáthy Tamásné elnök vette át.

Az idei különdíjakat a Szekszárdi Meddő-
ségi Alapítvány és a kiemelten közhasznú
Óceán Könnyűbúvár Egyesület érdemelte ki.
Az elismerést dr. Bakó Béla főorvos, az alapít-
vány elnöke, illetve Hortai Tamás egyesületi
elnök vette át.

A „Bazsonyi Arany” mecénás díjat idén a
Paksi Atomerőmű Zrt. nyerte el, a kitüntetést
Hamvas István műszaki vezérigazgató-he-
lyettes vette át.

Az ünnepség végén a tavalyi díjazott, a Va-
kok és Gyengénlátók Egyesületének elnöke
gratulált az idei győzteseknek. „Ez a kitünte-
tés felemelt bennünket” – mondta az elnök
asszony utalva arra, hogy a 2007-ben elnyert
díj őket még jobb, még több feladatra sarkall-
ta. Végül Komjáthy Tamásné köszönte meg,
hogy idén egyesületük részesülhetett díjban.
Elérzékenyülését „elmosta” a taps.

Anyák napjára

Életfogytig 
Liszkai Ilona versek–gondo-
latok–prózák kötete, egy élet
örömének bánatának, bol-
dogságának, boldogtalansá-
gának, emlékezésének, gyá-
szának, reményeinek, sze-
relmeinek és barátságságai-
nak összegzése. 

A különös formájú és az ol-
vasót azonnal megfogó című
(Életfogytig) kötet, amelyben
versek és prózák váltják egymást Liszkai Ilona éle-
tének több évtizedét öleli át. A költő versei már az
1980-as, ’90-es években megjelentek újságokban, s
a kezdetek óta tagja a Tolnai Tollforgatók Egyesüle-
tének, ahol az évente megjelenő antológiában ver-
sekkel jelentkezik. Versei érzelem dúsak, egy olyan
ember gondolatait hordozzák, aki életében a bol-
dogság és a gyász érzése mellett a legnagyobb vesz-
tességgel is megismerkedett. Ezek a versek a három
évtizede elhunyt édesanyjáról szólnak.

A kötet előszavában költő-barátnője, Cserényi
Zsuzsanna többek között az alábbi gondolatokkal
ajánlja az olvasónak a könyvet:

„Egyszer azt mondtam neki, olyan verseket ír,
melyek térdre kényszerítik az embert. Lehajtott fej-
jel, mintha imádkozna, és nem marad semmi más
bennünk, csak a hangja. Ahogyan megszólít, és el-
mond.”

Ujjaim közt Holdsugár,
Tenyeremen csillagok,
Arcodon a Göncölszekér
Hópehellyé változott.

„Elhiszed neki. Nem is tehetnél mást, mert szeré-
nyen és alázattal mondja. Odaadja magát egészen,
neked, nekem, mindenkinek, akinek szüksége van
rá. Alázattal, de nem alázatosan... Minden írásából
süt a szeretet, vagy éget a hiánya. Éget, mint korán
elveszített édesanyjához írt verseiben.” 

Pillanatszilánkok 

Nem láthattad, miként rajzolt
késével keresztet, mielőtt megszegte
a vekni kenyeret, s vágott belőle
szeletet, majd megkente
vékonyan piros hurkazsírral
nekem.

Nem láthattad, miként intette
lépteit csendre, s falnak fordulva
sírt éjjelente, miután sót melegített,
harisnyába, aztán a sajgó fülemre
tette az én áldott jó Édesanyám
keze. 

Nem láthattad, miként készített
a semmiből éhes szánknak
gőzölgő levest, Ő, aki a fazékból
utolsóként szedett, arcán mosoly,
s akár az Esthajnal csillag, ragyogott
a szeme. 

Liszkai Ilona „Életfogytig” című kötetét szeretet-
tel ajánlom mindazoknak, akik az élet legnagyobb
érzéseit már megélték, hogy emlékezzenek, s azok-
nak, akik még előtte állnak – mert még fiatalok –,
hogy tudják: mindannyiunk számára az élet akkor
lesz teljes, ha abban a boldogság mellett a boldog-
talanság, a fájdalom mellett az öröm is helyet kap.

Sas Erzsébet

„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” 

„Győztes csak egy lehet”

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke az egyik különdíjas, a Szekszárdi Meddőségi
Alapítvány elnökének, dr. Bakó Béla főorvosnak gratulál
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A mezőgazdasági termelők a ta-
valyi próbaév után idéntől elektro-
nikus úton nyújthatják be terület-
alapú támogatási kérelmeiket, így a
regisztráció során nem lehet ronta-
ni, a kifizetés pedig gyorsabb lesz.
Erről tartott tájékoztatót dr. Szászi
Ferenc, a Tolna Megyei Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal fő-
igazgatója.

Már nem kell nyomtatványokat
kitölteni, a földterületet térképmá-
solatokon bejelölni azoknak a gaz-
dáknak, akik területalapú támoga-
tást kérnek. A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal biztonsá-
gosan használható programot dol-
gozott ki az elektronikus igénylés
kitöltéséhez, amelyben formai hi-
ba nem következhet be – szögezte
le a főigazgató. Dr. Szászi Ferenc
hozzátette: ma még nem kötelező
az internetes kérvényezés, ám jö-
vőre már az lesz. Ennek érdekében
a megye immár kilenc településén
– elsősorban a kistérségi közpon-
tokban –a falugazdászokkal és az
agrárkamara szaktanácsadóival kö-
zösen megszervezték a kérvények
beadási helyeit, megteremtették a
személyi és technikai feltételeket.

Szászi doktor elmondta, hogy a

Tolna megyei gazdák nagy fogé-
konyságot mutattak az új rendszer-
re. Február és március hónapban
mintegy 6100 tájékoztató csomagot
juttattak el a gazdákhoz, s az értesí-
tettek közül 5912-en jelezték a falu-
gazdászoknak, hogy idén milyen
formában akarják benyújtani kérvé-
nyeiket. A papíron történő igénylést
mindössze 36(!) gazda választotta,

s azóta közülük további 14 gondolta
meg magát, s váltott a korszerű,
pontos formára. Megyénkben a be-
nyújtott kérelmek 76 százalékát már
feldolgozták, ezzel Tolna az ország-
ban a második helyen áll. Szekszár-
don 1393 mezőgazdasági termelő
voksolt az új forma mellett, a feldol-
gozottság aránya a tájékoztató nap-
ján 87,9 százalékos volt.

Dr. Szászi Ferenc az elektronikus
benyújtás előnyeiről szólva el-
mondta, hogy a szoftver a kitöltés
során jelzi a hibákat, de azt is, ha
például a parcellarajz, vagy bármi-
lyen adat hiányzik. Az előző évi
blokktérkép elérése gyorsabb par-
cellarajzolást tesz lehetővé a 2008-
as kérelem kitöltésénél. A szoftve-
res lehetőségek megkönnyítik a
parcellarajzolást, és – szemben a
levélben küldött kérelmekkel –
egyetlen igénylés sem veszhet el.
Fontos még, hogy a papírmentes
eljárás környezetbarát és olcsóbb
is.

Az uniós jogszabályok szerint
2009-től kötelezővé válik az elekt-
ronikus benyújtás, ami ügyfélka-
pus regisztrációval zajlik. Ez bár-
melyik polgármesteri hivatal ok-
mányirodájában megtehető. A re-
gisztrációhoz mindössze a sze-
mélyazonossági igazolványra, a
lakcímkártyára és egy érvényes e-
mail címre van szükség. A támoga-
tást kizárólag a gazdálkodók kap-
hatják meg, azaz a földtulajdonos,
aki bérbe adta területét, nem juthat
támogatáshoz. Az ugyanis kizáró-
lag azt illeti, aki termelő tevékeny-
séget végez. V. H. M.

Népszerű az internetes támogatási kérelem
Szekszárdon már közel 1400 gazda jelentkezett elektronikusan

A magyar turisták körében az egyik leg-
kedveltebb külhoni nyaralóhely a hor-
vát tengerpart. Az Adria közelségével,
mérsékelt áraival és természeti szépsé-
geivel egyaránt csábítja az utazókat.

