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KÖZEL ÖTSZÁZAN
INDULTAK AZ UTCAI
FUTÁSON

RENDEZVÉNY-SOROZAT

A KÓRHÁZI KÁPOLNÁÉRT 4. OLDAL 12. OLDAL

A tavasz beköszöntével egyre több
anyuka viszi kisgyermekét a lakóhe-
lyéhez közeli játszótérre. Több hely-
színen immár a korábbinál nagyobb
biztonságban játszhat szemefénye.

Az önkormányzat mintegy 5,3 mil-
lió forintból két új játszóteret létesí-

tett a Zrínyi utcában, illetve a Cinka
utca és Kerámia utca határolta terüle-
ten, míg további ötnél pedig (Kölcsey
ltp., dr. Berze Nagy J. u., Wesselényi u.,
Erkel F. u. és a mûemléki pincék fe-
lett) EU-szabványnak megfelelõre cse-
rélték a játékokat, illetve alakították ki

az apróságoknak is  biztonságos kör-
nyezetet.

A gazdasági és mezõgazdasági bi-
zottság tavalyi maradvány keretébõl a
Gróf Pál utcai Energia Parkban állítot-
tak fel egy óriáscsúszdát a gyermekek
nagy örömére.

Megújuló játszóterek
Az Energia Parkban óriáscsúszda várja a gyerekeket

Megújuló játszóterek
Az Energia Parkban óriáscsúszda várja a gyerekeket

Nyolc és fél méternyi boldogság: a legkisebbek még segítséggel használják az óriáscsúszdát

Közel háromszáz
vendéget hívtak

a belga estre
Szekszárd testvérvárosa, Waregem
mutatkozott be az elmúlt szombaton
az Ötös iskolában tartott Belga esten.

Írásunk a 4. oldalon.

BIZALMI KAPCSOLAT
ÜGYVÉD ÉS VÉDENCE
KÖZÖTT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
sága pályázatot hirdet kultúraközvetí-
tõ, kultúra- és értékteremtõ feladato-
kat ellátó, Szekszárdon élõ polgárai,
Szekszárdon mûködõ civil közösségei
és szekszárdi intézmények számára
Kulturális Támogatás elnyerésére
a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
2009. évi bizottsági keretében e célra
biztosított 1.300 eFt összeg erejéig. 

A támogatásra pályázhatnak:
a) a Tolna Megyei Civil Szolgáltató

Központnál regisztrált szekszárdi
székhelyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési in-
tézmények,

c) magánszemélyek.
Pályázni lehet 2009. évi szekszárdi

kulturális rendezvények, rendezvény-
sorozatok lebonyolításához - különös
tekintettel Hollós László születésének
150., Dienes Valéria születésének
130. évfordulójára, - valamint a váro-
son kívüli kulturális, mûvészeti ese-
ményeken történõ részvételhez, sze-
repléshez támogatás elnyerésére.

Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, minõ-

ségével a város hírnevét öregbíti,
vagy a város kulturális életét méltón
reprezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy
nemzetközi kulturális mozgalmak új 

területeire kapcsolja be a város mû-
velõdési és alkotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális
tradícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigé-
nyeket szolgál ki. 

Az alap önmagában nem lehet a
felsorolt tevékenységhez szükséges

pénzeszközök kizárólagos forrása
(legalább 30 %-os önrésszel kell ren-
delkezni).

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem fog-
lalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormányzattól
korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, az önkormányzat
felé egyéb tartozása sincs és az össze-
férhetetlenség nem áll fenn. (Errõl
szóló nyilatkozatot kitöltötte.)   

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
fenntartja magának azt a jogot, hogy
a pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a
támogatással nem számol el. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
a pályázaton nyert összeg felhasználá-
sáról a rendezvényt, (illetve felhaszná-
lást) követõ 1 hónapon belül kér el-
számolást, amelynek feltételeirõl a
nyertes pályázókkal a támogatás át-
utalását megelõzõen Szekszárd MJV
Önkormányzata szerzõdést köt.