Az Adriai-tenger horvátországi partvidé-
ke szárazföldön 1778 km partvonalat je-
lent, de ha az 1185 sziget kerületét is figye-
lembe vesszük, ez összesen 5835 km. Ez
a hihetetlenül hosszú partszakasz megany-
nyi remek lehetőséget kínál a nyári szabad-
ság tartalmas, nívós eltöltésére. Legyen
bár úti célunk az Isztriai-félsziget, vagy Dal-
mácia, a Kvarner-, vagy a Sibeniki-öböl, il-
letve a nagy szigetek (Krk, Brač, Hvar, Rab)
egyike.

Horvátország az elmúlt egy évtizedben
nagy fejlődésen ment keresztül. A 2005-
ben Európai Uniós csatlakozást is kezde-
ményező köztársaság kormánya felismerte:
a természet adta kincs, az Adriai-tengerpart
idegenforgalma újra felvirágoztathatja a
gazdaságot. Ennek érdekében rohamtem-
póban építették meg az országot átszelő
autópályákat, amelyeken mi, magyarok is
gyorsan, néhány óra alatt elérhetjük a ten-
gerpartot.

Az idei nyaralásunk egyik remek célpont-
ja lehet például a dalmáciai Sibenik városá-
tól nem messze fekvő Vodice, amely szé-
leskörű idegenforgalmi kínálattal, szórako-
zási lehetőségekkel, és rokonszenves hely-
béliekkel várja az élménydús nyaralásra vá-
gyókat. A település környékén fürdésre al-
kalmas partszakaszok, és meghitt kis öblök
sora teszi teljessé az itteni pihenést.

A Tolna Tours Kft. idén nyárra a Vodicé-

től 3 km-re található egykori halászfalut,
Srimát ajánlja az utazók figyelmébe. A kert-
város jellegű üdülőfalu teljes hosszában für-
désre alkalmas, kavicsos (részben beto-
nos), kristálytiszta vizű tengerparttal rendel-
kezik. Srima – a legtöbb dalmát városkához
hasonlóan – kikötővel, zegzugos utcákkal,
hangulatos kávéházakkal és éttermekkel,
valamint fesztiválokkal, karneválokkal csa-
logatja a turistákat. Az utazási iroda új, 4-6
fős, két hálószobás, légkondicionált apart-
manokban kínál pihenést.

Beutazás 
Horvátországba érvényes személyi iga-

zolvánnyal, vagy útlevéllel lehet beutazni.
Déli szomszédainknál elfogadják a régi tí-
pusú (füzetes) személyi igazolványt is.
Azonban ha Bosznián keresztül utazunk, út-
levélre továbbra is szükség van. 

Idén január 1-jétől a szüleiktől külön uta-
zó 18 éven aluliak csak szülői engedéllyel
léphetnek Horvátország területére, melyet
közjegyzővel, vagy a jegyzővel kell hitelesí-
teni! Ez alól csak akkor van kivétel, ha a 18
éven aluli gyerek utazási iroda szervezésé-
ben, vagy iskolai csoport tagjaként utazik
az országba.

Horvátországban az autópálya-hálózat
rendkívül jól kiépült, és évről évre bővül. Az
autópályadíjak: Goricantól Zágrábig 36,
Zágrábtól Rijekáig 56, Rijekától Puláig, az
Ucka alagúttal együtt 28 kuna (2006. nyári
adatok). A horvát valuta kivitele- és bevitele
15 000 kunáig van korlátozva, de külföldi
valutát korlátozás nélkül lehet ki- és bevinni
az országból.

Horvátország közel van

Dr. Szászi Ferenc, a Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
főigazgatója szerint a tolnai gazdák fogékonyak az új rendszerre
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Menetjegy 
a mennyországba…

A katolikus egyház Magyarországon áldozó csütörtök utáni vasár-
napon (ezen a vasárnapon) ünnepli Jézus mennybemenetelét (Ap-
csel 1,1-11), ami számunkra szekszárdiak számára azért is fontos,
mert ez a Belvárosi templom búcsú ünnepe. Három évvel ezelőtt, pont
ezen a napon ünnepeltük 200 éves évfordulóját. A főoltárkép ezt áb-
rázolja, Jézus visszamegy az Atyához. Miért? Azért, hogy helyet ké-
szítsen nekünk. Jézus legyőzte a halált és megszerezte számunkra az
örök üdvösség lehetőségét. Az ő halála megadta számunkra az Isten-
gyermekség kegyelmét. A keresztségben mindnyájan kaptunk egy
menetjegyet a mennyországba, csak hogy ezt a jegyet itt, a földön
kell érvényesítenem. Mivel tehetjük ezt? A hitből fakadó élettel. A
földi élet számunkra az a hely, ahol megérhetünk az örökélet szá-
mára. „A mennyország az olyan ház, amelyet itt lent építünk, és oda-
át lakunk benne.” – írja Chiara Lubich. Fontos, hogy biztos alapra, Jé-
zus Krisztusra építsük az életünket, és akkor jöhet az eső, fújhat a
szél, a ház, az életünk nem omlik össze.

Ennek a mennyországnak lakója a Boldogságos Szűzanya is, aki
nemcsak Jézus édesanyja volt itt a földön, hanem a mi anyánkká lett
a kereszt alatt, amikor Jézus Jánossal együtt minket is az ő oltalmá-
ba ajánlott. A mai vasárnapon, anyák napján először is hadd legyen
szabad őt köszönteni azzal az imával, amellyel Gábor angyal köszön-
tötte őt: „Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled… 

Boldogságos Szűzanyánk, Hozzád fordulunk. Fogadj minden édes-
anyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondoz-
zák gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld
az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a reményt és a szeretetet, se-
gíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy istenben bíz-
va boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi ha-
zában Veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot.

Az ő közbenjárásával forduljunk Istenhez édesanyáinkért, nagy-
mamáinkért: Mindenható Istenem! Köszönöm, hogy olyan édesanyát
adtál nekem, aki megtanított engem legelőször is imádkozni. Áldd
meg őt, és áldj meg minden édesanyát, akik az anyai méltóságban ré-
szesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk
tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket
minden veszélytől. Lemondva minden kényelemről. Add, ó Istenünk,
hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit! És áldd
meg kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték.
Amen

Köszönjük a sok fáradozást és a szeretetet, ami életünk során az
édesanyáinktól kaptunk!

Bacsmai László
plébános

M O Z A I K

Florianus római polgár magas
rangú katonatiszti családból szár-
mazott, s maga is a császári hadse-
reg tisztje lett. A III. század második
felében szolgált, s mint sok más ka-
tona, ő is keresztény hitre tért. Fló-
rián kitöltvén a szolgálat éveit, bé-
kességben vehetett búcsút a hadse-
regtől, s mint kiszolgált katona
Noricum tartományban, Mantem-
ban (Krems mellett) telepedett le.
Diocletianus császár alatt, 303-ban
ismét kitört az egyházüldözés. Ami-
kor Flórián megtudta, hogy az
Enns-parti Laureacumban (Lorch)
elfogtak negyven keresztényt, útra
kelt, hogy segítségükre legyen. A
városba érkezése előtt feltárta ke-
resztény voltát. Elfogták és Aquili-
nus bíró elé vitték, aki arra ítélte,
hogy nyakában kővel vessék a fo-
lyóba. Az ítéletet 304. május 4-én
hajtották végre. A vízből egy Valéria
nevű özvegy kiemelte, és eltemette.
Sírja fölé később templomot építet-
tek, mely a bencések, majd a lat-
eráni kanonokok gondozásába ke-
rült. Körülötte épült ki a mai híres
kegyhely, St. Florian (Linztől délre).

Tisztelete főként Bajorország-
ban, Ausztriában és Magyarorszá-
gon terjedt el. Árvizek és tűzvészek
ellen védőszent. A XVII. század óta
szinte minden magyar helységben
megtalálható Szent Flórián képe.
Katonaruhában, égő házzal ábrá-
zolják, melyre dézsából vizet önt.
Az ábrázolásmódra legendája két
magyarázatot is kínál. Az egyik
szerint Flórián még gyermek volt,
amikor imádságára csodálatos mó-
don kialudtak egy égő ház lángjai.
A másik magyarázat egy szénégető

nagy boksát rakott, melyet egy
nagy szélvihar megbontott. A szén-
égető próbálta újra befödni azt, de
eközben ő maga is a lángok közé
esett. Nagy veszedelmében így fo-
hászkodott: ,,Szent Flórián, aki víz-
ben lettél vértanú, küldj vizet segít-
ségemre, és mentsd meg az élete-
met!” Azonnal víz öntötte el a mág-
lyát, és a szénégető megmenekült.