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyûlésének Mûvelõdé-
si és Oktatási Bizottsága címére
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
2009. május 30-ig kérjük eljuttatni.

A pályázatokról a bizottság 2009.
június 15-ig dönt.

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Mûvelõdési Oktatási Bizottsá-
ga pályázatot hirdet tudományos mun-
kát folytató, Szekszárdon élõ polgárai
számára teljesítményük elismerésére,
valamint támogatásukra a Tudomá-
nyos Ösztöndíj Támogatás elnyeré-
sére a Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság 2009. évi bizottsági keretében e
célra biztosított  összeg erejéig. A Tu-
dományos Ösztöndíj és a Mûvészeti
Ösztöndíj Támogatás kerete összesen:
400 000 Ft.

A támogatásból a tudományok te-
rületén kiemelkedõ alkotók, kutatók
korhatár nélkül részesedhetnek.

a) Elõnyben részesülnek azok a te-
vékenységek, amelyek a város közös-
ségét érintõ, helyi ügyek megoldására
vállalkoznak, kutatómunka esetén
azok, amelyek helytörténeti jelentõ-
ségûek. 

b) Konferenciákon való részvételre
és tudományos munkaeszközökre
(technikai felszerelésre) is lehet tá-
mogatást kérni. (A konferencián való
részvétel támogatásának feltétele az
elfogadott elõadás).

c) Ösztöndíj esetében:
- ha a jelentkezõ már kutatóként

foglalkozik valamelyik alaptudomány-
nyal,

- az ösztöndíj lejártával visszatér a
városba, 

- bizonyítani tudja, hogy az ösztön-
díj tudományos fejlõdését szolgálja.

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem fog-
lalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak
az részesülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzattól ko-
rábban kapott támogatás felhasználá-
sáról elszámolt, valamint az önkor-
mányzat felé egyéb tartozása sincs.  

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a tá-
mogatással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyûlésének Mûvelõdé-
si és Oktatási Bizottsága címére
(7100 Szekszárd Béla király tér 8.)
2009. május 30-ig kérjük eljuttatni, a
pályázatokról a bizottság 2009. június
15-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Mûvelõdési és

Oktatási Bizottsága

Pályázat kulturális támogatásra

Pályázat Tudományos
Ösztöndíj Támogatásra

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
sága pályázatot hirdet mûvészeti tevé-
kenységet folytató, Szekszárdon élõ
polgárai számára teljesítményük elis-
merésére, valamint támogatásukra a
Mûvészeti Ösztöndíj Támogatás el-
nyerésére a Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság 2009. évi bizottsági keretében
e célra biztosított összeg erejéig.

A Mûvészeti Ösztöndíj és a Tudo-
mányos Ösztöndíj Támogatás kerete
összesen: 400 000 Ft.

A támogatásból a mûvészetek terü-
letén kiemelkedõ alkotók korhatár
nélkül részesedhetnek. 

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem fog-
lalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak
az részesülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzattól ko-
rábban kapott támogatás felhasználá-

sáról elszámolt, valamint az önkor-
mányzat felé egyéb tartozása sincs. 

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
fenntartja magának azt a jogot, hogy
a pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban
leírt célokra használja fel, illetõleg a
támogatással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás
átutalását megelõzõen Szekszárd MJV
Önkormányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyûlésének Mûvelõdé-
si és Oktatási Bizottsága címére
(7100 Szekszárd Béla király tér 8.)
2009. május 30-ig kérjük eljuttatni.

A pályázatokról a bizottság 2009.
június15.-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Pályázat Mûvészeti
Ösztöndíj TámogatásraFelhívjuk a gépjármûvel közlekedõk fi-

gyelmét, hogy Szekszárdon, a Kecskés
Ferenc és Vasvári Pál utcákban a for-
galmi rend 2009. május 11-tõl az aláb-
biak szerint változik:

– A Kecskés Ferenc utca Dienes Va-
léria Általános Iskola elõtti szakszán a
Vasvári Pál utcától a Kisfaludy utcáig
mindkét oldalon „megállni tilos” jelzõ-
tábla kerül kihelyezésre;

– A Vasvári Pál utca a Kecskés Fe-
renc utca felõl a Gróf Pál utca felé
egyirányú lesz.

A forgalmirend-változás bevezetésé-

re a balesetek megelõzése, és az iskolá-
sok védelme érdekében kerül sor.

Kérjük a szülõket, hogy a reggeli és
a délutáni idõszakban gyermekük is-
kolába, vagy iskolából történõ szállítá-
sakor megállásra az egyirányúsított
Vasvári Pál utcai szakasz iskola felõli
forgalmi sávját vegyék igénybe. Az is-
kola a Vasvári Pál utcai bejáraton ke-
resztül is megközelíthetõ.

Kérjük az érintettek megértését és
türelmüket! Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési és
-fejlesztési Igazgatóság

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!

Egészségügyi NapEgészségügyi Nap
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus Társaskör értesíti Tagjait és minden

érdeklődőt, hogy május 15-én, pénteken, 8.30 órától a Szent István
Házban (Rákóczi u. 69.) rendezi meg hagyományos Egészségügyi napját,

melynek keretében testsúlykontrolt, magasságmérést, vérnyomás- és
vércukorszint mérést, masszírozást tartanak.

A résztvevők  ezen felül megismerkedhetnek a TENS készülék
alkalmazásával is, és előadást hallgathatnak az egészséges életmódról,

valamint bemutatják a Tupperware és Bionet termékcsaládot.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
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Tényszerûen a hulladékszállításról
Az MSZP helyi frakciójának egy mina-
pi sajtótájékoztatóján a szekszárdi hul-
ladékszállítás volt a téma. A képviselõk
szerint a szolgáltatás nincs arányban a
díjjal, és nem lakásonként, hanem sze-
mélyenként kellene számlázni.

nA tájékoztatón elhangzottakra reagál-
va Horváth István polgármester el-
mondta: a Szekszárdon hatályban lévõ,
a hulladékszállításról szóló önkormány-
zati rendelet értelmében a 70 literes tá-
rolóedény (a megyei jogú városok kö-
zül szinte mindenhol a 110 literes táro-
lóedény a minimum) havi átlagos üríté-
si díja 1425 Ft, a 110 literes edény ese-
tén 2236 Ft. Ezért a díjért a szekszárdi
lakosoknak az Alisca Terra Kft. havon-
ta nyolc alkalommal üríti ki a tárolóedé-
nyeket, emellett ingyenesen végzi a sze-
lektív hulladékgyûjtést egész évben. Áp-
rilistól októberig kéthetente díjmentes
zöldjárat áll a lakosság rendelkezésére,

illetve évente két alkalommal ingyenes
lomtalanítást végeznek a városban. A
lakosok a városi szeméttelepre évente
legalább két alkalommal díjmentesen
rakhatnak le legfeljebb 1 köbméter ház-
tartási hulladékot.

A 110 literes tárolóedények elszállí-
tási díja az összehasonlított városok-
ban mindenhol magasabb, mint Szek-
szárdon. A Polgármesteri Hivatal
rászorultsági alapon programot dol-
goz ki azok számára, akiknek a kor-
mány intézkedései következtében -
pl. a 13. havi nyugdíj eltörlése, ÁFA
emelés – anyagi gondokkal küzde-

nek. Akiknek problémát jelent a
közüzemi díjak fizetése,
rászorultsági alapon költségkedvez-
ményben részesülhetnek.