A mai tűzoltók is méltán tartják
őt védőszentjüknek, hiszen mind-
nyájan akár életük feláldozásával is
megmentik embertársaikat és érté-
keiket. Szent Flórián cselekedetei,
önfeláldozó lelkisége nyomán ma
is mondhatjuk mindnyájan az ősi
fohászt: „Kérünk, Urunk, Szent
Flórián érdemeiért és könyörgésé-
re, oltalmazz bennünket minden
lelki és testi veszedelem, főként a
tűz pusztításai és gonosz vágyaink
lelket emésztő lángjai ellen!”

Szent Flórián napjára
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A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

B É R B E  A D J A
Széchenyi u. 60. üzlet 

(hrsz.: 1895/A/1) – alapterület: 135 m2

Szekszárd, Piactéri üzlet 
(hrsz.: 3915/6/A/4) – alapterület: 87+27 m2

Szekszárd, Mészáros L. u. 7. fsz. üzlet 
(hrsz.: 3915/6/A/4) – alapterület: 50 m2

Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 73. üzlet  
(hrsz.: 4887/22/A/24) – alapterület: 18 m2

Szekszárd, Perczel 1–3. fsz. üzlet 
(hrsz: 2564/12/A/12) – alapterület: 19 m2

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel.: 74/319-468, 510-422

Gézával nem lehet leülni. (Ha-
csak nem a múzeum száguldozó
terepjárójában.) Haladni kell,
mint harminc évvel ezelőtt a Me-
csek vagy a Bakony erdeiben, ahol
túráztunk, garaysok. „Hát igen,
mondja, a mi korosztályunk na-
gyon korán elkezdte két végén
égetni a gyertyát. Aztán az sem
volt elég: a gyertyát kettévágtuk,
úgyhogy most négy végén égetjük.
Máshogy nem tudjuk elvégezni a
dolgunkat. Az meg nem lenne
jobb, ami a másik választás vol-
na, hogy üresen és értelmetlenül
teljenek napjaink…”

Azért én mégis megpróbálok vele
beszélgetni. Első kérdéseimet ké-
szülő új könyvéről (Szent László vá-
rosa: Szekszárd) stílusosan a Me-
gyeháza padlásán (!) próbálom, de
nem tudom föltenni: épp jók a fé-
nyek, mondja, most kell a tetőről
fényképezni a Romkertet. Aztán:
vissza a kocsihoz, majd a Várköz
lejtős gyalogjárójánál kell (!) terem-
nünk. Géza mondja (miközben
mutatja és fényképezi a köveket),
amiken a Várközben naponta já-
runk: 

– ... ezek a világosak itt mórágyi
kövek, ez a fekete a bazalt, ezek a
fehérek pedig valószínűleg az egy-
kori bencés apátság épületeinek fa-
ragott kövei... Közel fél évszázad-
dal a közismert 1061-es dátum előtt
itt jelentős településnek kellett len-
nie, hiszen kőtemploma volt. En-
nek pedig valahol épp itt, a Várköz-
ben kellett állnia, hiszen Béla ki-
rályt ide, a plébániatemplom krip-
tájába temethették, mivel az apát-

ság még nem készült el addigra...
Ez is a „körülöttünk élő múlt” – hi-
szen naponta ezeken az évezredes
köveken sétálunk, de erre csak rit-
kán döbbenünk rá... s hogy ezek
micsoda értékeink! 

– Igen, de minket még tanítottak
ezekre a rádöbbenésekre (kapom
fel gyorsan a fonalat), pontosab-
ban tanítóink és szüleink ilyetén
gondolkodásbeli, viselkedési min-
táit vehettük át és bőven volt miből
választanunk... (egy évfolyam kü-
lönbséggel voltunk garaysok)

– ... az egyetemen is aztán pro-
fesszorainknak sem annyira az volt
a fontos, hogy mit és mennyit taní-
tanak meg, hanem sokkal inkább
az, hogy gondolkodási mintát, lá-
tásmódot adtak. Próbáltak minket
gondolkodni tanítani. Segítettek ab-
ban, hogyan kell a világot megköze-
líteni, észrevenni. Kinyitották a sze-
münket egy kicsit. A mai oktatási
rendszerben erre már kevesebb le-
hetőség van, és nagyon szerencsé-
sek azok a diákok, akik még talál-
kozhatnak ilyen tanáregyéniségek-
kel – akár általános iskolában, akár
közép- vagy felső szinten. 

– De köztünk, diáktársak közt is
„értékkövető” hierarchiák voltak:
mentünk veled, mert tájolni és tér-
képpel tájékozódni tanítottál, egy-
napos túrát vezettél nekünk a Zen-
gőhöz és máshová, voltunk egyszer
még a Veszprém körüli hegyekben
is... „Állatira fegyelmezetlenek
vagytok – mondogattad –, de majd
este lesz nagy tábortüzünk, ott gitá-
rozzatok, meg dumáljatok, most
inkább haladjunk!” 

– Én itt, a Decsi-Szőlőhegyen, te-
hát már a gimnázium előtt kaptam
a múlthoz való viszonyulásomban
is a legtöbb „mintát”. Először is lát-
hattam azt a bizonyos hagyomá-
nyos, több lábon álló sárközi gaz-
dálkodást: lent a síkon a növényter-
mesztés, nagyállattartás, fenn a
„hegyen” meg a szőlő, a tanyák,
ahol főleg az öregek voltak kint a
szőlőt megművelni. Közben persze
beszéltek, beszélgettek. Hogy mit
is szívhattam ott magamba? Nem is
annyira tényeket, mint inkább a
dolgok megközelítését, ahogyan a
parasztemberek dolgoztak, aho-
gyan hozzáálltak a munkához, s
ahogyan megoldották mindennapi
gondjaikat... Ugyanis minden nap
volt valami új gond, kérdés, amire
választ kellett adni. Mára ez a világ
szinte eltűnt. Én bármennyire sze-
retném, és próbálom is ezt saját
gyerekeinknek megadni, már ke-
vésbé tehetem, mert más lett a vi-
lág. Ezt egyébként Angliában is
megtapasztaltam, amikor ott éltem
és kutattam. Házigazdáim például
tőlem látták először azt, hogyan
kell egy nyulat megfogni, értsd:
kézbe venni. Semmiképp sem a ha-
sa alá kell nyúlni – nem is szabad –,
hanem ahogy a macskát is, ahogy
az anyaállat fogja meg, amikor
menti... Szóval megdöbbentő volt,
hogy ami a Decsi-Szőlőhegyen tri-
viális és gyakorlatban átadott tu-
dás, az a 90-es években egy fejlett,
modern, gazdag országban sokak-
nak ismeretlen volt. Gondoltam is

akkor, hogy mi még jobban állunk.
Mára meg úgy látom, hogy itt most
már még gyorsabban tűnik el a tu-
dásátadásnak ez a hagyományos
módja... 

– Visszatérve arra, hogy milyenek
voltak tanáraink: viselkedni, gon-
dolkodni tanítottak...

– Ma már mintha ez nem lenne
cél: leadnak a gyerekeknek egy
csomó ismeretanyagot, de azt hi-
szem, keveset törődnek a nevelé-
sükkel, alakítgatásukkal. Ez a mi
felelősségünk is, mert nem biztos,
hogy ez a jófajta nevelés csak isko-
lában történhet. Történhet ez pél-
dául ásatásokon, táborokban... A
régész-táborokban a legkülönbö-
zőbb formákat találtuk meg arra,
hogy miközben munkára nevel-
tünk fiatalokat – nem biztos ugyan,
hogy régészekké – nyitottabb sze-
mű emberekké váltak. Ha látnak
egy jelenséget, tovább gondolják:
mi lehet annak a jelentősége? Mi-
lyen rendszer része? 

– Az új könyv, a „Szent László vá-
rosa: Szekszárd”, miben lesz új,
más? Vagy a „Körülöttünk élő múlt”
folytatása?