„A 13. havi nyugdíj eltörlése átla-
gosan havonta 6.500 Ft-ot vesz ki a
nyugdíjasok zsebébõl fejenként” –
mondja a polgármester. „Ez egy két-
tagú nyugdíjas házaspár esetén 
13 000 Ft mínuszt jelent havonta.
Ezért az összegért – egy 70 literes
edényt alapul véve – a Alisca Terra
Kft. 9 hónapon keresztül szállítja el a
szemetet.

Dr. Haag Éva alpolgármester hoz-

zátette: egy alkotmánybírósági dön-
tés értelmében „a lakásban élõ, illet-
ve a helyiséget használó személyek
száma sem határozza meg kivétel
nélkül, minden esetben pontosan a
kibocsátott és elszállított szemét
mennyiségét. Az igazi arányosságot
az olyan tartalmú rendelkezés való-
sítja meg, amely a díjtétel megállapí-
tását egy lakásonkénti kalkulált sze-
mét mennyiségéhez igazítja.”

Ez a szempontrendszer már a
2006-os évet megelõzõen is alapul
szolgált az edények méretének meg-
határozásánál.

A nyugdíjasokon spórol a kormány
Horváth István: „A kormány, az MSZP-s országgyûlési képviselõk becsapták az embereket”

Az Országgyűlés hétfői ülésén –

a szocialista és szabaddemokra-

ta képviselők szavazataival – a

kormány elfogadtatta megszorító

csomagjának első intézkedéseit.

Ezek szerint júliustól eltörlik a

13. havi nyugdíjat, miközben fo-

kozatosan emelkedik a nyugdíj-

korhatár.

SZV-összeállítás

Mirõl is szólt a hétfõi szavazás? A kor-
mány megvonta a 13. havi nyugdíjat, és
az idei évre tervezett nyugdíjkorrekci-
ót. A jogosultak 2009-ben az idei évre
tervezett nyugdíj kiegészítés második
felét sem kapják már meg.

A módosító csomag szerint 2012-tõl
évente hat hónappal emelkedik a nyug-
díjkorhatár, ami elõször az 1952-ben
születetteket érinti. Ugyanakkor azok
az 1950-ben született férfiak és 1952-
ben, vagy ‘53-ban született nõk, akik be-
töltötték a 60., illetve 59. életévüket, és
40 éves szolgálati idõvel rendelkeznek,
elõrehozott nyugdíjat kaphatnak.

A munkavállalók sem maradtak
érintetlenül: az szja-sávhatárt 1,7-rõl
1,9 millió forintra tolják fel a második
félévtõl visszamenõleg, és eltörlik a
közszféra alkalmazottainak járó 13.
havi fizetést. A táppénz összege 10
százalékponttal csökken.

Az ÁFA 20-ról 25%-ra emelkedik. Az
alapvetõ élelmiszerek, így a tej és a ke-
nyér, illetve a távhõ áfája 2 százalékkal
csökken, de nem került be a 18 száza-
lékos kulcsba például az áram- vagy a
csatornadíj. A 2 százalékos csökken-
tést a lakosság nem érzi meg, mivel a

kerekítési szabályok miatt egy 100 Ft-
os termék esetén a rárakodó 18 Ft-os
ÁFA valójában 20 Ft. Így aztán ad is a
kormány, meg nem is...

Nemek és igen
A hétfõi parlamenti szavazáson nem-
mel voksolt Szekszárd két fideszes
kéviselõje, dr. Braun Márton és Hor-

váth István. 
Dr. Braun

Márton lapunk
kérdésére el-
mondta: felhábo-
rítónak tartja,
hogy a szocialis-
ta-szabaddemok-
rata kormány

azokkal fizetteti meg rossz politikája
árát, akik a legkevésbé tehetnek róla:
az idõsekkel és gyerekekkel. „A meg-

szorításokat rövidlátó, és a jövõt fel-
élõ intézkedésnek tartom, s így nem
is támogattam” – fogalmazott az or-
szággyûlési képviselõ.