– Ha innen nézem, mindenben
más lesz, ha onnan, semmiben: az
ember nem tud kibújni a bőréből,
be van zárva saját gondolatvilágá-
ba. Most is olyan kiadványt szeret-
nénk megjelentetni – nagyon sok
szekszárdi és a Babits művelődési
ház közreműködésével –, amely
közérthető formában, ugyanakkor
rendkívül színesen mutatja meg,
mit jelent ez az új hagyomány a vá-
rosnak. Az elmúlt években felgyűlt
tudományos információkat is sze-
retnénk népszerű formában közre-
adni, jórészt a Szent László-konfe-
renciák anyagáról van szó. A Szent
László Napi Vigadalom színes for-
gatagát is szeretnénk megmutatni
azt a megelevenített hagyományt,
ami Szent László alakjához kötődik
régről, és 2001 óta újra a város-
ban...

Mikor itt tartunk a beszélgetés-
ben, az épülő autópálya legyalult
nyomvonalát érjük el Bátaszék kö-
zelében. Géza elkezdi bejárni, a kö-
vetkező órákban vagy százszor ki-
pattan a kocsiból: ellenőriz, szem-
léz, fényképez, az építőkkel közö-
sen keresi a megoldást a régészeti
leletek megmentésére.

– Most az autópálya összekötő
útjainál és a leendő kiegészítő szer-
vizutaknál, ahol végeztek a humu-
szolással, de korábban még nem
voltak ásatások, meg kell néznünk,
találtak-e valamit, ami régészeti fel-
tárást igényel a további földmun-
kák előtt. És találtunk elég jelentős
lelőhelyeket, van köztük több tíz-
ezer négyzetméteres is... 

Samu Attila

A körülöttünk élő múlt mozaikdarabkái
Beszélgetés dr. Szabó Gézával – nemcsak készülő új könyvéről

Dr. Szabó Géza 
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ÓDON
IDŐBEN

Május 5-én 105 éve, 1903-ban a
kultuszminiszter ifjúsági egye-
sület létesítéséért 100 koroná-
val jutalmazta Csankó József
ózsák-pusztai tanítót.

Május 6-án 30 éve, 1978-ban
hunyt el múzeumunk volt
igazgatója, dr. Csalog József.

Május 7-én 170 éve, 1838-ban
született Nyéki Pál plébános,
hitéleti-valláspolitikai írónk.

Május 8-án 160 éve, 1848-ban a
vásártéren az új, forradalmi fő-
ispánt, Sztankovánszky Imrét
„a nép örömrivalgásai közepet-
te” iktatták be.

Május 9-én 110 éve, 1898-ban
sokan csodálták a Garay-szo-
bor elé ekkor elhelyezett, felül
ruhátlan géniuszt. 105 éve,
1903-ban az első megyei érett-
ségi vizsga kezdődött meg
Szekszárdon. 90 éve, 1918-ban
létrejött az anya- és csecsemő-
védő szövetség helyi csoportja.

Május 10-én 100 éve, 1908-ban a
nőegylet tagja lett a költő any-
ja, Babits Mihályné.

Május 11-én 110 éve, 1898-ban
elhunyt Szigeth Gábor bank-
vezérigazgató, a Dunavédgát-
Társulat elnöke. 100 éve, 1908-
ban a megalakult a munkások
rokkant- és nyugdíjegylete.

„Van a város nyugoti végén a szőlő-
hegyek között egy kápolna, ahol
hajdan remete lakás volt; és ahol
meg nem határozható idő óta
szerény kis kápolnácska állt, hova
a katolikus hívek a remetét látogat-
ni még közel vidékről is jártak” –
írja monográfiai gyűjteményében
Mehrwerth Ignác.

A Vasárnapi Ujságban 1858-ban
megjelent helységleírás szerint: „a
remete-kápolna helyén azelőtt egy
agg harcos remetéskedett. A kápol-
nát 1757-ben közadakozás útján
építék…” Az előbbi adat helyi nép-
hagyományon alapul, melyet Falu-
si élet című, Népies beszélyek alcí-
mű kötetében tett közzé 1856-ban
Garay Alajos. 

Az 1526-os mohácsi csata után a
haza védelméből visszaérkezett
páter Lénárd, akire „a szegszárdi
apátúr, midőn számos menek-
vőkkel lóhalálában és elszánt küz-
dés közt elhagyta a kolostort, rá-

bízta annak sorsát”. A szerzetes
„egyszerű pórruhában, lehető elő-
vigyázattal járt Szegszárdon a füs-
tölgő üszkök közt, hogy társaival a
holtakat eltemesse, vagy akikben
még életszikra van, ezt bennök föl-
élessze”. Ezt elvégezvén „nem a vi-
lág zajába tért vissza, hanem re-
meteségbe, mire a szentmártoni
főapáttól kapott engedélyt”.

Garay Alajos ezután a saját korá-
ból, a pár év múlva metszeten is áb-
rázolt részleteket mutatja be meg
az elképzelt remetelakot. „A reme-
teség a hegyek között vala tágos
völgyben, melyet majdnem áthat-
lan erdőség font körül, közelében
gazdag forrás bugyogott fel egy óri-
ási cserfa tövéből. E fába a remete
egy négyszeg mélyzetet vésett, és
abba a kolostorból hozott, saját-
kezűleg bádogra festett boldogsá-
gos Szűz Mária képet illesztett ezen
felírással: Consolatrix affictorum
(Szomorúak vigasztalója). 

Maga a remetelak igen csekély
vala: hegyoldalba vájt boltozat ala-
kú mélység fahéjjal s mohával ki-
rakva, melyre felülről százkarú
iszalag borult akképpen, hogy a
bemenetet végkép eltakarja. A bar-
lang előtt egy mesterségesen (ma
úgy mondanánk: mívesen) fara-
gott, de festetlen keresztfa állt, re-
meténk saját műve, melyet a ko-
lostorban elkészítvén, vállain ho-
zott e helyre…”

Mehwerth úgy tudja, „ezen kis
kápolnácska 1750 táján leroskadni
indulván, a város helyette ehhez
mintegy 20 ölnyire új kápolnának
építéséért esedezett az esztergomi
érsekségnél” – mert az apátság, ki-
rályi alapítású lévén, oda tartozott,
nem a pécsi püspök alá. „Meg is

adta az építési engedélyt Szent
Ilonay József érseki helynök 1758-
ik évi április hó 29-én kibocsátott
diplomájával.”

Vendel István monográfiájában
azonban megjegyzi: „A ká-
polna építési idejében el-
lentmondás van, mert a plé-
bániai irat azt említi, hogy
Trauthsohn kardinális alatt
épült a kápolna… Bizonyára
az történt, hogy a város a
kápolnát már az engedélye-
zés előtt felépítette.” Igaza
lehet, ugyanis a szekszárdi
apáti tisztet viselő Trauth-
sohn bécsi érsekként aligha
gondolt arra, hogy esztergo-
mi kollégájától kérjen enge-
délyt…

Pár évtized múlva, amikor
a kálváriát odaszállították a
Bartináról, már valóban
kedvelt búcsújáró hely lehe-
tett. Vendel még azt is meg-
írja: „Kedves szokást vettek
fel a helybeli gimnázium ka-
tolikus tanulói, akik minden
évben érettségi előtt a Re-
mete kápolnában misét hall-
gatnak.”

Dr. Töttős Gábor

A Remete-kápolna Rusz Károly 1860-as metszetén 

A Boldogságos Szűz Mária képe Esterházy
Pál 1696-os Mennyei Korona című

könyvében

Egy nevezetes szekszárdi nap 120.

A Remete-kápolna alapítása

Május 7-én, 17 órakor a mai
magyar költészet egyik leg-
színesebb alakja, Szkárosi
Endre lesz a megyei könyv-
tár vendége. A József Attila-
díjas alkotó azok közé tarto-
zik, akik felismerték: a vers
nem magának való, nem ma-
gában való és nem magáért
való dolog. A költészet nem
áll egyedül a nagyvilágban,
hanem az egyetemes művészet ré-
sze.

Szkárosi Endre ízig-vérig új uta-
kon járó alkotó. Az 1952-ben szüle-
tett művész az ELTE magyar–olasz
szakán végzett, majd 1978 és ’83
között a Mozgó Világ szerkesztője
volt. Az ELTE-n 1994-től tanít iro-

dalmat és műve-
lődéstörténetet.
A hetvenes évek
elején kezdi pá-
lyáját: kísérleti
színházi munkát
végez, kritikai és
s z é p í r á s o k a t
publikál. A
n y o l c v a n a s
években hang-

költészeti és zenei alkotásokat, köl-
tői installációkat és vizuális költé-
szeti munkákat készít, videó-mű-
veket és performanszokat mutat
be. Számos könyvet, hangkiad-
ványt, katalógust, videó-munkát
publikált, több hazai és nemzetkö-
zi költészeti-művészeti fesztivált

szervezett, rendszeresen vesz részt
nemzetközi fesztiválokon. Tíz évig
szerkesztette a Magyar Rádió Világ-
gége – Szkárosi Hangadó című
hangköltészeti műsorát.

Kutatói tevékenységének közép-
pontjában az elmúlt évtizedek ex-
perimentális költészetének és
intermediális művészetének törté-
nete és elmélete áll – e tárgykörben
több tanulmányt publikált itthon
és külföldön is különböző nyelve-
ken, s számos hazai és nemzetközi
tudományos konferencián tartott
előadást. Szkárosi Endre 1986-ban
Kassák-díjat, 2007-ben József Atti-
la-díjat kapott. Két utolsó könyvét,
a „Mi az, hogy avantgárd” tanul-
mány gyűjteményét, és a „Merülő
Monró” című verses kötetét mutat-
ja be Szekszárdon. Az irodalmi dél-
utánra mindenkit szeretettel vár-
nak.  Gacsályi J.

Új utakon a művészet 
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LABDARÚGÁS. Gól nélküli döntetlent játszott a Ka-
posvári Rákóczi második csapata otthonában a Szek-
szárdi UFC az NB III Dráva-csoportjának 25. fordulójá-
ban. A megyeszékhely együttese 37 ponttal a 8. helyet
foglalja el a táblázaton az öt ponttal többet gyűj-
tött Paks II mögött, és két ponttal megelőzve legutób-
bi ellenfelét. Újabb győzelmet szerzett az UFC 13 éves
korosztályú együttese az NB I-es bajnokságban, s az
előkelő második helyen áll a táblázaton: Üstökös SE
Győr–Szekszárdi UFC 2-5.

KÉZILABDA Három góllal veszített az UKSE Szek-
szárd NB I/B-s női kézilabda csapata Nagyatádon (28-
25). A szekszárdi együttes legeredményesebb játékosa
a 6 gólig jutó Kovács Nóra volt. A mérkőzést a somo-
gyi csapat irányította, az UKSE csak a hajrában tudott
közelebb kerülni ellenfeléhez. A Nagyatád visszavá-
gott az őszi szekszárdi vereségért.

EDZŐKÉPZÉS Ismét lesz Szekszárdon tanfolyam az
UEFA B licensszel rendelkező edzők működési enge-
délyének megszerzésére. Jelentkezési határidő: április
vége. Az egynapos továbbképzést május 5-én tartja a
Tolna Megyei labdarúgó Szövetség, amelynek
www.tolnalsz.hu honlapján a képzéssel kapcsolatosan
további információk találhatók.

PÁLYÁZAT A Tolna Megyei Közgyűlés Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot írt ki sportszervezetek,
sportegyesületek részére, akik jelentősebb rendez-
vényt szerveznek ebben az évben. Egy-egy eseményre
legfeljebb százezer forint nyerhető el, ha a szervezet
megfelel a pályázati követelményeknek. A pályázat be-
nyújtásának határideje május 16., a szakbizottság vár-
hatóan június 20-án hirdet eredményt. 

OLIMPIAI NAP „Olimpiai Láng” címmel esemé-
nyekkel, bemutatókkal színesített Olimpiai Napot tar-
tanak május 19-én Szekszárdon, amely a megye hiva-
talos olimpiai rendezvénye lesz. Ezen ott lesznek a
szűkebb pátria korábbi olimpiai résztvevői, és azok is,
akik már kiharcolták a pekingi részvételt, vagy még
versenyben vannak érte. Addigra már a megye kijelöli
azt a tehetséges sportolóját, aki központi támogatás-
ból szurkolóként juthat el az idei nyári olimpia esemé-
nyeire augusztus 18. és 23. között.

ELISMERÉS Különdíjat kapott az Óceán Könnyűbú-
vár Sportegyesület „Az Év Tolna Megyei Civil Szerve-
zete” díjátadó gálán. A szervezet – amely számtalan
közhasznú feladatot is ellát különböző veszélyhelyze-
tekben – ismeretterjesztő tevékenysége nagy szerepet
játszott abban, hogy az elmúlt években a megyében,
de legfőképpen Szekszárd környékén látványosan
csökkent a vízi balesetek száma. A díjat Hortai Tamás,
az egyesület elnöke vette át.

Mintegy 180-an teljesítették az
Olimpiai Ötpróba finiséhez közele-
dő 2007/2008-as Tolna megyei ese-
ménysorozatának utolsó futását a
Sió-töltésen.

A próbázóknak nem csak a 7, 14,
vagy 24,8 km-es távval, de a sze-
szélyes áprilisi időjárással is meg
kellett birkózniuk. A borúra derű
következett, de csak rövid időre
bújt elő a Nap, és a dörgés, villám-
lás után már jött is az égszakadás a
Duna felé fújó széllel fűszerezve.

A mezőny kétharmada ismét lel-
kes gyerekekből állt. Akik közülük
a leghosszabb távra vállalkoztak,
azokat a szervezők megkímélték
attól, hogy egészen bőrig ázzanak,
és 5-6 km-el hamarabb visszafordí-
tották őket. Néhány szülő is gon-

doskodott gyermekéről, és eser-
nyőt, vagy esőkabátot hozott neki.
A csuromvizes célba érkezők majd-
nem mindegyike kapott valamilyen
ajándékot. A próbasorozatban
megszerzett pontjaiért közel ne-
gyedük a 30 pontért járó hátizsá-
kot, de sokan már 40 pontért a pu-
lóvert vihették haza.

Szekszárdon az augusztusban
megrendezendő olimpiáig már csak
egy próbát teljesíthetnek az arra vál-
lalkozók: május 17-én Keselyűs irá-
nyába vezet majd a kerékpártúra út-
vonala. Akiknek ezen kívül szüksé-
gük lenne még néhány pontra a vá-
gyott ajándék megszerzéséhez,
azok a közelben Baján, vagy Pécsett
szerezhetnek újabbakat a május
24-i kerékpártúrán. K. E.

S P O R T

Futás az esőben
Május 17-én zárul az olimpia ötpróba

Éremhalmozó Hétszínvilág
és Szivárvány iskola

Visszapillantó tükör

A Szivárvány Általános Iskola
diákjai 12 arany-, 9 ezüst- és 9
bronzérmet, a palánki Hétszín-
világ Otthon versenyzői 6 arany-,
5 ezüst- és 4 bronzérmet, a szek-
szárdi Fogyatékosok Nappali In-
tézménye sportolói közül Mazolai
Tímea 3 bronzérmet szerzett az
Értelmi Fejlődésükben Akadályo-
zottak Tolna Megyei Közhasznú
Szervezete által – dr. Garay
Zoltánné, az ÉFOÉSZ szekszárdi
elnöke vezetésével – fogyatékkal
élő fiatalok számára rendezett at-
létikai versenyen.

A szekszárdi Pollack-sportpá-
lyán április 25-én lebonyolított
rendezvényen a palánki Hétszín-
világ Otthon, a bonyhádi Vörös-
marty Mihály Művelődési Köz-
pont Kézműves Szakiskolája, a
szekszárdi Fogyatékosok Nappali
Intézménye, a bátaszéki Kanizsai
Dorottya Általános Iskola Speciá-
lis Tagozata és a szekszárdi Szi-
várvány Általános Iskola öszsze-
sen mintegy 70 sportolója vett
részt. Három korcsoportban (18
éven felüliek, 15–18 évesek, 12–
15 évesek) zajlottak a 800 m-es
síkfutás, a súlylökés, a távolugrás
és a kislabda-hajítás versenyszá-
mai, amelyek első három helye-
zettjét érem mellett gyümölccsel
és édességgel is díjazták.