Horváth István szerint „a kormány
és az MSZP-s országgyûlési képviselõk

becsapták az em-
bereket. Három
éve, a választá-
sok elõtt még az-
zal kampá-
nyoltak a  jelen-
tõs szavazóbázist
jelentõ nyugdíja-
soknál, hogy
szükséges a 13.

havi nyugdíj megõrzése, valamint a
nyugdíjak emelése. Most viszont be-
csapva õket megszüntették 13. havi
járandóságukat, jelentõs megélhetési
nehézségeket okozva számukra.”

Szerettük volna megkérdezni Hal-
mai Gáborné MSZP-s képviselõt is,
miért szavazta meg a nyugdíjakat
(is) érintõ elvonásokat, megszorítá-
sokat, ám a parlamenti bizottsággal
külföldön tartózkodó képviselõt
nem értük el telefonon. Már csak
azért is kíváncsiak lettünk volna a
véleményére (következõ számunk-
ban lehetõséget adunk rá), mert ép-
pen lapunkban, annak 2006. márci-
us 12-ei számában, a „Mindenki
mondta a magáét” címû írásunkban
nyilatkozta, hogy abszolút átérzi a
koros emberek problémáit, amelye-
ket naponta érzékel. Halmainé ki-
emelte a 13. havi nyugdíjat, és a
nyugdíjak emelésének fontosságát
is. Három év alatt azonban úgy
látszik sok minden változott...

Elégedetlen nyugdíjasok
A kormány dön-
tését ostorozták
az általunk meg-
kérdezett nyug-
díjasok.

A nevét és ar-
cát is vállaló Pál
Boldizsár sze-
rint felháborí-

tó, hogy a nyugdíjasokon spórol a
kormány, amelynek rossz döntései
miatt már régen mennie kellett
volna. Rokkant nyugdíjasként havi
43 ezer forintot kap, felesége mun-
kanélküli, így igen csak be kell osz-
taniuk, amijük van.

„A 13. havi nyugdíjból eddig tudtam
félretenni az ünnepekre. Például kará-
csonyi ajándékra az unokáimnak...”

Horváth István

Pál Boldizsár

Dr. Braun Márton

Kevesebb nyugdíjat hoz a postás
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„Esték a kórházi kápolnáért” címmel
nagyszabású rendezvény-sorozatnak
ad otthont városunk május 22. és 24.
között. A fõszervezõ Szekszárdi Alsóvá-
rosi Római Katolikus Közhasznú Egye-
sület a sok-sok segítõ-támogatóval
együtt a változatos, élményt kínáló
programok révén is – bár belépõdíjat
nem kérnek – gyûjtést szervez a ká-
polna megmentésére.

Jó példával járnak élen azok az alko-
tók, akik értékes képzõmûvészeti
munkáik felajánlásával – ezek kiállí-
tásra, eladásra, illetve árverésre kerül-
nek – járulnak hozzá a Szent János és
Pál kápolna felújításának költségéhez.
Ugyancsak figyelemre méltó, hogy a
rendezvények közremûködõi is le-
mondanak tiszteletdíjukról.

Május 22-én, 18 órakor kezdõdik a
jótékonysági mûsoros est a Garay
gimnázium dísztermében. A fõvéd-
nök Bíró László püspök, a házigazda
Heilmann Józsefné, az iskola igazga-
tója. A ráhangolódásról a Szekszárdi
Gitárkvartett muzsikája gondosko-
dik. A mûsorban versek, elbeszélések,
részletválogatások hangzanak el Ba-
bits Mihály, Baka István, Illyés Gyula,
Lázár Ervin és Mészöly Miklós mûvei-
bõl, valamint kortárs szekszárdi újság-

írók, költõk – Balipap Ferenc, Bayer
Béla, Decsi Kiss János, Ékes László,
Gacsályi József, Kis Pál István, László
Ibolya, H. Németh István, Ordas Iván,
Szekulity Péter, dr. Töttõs Gábor, Var-
ga S. József – munkáiból. Az esten
közremûködik többek között a gim-
názium irodalmi színpada, a Bartina
együttes és a Csurgó zenekar. Az „ak-
tív szünetben” Módos Ernõ vezetésé-
vel borbemutatóra és kóstolóra kerül
sor, és meg lehet vásárolni a felaján-
lott képzõmûvészeti alkotásokat.