A legeredményesebb szekszár-
di, Kovács Zsuzsa (Hétszínvilág
Otthon) mind a négy verseny-
számban aranyérmet nyert. Alig

maradt el tőle a Szivárvány iskola
legsikeresebb sportolója, Lázár
Aranka, aki 3 arany- (súlylökés,
800 m futás, távolugrás) és 1
ezüstérmet (kislabda-hajítás)
szerzett. Szintén 4 érmet gyűjtött
a Szivárvány iskola másik két di-
ákja,  Takács Zoltán és Lendvai Tí-
mea.
A Szivárvány Iskola 
további dobogós eredményei
Keresztes Attila: súlylökés 1., kis-

labda-hajítás 2., távolugrás 2.
Balogh Andrea: kislabda-hajítás 1.

súlylökés 2. távolugrás 3. 
Orsós Tamás: távolugrás 2. 

800 m futás 2. súlylökés 3. 
Fejes Károly: 800 m futás 1. 

távolugrás 1. 
Csepella Zoltán: 800 m futás 1. tá-

volugrás 3. 
Maczó Zoltán: súlylökés 2. 

távolugrás 3. 
Szabó Zoltán: 800 m futás 3. súly-

lökés 3. 
Varga Tímea: súlylökés 1.
A Hétszínvilág Otthon 
további érmes helyezései
Horváth Erzsébet: 3 ezüst 

(kislabda-hajítás, súlylökés, 
távolugrás)

Orsós Tamás: távolugrás 2., 
kislabda-hajítás 3.

Gábor Gyula: kislabda-hajítás 2.,
súlylökés 3.

Budai József: súlylökés 1.
Soós János: kislabda-hajítás 1.
Peák János: távolugrás 3.
Pesti László: 800 m 3. (K. E.)Az eső ellenére mintegy 180-an teljesítették a futáspróbát
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A rejtvény megfejtését 2008. május 13-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az április 20-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Fehérváry Gábor, Lovak. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Balázs Jánosné, Honvéd u. 1. és Kurcz Kitti, Barátság u.
14. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Ordas-év
Babits-év van, 125 éve született Babits Mi-
hály, a tananyaggá nemesedett költő. De
Ordas-év is van, méghozzá duplán: 80 éve
született és 10 éve halt meg Ordas Iván, a
kitűnő publicista. Róla se feledkezzünk
meg! Nagy erőssége volt a megyei irodalmi
és sajtóéletnek.

Szerette a szabadságot, meg-megkóstolgat-
ta az alkohol tartalmú italokat, de a munká-
ban nem ismert tréfát. Addig csiszolgatta az
írást, míg tökéletesnek nem érezte. A legki-
sebb jegyzetet is felékszerezte egy izgalmas
nyitóképpel, néhány virtuóz szófacsarintás-
sal és egy jól ülő slusszpoénnal. 

Sokfelé dolgozott,
volt a Vas Népe, a
Veszprémi Napló és
a Tolna megyei Nép-
újság munkatársa.
Saját nyilvántartása
szerint az Élet és
Irodalomtól a Neue
Zeitungig 126 sajtó-
orgánumban publi-
kált, összesen mint-
egy 22–23 ezer gé-
pelt oldalt. Írásait
antológiákba is be-
válogatták. 

Mindezeken kívül megjelent 13 könyve, fő-
ként történelmi tárgyúak. Legismertebb mű-
ve az aradi vértanúkat mutatja be. 

Ordas Iván meghatározó, sokat idézett és
emlegetett alakja a megyei sajtóéletnek. A
szekszárdi tömbház falán – melyben lakott –
öt éve emléktáblát avattak. Hasonló táblát ka-
pott a közelmúltban a zsurnaliszták közül
László Ibolya, Csányi László és Varga S. Jó-
zsef is. Szekszárd megbecsüli tollforgatóit,
őrzi Baka István, Csengey Dénes és Mészöly
Miklós emlékét is. 

Illyés Gyula mondta: az íróról a halála utá-
ni évtizedben derül ki, hogy maradandót al-
kotott-e vagy sem. Az utókor könnyen felejt,
ha a szerző már képtelen az önmenedzselés-
re. A művei vagy magukért beszélnek, vagy
semmivé lesznek. Ordas Iván írásai magukért
beszélnek. És mi is beszélünk róluk, most is,
halála után tíz évvel. Wessely Gábor

R E J T V É N Y
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APRÓHIRDETÉS

ELADÓ! Szentgál-Szőlőhegyen 3 ha szántó
90 AK értékben, 3-4 ha szőlőtelepítésre al-
kalmas terület,  2-3 ha  termő szőlőterület. 
Érdeklődni: 30/650-8592, 20/207-4912

P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
JÁSZBERÉNYI  MATILD 
textilművész KIÁLLÍTÁSA
Május 18-ig hétfő kivételével naponta
10–18 óráig.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 1–7. 17.30 órakor 

EGY BÉBISZITTER NAPLÓJA
(12) Feliratos amerikai vígjáték
20 órakor AZ UTCA KIRÁLYAI

(16) Feliratos amerikai thriller
Május 8–9. 17.30 órakor
Május 10–14. 15.30 és 17.30 órakor

A SPIDERWICK KRÓNIKÁK (12)
Magyarul beszélő amerikai kalandfilm

Május 8–14. 20 órakor
NYOLC TANÚ (16)
Feliratos  amerikai thriller

KISTEREM
Május 1–7. 17 és 18.30 órakor

KIS VUK Magyar–angol animációs film
20 órakor A TERROR ÜGYVÉDJE

(12) Feliratos francia dok.film
Május 8–14. 

17 órakor FRANK & WENDY (16)
Feliratos észt animációs film

19 órakor A NAGY KIÁRUSÍTÁS
(12) Feliratos német dok.film

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
6. A bikaborjak  

R.: Frederico Fellini
8. A cigányok ideje  
R.: Emil Kusturica
ROCKKLUB 
2. Janis Joplin
3. Metallica
9. Band
JAZZKLUB 
7. Harri Stojka
14. Dave Brubeck
KOMOLYZENEI KLUB 15–20 óráig 
8. Liszt
15. Bartók
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

Antal Imre festőművész (Gyimes-
felsőlok) kiállítása az ÜVEGTEREM-
BEN. Megtekinthető: munkanapokon a
ház nyitva tartási idejében május 6-ig.

* * * * *
Idén 38. alkalommal kerül megrende-
zésre 2008. május 22-től június 20-ig

a hagyományos gyermeknapi
TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-

PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
Szekszárdon, a Babits Mihály

Múvelődési Ház és Művészetek
Házában

A pályázaton általános iskolás korú
(6–14 éves) tanulók vehetnek részt. A
téma, technika, méret kötetlen de ke-
rülni kell a túlzottan nagy méretet! A
gyermekalkotásokat paszpartúrázva
kell beküldeni. (A paszpartu mérete ne
haladja meg a 6 cm-t!) Elöl szerepeljen
a tanuló neve, életkora, iskolája.

Beküldési határidő: 2008. május 6.
* * * * *

Május 9-én, pénteken 19 órakor
Hegedűs-bérlet IV. előadása

Tamási Áron: 
VITÉZ LÉLEK
székely góbés játék, a soproni Petőfi
Színház előadása. 
Szereplők: Őze Áron Jászai-díjas, Eperjes
Károly Kossuth-díjas, Magyar Művésze-
tért díjas, Koncz Gábor Kossuth-díjas,
érdemes művész, Bregyán Péter Jászai-
díjas, Nagy Anna Jászai-díjas, Nyírő Bea,
Magyar Tímea, Boros Zoltán, Sövegjártó
Áron, Németh Borbála, Zsolnay András,
Madár Tamás soproni kisfiú
Rendező: Eperjes Károly 
Jegy: 2000 Ft 

Május 16-án, pénteken 20 órakor
Mezőségi táncház 
Muzsikál a Csurgó Zenekar
Vendégünk Virágvölgyi Márta
hegedűtanár, a 70-es években kibon-
takozó táncházmozgalom tevékeny
résztvevője – bonchidai gyűjtéseiről,
népzenéről. 
A táncházat Nyemcsok Pál és
Kárpáti Katalin vezeti. 
Belépőjegy: 400 Ft

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogó-beszámítás lehetséges.
Tel.: 30/267-98-91

ÚJDONSÁG! 
Tájékozódjon gyorsan és

kényelmesen az interneten!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és
otthonába küldjük

heti aktuális programkínálatunkat!

A hírlevélre feliratkozott kedves
vendégeink között minden hónap-

ban belépőjegyet sorsolunk ki.  

KLIKKELJEN ÉS NYERJEN! 

www.babitsmuvhaz.hu

A Magyarországi Német
Színház szeretettel meghívja

Önt és partnerét
William Shakespeare:

LEAR KIRÁLY
című előadására

Rendező: Florin Gabriel Ionescu

Időpont:
2008. május 7., 19 óra 

Helyszín: Magyarországi Német Színház,
7100 Szekszárd, Garay tér 4.

MAGYARUL IS!
Tolmácsgépek az előadás kezdete előtt ne-
gyed órával 300 Ft-os áron a ruhatárnál
igényelhetők!

További előadások időpontjai:
május 8., csütörtök 17 óra; 
május 13., kedd 18 óra; 
május 14., szerda 17 óra; 
május 22. csütörtök 19 óra; 
május 26., 27.  hétfő, kedd 17 óra; 
június 3. kedd 17 óra

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

INTENZÍV NYÁRI
NYELVTANULÁS

MINICSOPORTOKBAN

ANGOL – SPANYOL –
FRANCIA – OLASZ –

NÉMET
SZEKSZÁRD,

BUDAY NYELVISKOLA
Tel.:  06-20/349-75-05

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

A GEMENC TERMÉSZETVÉDELMI ÉS SPORTEGYESÜLET valamint a
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZA
meghív mindenkit, akit érdekel a természet és a természetfotózás 

Dr. Kalotás Zsolt természetfotós
„A Körös-Maros Nemzeti Park – A természet szigetei” 

című album képanyagából rendezett

FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA, 
melyet 2008. május 6-án (kedden) 17 órakor tartunk a szekszárdi

kórház igazgatóságának folyosói galériáján
A megnyitó után kb. 17.30 órakor Dr. Kalotás Zsolt vetítéssel egybekötött

előadást tart a kórház kultúrtermében
„Természetvédelem és természetfotózás” címmel.

A kiállítás és a vetítés helye a szekszárdi kórház Wesselényi utcai portája felől közelíthető
meg. A kiállítás megtekinthető munkanapokon 7.30 és 15.30 óra között május 24-ig.

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

Pályázatot hirdet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,

megüresedett bérlakások határozott időre
szóló bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Ifjúsági Házban (Szekszárd, Szentmiklósi u. 3.)
1 db 15 m2 alapterületű bérlakás
Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz. 5. (komfortos)
1 db 36 m2 alapterületú bérlakás

Kizárólag nyugdíjasok számára:
Idősek garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1.)
1 db 23 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag előtakarékosságot vállaló fiatalok számára:
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
1 db 40 m2 alapterületű bérlakás.

Pályázat benyújtási határideje:
2008. május 15.
Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel.: 74/319-468, 510-422
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2008. május 8–12.
Helyszínek: Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Aulája,

Béla király tér, Belvárosi templom
Koncertszínpad (Belvárosi templom lépcsőjén)
Fesztivál sátor (Béla téri buszmegálló helyén)
Karaoke sátor (Vármegyeháza előtti parkoló)
Garay tér, Szent István tér, 
Wosinsky Közösségi Ház (Plébánia udvar, Béla tér),
Liszt Ferenc Művészeti Iskola, 
Deutsche Bühne Ungarn

2008. május. 8. csütörtök
Liszt Ferenc Művészeti Iskola
16.00 Claude Mercier (Bezons) festőművész

kiállításának megnyitója
Megnyitja: Baky Péter festőművész
Közreműködik:Kovács Kálmán trombita művész
Kísér: Lányi Péter zongoraművész

Wosinsky Közösségi Ház
17.00 „Tűzből fogant gondolatok”

Stekly Zsuzsa tűzzománcműves 
kiállításának megnyitója
Megnyitja: Kubanek Miklós újságíró, tanár

2008. május 9. péntek
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Aulája
16.00 A Tolnai Népújság 

sajtófotó-kiállításának megnyitója
Megnyitja: dr. Király Mária,

az ASM Kft. gazdasági igazgatója
Közreműködnek: Hepp Andrea fuvola

Lányi Péter zongora
Belvárosi templom
17.00 Ökumenikus istentisztelet
17.30 Schóber Tamás: „Ünnepi mise”

Közreműködnek: 
PTE I. Sz. Gyakorló Iskola 

„Campanella” Kórusa

Ad Libitum Énekegyüttes 
Karvezető: Schóber Tamás 

Hangszerelte: Gráf Ádám
Szekszárd Big Band 

Művészeti vezető: Pecze István

Fesztiválsátor
18.30 A XVIII. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál

ünnepélyes megnyitója
19.00 Népszerű musicalok, operettek és

német népdalok
Haffnerné Hauszer Beáta és tanítványai
Hexen Duó, Bátaszék

20.00–01.00 Svábbál a Royal zenekarral

Deutsche Bühne Ungarn
20.00 Isaac Bashevis Singer: JENTL 

monomusical
Előadja: Nagy Anikó színművésznő

Karaokesátor
20.00 Pünkösdi karaoke verseny „ráhangoló”

2008. május 10. szombat
Fesztiválsátor

9.45 A Tücsök Klub Zenés Színpad előadása
10.30 Holló Együttes „Regélő” című gyermek-

műsora
15.00 Német nemzetiségi folklórprogram

(fúvószenekarok, tánccsoportok, kórusok)
21.00-1.00 Svábbál, a WERY-TAKE zenekarral

Koncert színpad
19.30 Balázs Fecó élő koncertje

Közreműködik a Parrag zenekar

Garay tér
15.00 Fúvószenekarok térzenéje
16.00 VII. Országos Rendőr Szabadidős 

Motoros Találkozó
21.00 „PÜNKÖSDI ROCKESTEK” 

Pokolgép együttes fellépése
23.00 „PÜNKÖSDI ROCKESTEK” 

Hell Dorado együttes fellépése

Karaokesátor
15.00 Pünkösdi karaoke verseny elődöntője (gyermek)
17.00 Pünkösdi Karaoke verseny elődöntője (ifjúsági)
21.00 Pünkösdi karaoke verseny elődöntője (felnőtt)
Garay tér
16.00 Országos „zsaru-motoros” találkozó

2008. május 11. vasárnap 

„Vendégünk a Völgység”
Fesztiválsátor
10.00 Német nemzetiségi gyermek

néptánctalálkozó
15.00 Német nemzetiségi folklórprogram 

Völgységi német nemzetiségi hagyományőrző csopor-
tok, fúvószenekarok fellépése

21.00-01.00 Svábbál, a Music Express zenekarral.

Deutsche Bühne Ungarn
14.00 Chinesiche Nachtigall

A Bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Tiegerenten-Club színjátszó csoportjának előadása. 
Betanította: Christa Pfüller

Koncertszínpad
19.30 A Kormorán Együttes élő koncertje
Garay tér
15.00 Fúvószenekarok térzenéje
21.30 „Pünkösdi Rock Estek” Tűzkerék Együttes fel-
lépése
Karaokesátor
11.00 Pünkösdi karaokeverseny „ráhangoló” 

gyermekek részére
15.00 Pünkösdi karaokeverseny elődöntő (gyermek)
17.00 Pünkösdi karaokeverseny elődöntő (ifjúsági)
21.00 Pünkösdi karaokeverseny elődöntő (felnőtt)

2008. május 12. hétfő
Belvárosi templom
9.45 A Szekszárdi Kamarazenekar

koncertje
Művészeti vezető: Földesi Lajos hegedű művész

Fesztiválsátor 
JAZZKOCSMA
A Gemenc Volán Zrt. kiemelt támogatásával.
Fellépnek: 15.00 All Stars, Szekszárd

16.00 Junior Stars, Szekszárd
18.00 Szekszárd Big Band
21.00 Molnár Dixieland Band

19.30 NAR ZAHRA együttes
hastáncbemutatója

Karaokesátor
15.00 Pünkösdi karaoke verseny „ráhangoló”
18.00 Pünkösdi karaoke verseny döntői 

(gyermek, ifjúsági, felnőtt)

A fesztivál ideje alatt 
a Szent József Katolikus Általános Iskola aulájában

CSEH GÁBOR festőművész
KIÁLLÍTÁSA tekinthető meg.

A Pünkösdi Fesztivál ideje alatt
AUTÓKIÁLLÍTÁS és -VÁSÁR,

VIDÁMPARK, KIRAKODÓ VÁSÁR
várja az érdeklődőket a Szent István téren.