Szombaton nyitott pincék várják az
érdeklõdõket Istifángödrében. A fi-
nom borok mellett a Mázai Bányász
Fúvószenekar gondoskodik a jó han-
gulatról az Asztalos, a Gyalog, a Rib-
ling, a Tokaji és a Vesztergombi pin-
céknél. Kirsch János diakónus 14
órakor megáldja a szõlõmûvesek, ká-
dárok, kocsmárosok védõszentje,
Szent Orbán szobrát. Kovács Gábor
és Orbán György „boros”, a Pecze, il-
letve a Parrag család pedig zenés mû-
sorral készül.

A program zárásaként május 24-én,
vasárnap 11 órakor a belvárosi katoli-
kus templomban Bíró László püspök
jubileumi miséjén vehetnek részt az
érdeklõdõk. - hm -

Esték a kórházi kápolnáért
Szekszárd város önkormányzata

és az Alisca-Szekszárd-Waregem

Baráti Társaság belga partnervá-

rosunkkal, Waregemmel közösen

belga estet szervezett május 2-

án az V. sz. Általános Iskolában.

n Waregemmel a 90-es évek elején dr.
Sólyom Bódog, a szekszárdi nõi kosár-
labdaklub elnöke vette fel a kapcsola-
tot, és hívta a belga város csapatát a Sió-
Kupára. A sportbarátságból 1993-ban
hivatalos partnervárosi kapcsolat lett, s
az elmúlt több, mint 15 év során igazi
barátságok szövõdtek a két város egye-
sületei és polgárai között.

Belga partnervárosunkban már az
elsõ években kialakult egy olyan baráti
kör, amely a Szekszárddal kapcsolatos
programok és rendezvények szervezé-
sében oroszlánrészt vállalt. A belga
nemzet magas fokú szociális érzékeny-
ségét bizonyító, az elmúlt tíz évben
több alkalommal is nyaraltattak 50-60
hátrányos helyzetû szekszárdi iskolás
gyermeket Belgiumban. A 10 napos
nyaralás teljes költségét az ottani
Waregem-Szekszárd Baráti Társaság te-
remtette elõ. A Szivárvány Iskola és a
gyermekvédelmi igazgatóság fiataljai
számtalan ajándékcsomaggal és iskolai
felszereléssel gazdagodtak a rendsze-
res waregemi szállítmányok révén.

Az elmúlt években Szekszárd váro-
sa is többször bemutatkozott belga
partnervárosában, és rendezett ma-
gyar napokat a vendéglátók kérésére.
Ennek viszonzásául idén a waregemi
civil szervezet és az önkormányzat kö-
zös összefogásában elsõ alkalommal
került sor Szekszárdon belga estre.

A több mint 30 fõs waregemi dele-
gáció a St. Bernardus sörfõzde támo-
gatásával kiváló söröket és jellegze-

tes belga ételeket szolgált fel több
mint 250 vendég részére, majd a Tü-
csök Zenés Színpad zenés mûsorát
tekinthették meg a jelenlévõk.  A
nagyszerû hangulatú zenés-táncos
esten nemzetközi slágerek hangzot-
tak fel belga és magyar zenészek kö-
zös elõadásában.

Valamennyi belga vendég - a tavaly
újjáalakult Alisca-Szekszárd-Waregem
Baráti Társaság szervezésében - csalá-
doknál nyert elhelyezést, mivel a két
civil szervezet tagjait már hosszú évek
óta tartó barátság fûzi egymáshoz. 