A Béla király téren
SVÁB ÍZEK UTCÁJA és NÉPI IPARMŰVÉSZEK KIÁL-

LÍTÁSA és VÁSÁRA várja a vendégeket.

A rendezvény a turisztikai célelőirányzatból került támogatásra.

XVIII. SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL

Tervezett és várható forgalomkorlátozások
SZENT ISTVÁN TÉR: Augusz Imre utca (gimnázium sarok) és
Mészáros Lázár utca (múzeum sarok) közötti terület, valamint a
Mikes utca a Csokonai utca és Szent István tér között (Megyei
Önkormányzat melletti szakasz): május hó 8. napján (csütörtök) 0
órától május hó 13. napján (kedd) 12 óráig. • Széchenyi utca
(Garay tér) és Arany János utca (OTP-sarok) között: május hó 10.
napján (szombat) 5 órától május hó 13. napján (kedd) 1 óráig teljes
lezárás. Az útszakasz korláttal és jelzőtáblával kerül lezárásra. • Az
Arany János utca – Augusz Imre utca vonalában: az áthaladás
délelőttönként biztosított lesz. Az áthaladás lezárására szombaton,
vasárnap, illetve hétfőn 12 órától 2 óráig terjedő időben kerül sor.
BÉLA KIRÁLY TÉR: A belvárosi rk. templom melletti buszmegál-
ló és buszforduló területe: május hó 8. napján (csütörtök) 0 órától
május hó 13. napján (kedd) 12 óráig lezárva. • A Tolna megyei Bí-
róság, Ügyészség, Büntetés-végrehajtási Intézet, Megyeháza,
Polgármesteri Hivatal előtti terület – a Bezerédj utca nyomvona-
lának kivételével – a parkolók területe: május hó 8. napján (csü-
törtök) 0 órától május hó 13. napján (kedd) 20 óráig lezárva. • Vö-
rösmarty utca és Dózsa György utca: részleges lezárása (Zsákut-
ca) május hó 8. napján (csütörtök) 0 órától május hó 13. napján
(kedd) 20 óráig. Korlátozott behajtás (ott lakók, orvosi ügyelet, BV
Intézet) engedélyezéssel. • Bezerédj utca a Széchenyi utcától a
Béla király térig, és a Polgármesteri Hivatal előtti útszakasz: má-
jus hó 9. napján (péntek) 16 órától május hó 13. napján (kedd) 1
óráig lezárva.
SZÉCHENYI UTCA: Szent László utca (KÁLA) és Dr. Szentgáli
Gyula utca (ÁNTSZ) közötti szakasz, továbbá a Várköz: május hó
10. napján (szombat), május hó 11. napján (vasárnap) és május hó
12. napján (hétfő) 12 órától 2 óráig lezárva. A lezárás idején a me-
netrend szerint közlekedő autóbuszok és a TAXI gépkocsik behajt-
hatnak.
A rendezvény ideje alatt – május hó 9. napján (péntek) 16 órától má-
jus hó 13. napján (kedd) 1 óráig – a Munkácsy utca Béla király tér

és Ybl Miklós utca közötti szakaszán, valamint a Bartina utcában és
a Mátyás király utcában mindkét oldalon teljes MEGÁLLÁSI TILALOM.

A korlátozások (útlezárások) helye idő szerinti bontásban:
2008. május 8. (csütörtök) 0 órától 24 óráig:

Béla király tér: parkolók, buszforduló;
Szent István tér: a Gimnázium saroktól a Múzeum sarokig,
Mikes utca: Megyei Önkormányzat melletti útszakasz.
Vörösmarty utca, Dózsa György utca: Zsákutca.

2008. május 9. (péntek) 0 órától 24 óráig:
Béla király tér: parkolók, buszforduló;
Szent István tér: a Gimnázium saroktól a Múzeum sarokig,
Mikes utca: Megyei Önkormányzat melletti útszakasz.
Vörösmarty utca, Dózsa György utca: Zsákutca.

2008. május 9. (péntek) 16 órától 24 óráig:
Bezerédj utca: Kisiparos-udvarig Zsákutca

2008. május 10. (szombat); május 11. (vasárnap);
május 12. (hétfő) 0 órától 24 óráig:

Béla király tér: parkolók, buszforduló;
Szent István tér: a Garay tértől a múzeum sarokig; (12 óráig
az Augusz Imre utca > Arany János utca irány átjárható)
Mikes utca: Megyei Önkormányzat melletti útszakasz.
Vörösmarty utca, Dózsa György utca: zsákutca. 

(csak ott lakók)
Bezerédj utca: Kisiparos-udvarig zsákutca

2008. május 10. (szombat); május 11. (vasárnap); 
május 12. (hétfő) 12 órától 2 óráig:

Széchenyi utca: Kála saroktól (Szent László u.) 
ÁNTSZ sarokig (Dr. Szentgáli u.);

2008. május 13. (kedd) 0 órától 12 óráig:
Béla király tér: buszforduló, parkolók (20 óráig!);
Szent István tér: a gimnázium saroktól a múzeum sarokig (a
menetrend szerinti autóbusz-járatok közlekedhetnek!),
Mikes utca: megyei önkormányzat melletti útszakasz.
Vörösmarty utca, Dózsa György utca: Zsákutca.
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EGYPERCES KRIMI

Kis koccanás is nagy pénz lehet
Egyre gyakrabban történnek sérülés nélküli, úgynevezett koccanásos balesetek –

mondta Bolvári János őrnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályvezetője. A napokban a kötelező elsőbbségadásra fittyet hányó autós
megnyomta a védett úton, szabályosan közlekedő férfi kocsiját, majd zavartan hát-
ratolatott, neki a villanyoszlopnak. Ekkor ismét egyesbe kapcsolt, és elhajtott. A
rendőrség egy órán belül felkutatta, és vérvételre vitte emberünket, akiről kiderült,
hogy enyhén ittas volt. Gyakori, hogy a parkolókban álló járműveket a szomszédos
helyről kitolatók „meghúzzák”, majd úgy tűnnek el a tett helyszínéről, mintha ott
sem lettek volna. Az sem ritka, hogy a bevásárlókocsikkal karcolják össze pakolás
közben mások gépkocsiját, s nem törődnek az okozott kárral, mondván: semmiség.

Semmiség? Tudjuk, mit kóstál egy elem cseréje, nem szólva a sérült autó gazdá-
jának idegeskedéséről. Az ilyen felelőtlen emberek csak akkor háborognak, ha az ő
autójukkal történik hasonló eset, mint amilyent ők okoztak másoknak. 

Persze, mindenkinek a saját kocsija „fáj”. Azonos mércével kellene mérni az oko-
zott és az elszenvedett kárt, még akkor is, ha – szerencsére – személyi sérülés nem
is történt. – hm –

Lancia Lybra kombi
1.9 JTD
D.klíma, szervok., ABS, 4 légzsák,
ASR, GPS, Cd, bõr belsõ, alufelni.
Évj.: 2002/6.    Mûszaki: 2009/11.

Ár: 2 050 000 Ft 

VW Transporter 1.9 TD
CD-s autórádió, centrálzár,
ködlámpa, szervokormány,
duplafülkés, platós kivitel.  
Évj.: 1999/7.  Mûszaki: 2009/10. 

Ár: 1 499 000 Ft 

VW Golf III 1.9 D   
Szervokormány, centrálzár,
színezett üveg.

Évj.: 1992   Mûszaki: 2008/11.

Ár: 599 000 Ft 

Suzuki Swift 1.3 b  
ABS, szervokormány, 2 légzsák, 
1. tulajtól, 9600 km! 
10%-tól elvihetõ.
Évj.: 2007/4.   Mûszaki: 2011/4.

Ár: 1 649 000 Ft 

Skoda Octavia 1.4 b  
Klíma, szervokormány, ABS, 
2 légzsák, centrálzár, 
elektromos ablak, vonóhorog. 
Évj.: 2003/5.   Mûszaki: 2009/2.

Ár: 1 699 000 Ft

Opel Astra 1.6 b  
Szervokormány, vezetõ oldali
légzsák, 90 eFt. önerõ.  

Évj.: 1998/10.  Mûszaki: 2009/8.

Ár: 899 000 Ft