A két baráti társaság és a városveze-
tõk megállapodása alapján a jövõben
is terveznek hasonló közös esteket,
úgy Waregemben, mint Szekszárdon,
melynek bevételét az egyesületek mû-
ködésére, illetve jótékony célokra kí-
vánják fordítani. B. A.

Vrsaci vendégek
Bõvül Szekszárd szerbiai kapcsolata.
Az erdélyi testvérvárosban, Lugoson
került képbe a délvidéki Vrsac, amely
a lugosiakkal ápol hasonló kapcsola-
tot. Szó szót követett, és a remek bo-
rászati, turisztikai adottságokkal ren-
delkezõ, Szekszárd nagyságú vajdasá-
gi város népes delegációja - a Szent
György-napi borünnep idejére - elfo-
gadta a megyeszékhely meghívását, s
a tapasztalatszerzés okán több napot
is eltöltött városunkban. Kõvári Lász-
ló, a gazdasági bizottság elnöke kalau-
zolásával egy hagyományos, de már a
korszerû technológiát is felvillantó, a
laboratóriumi hátteret is megmutató
pincészetbe.

Vrsac a május végi borünnepükre
visszavárja a szekszárdiakat, s valami-
féle együttmûködés is körvonalazód-
hat az új kapcsolatból.

Waregem bemutatkozott
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Cikksorozatunk lényege, hogy

közzé tegyük és értelmezzük a

város lakóira vonatkozó hatályos

rendeleteket, hogy Szekszárd la-

kói tisztában legyenek kötelessé-

gükkel és a megszegésükkel járó

büntetésekkel.

n A köztisztaság fenntartásáról és a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos helyi közszolgáltatásról, annak kö-
telezõ igénybevételérõl a Szekszárdi
Önkormányzat 34/2003.(XII.19.) ren-
delete értelmében a III. fejezet 9.10. §-
ai az alábbiak:

A kereskedelmi, vendéglátó-ipari,
valamint a szolgáltató egységek és el-
árusítóhelyek üzemeltetõinek kötele-
zettségérõl a 9. § alapján:

- A szórakozóhelyek, vendéglátó-
ipari, kereskedelmi és szolgáltató egy-
ségek, valamint az utcai és más eláru-
sítóhelyek elõtti járdaszakaszt, továb-

bá az egység közvetlen környékét (2
m széles sávot figyelembe véve) a gaz-
dálkodó szervezet köteles megtisztíta-
ni és folyamatosan tisztán tartani.

- A gazdálkodó szervezet köteles az
árusításból keletkezõ hulladék zárha-
tó edényzetben történõ gyûjtésérõl,
valamint annak a kijelölt hulladéklera-
kó helyre történõ elszállításáról gon-
doskodni.

Jármûvek üzembentartóinak köte-
lezettségei a 10. § szerint:

- Tömegközlekedési szolgáltató szer-
vezetek üzemi területeinek, pálya-ud-
varainak tisztántartása a jármûvek
üzembentartójának kötelezettsége.

- Külterületen a várakozóhelyek és
autóbusz megállóhelyek tisztántartá-
sa a közútkezelõ, a vasútállomás tekin-
tetében pedig a Magyar Államvasutak
Rt. feladata.

- Közterületi zöld felületen gépjár-
mû nem mosható.

Kérem, kísérje figyelemmel a helyi
rendeleteket, mert a város rendfenn-
tartói is szigorúbban  veszik a betartá-
sukat. A közterület tisztántartására
vonatkozó kötelezettségének elmu-
lasztása esetén a Polgármesteri Hiva-
tal jogosult a munkát a kötelezett költ-
ségére elvégezni, illetve elvégeztetni,
és szabálysértési eljárást kezdemé-
nyezni a mulasztóval szemben.

Több információt a városi portá-
lon, a www.szekszard.hu honlapon, a
Közügyek/Önkormányzat/Tartalom/
Hatályos önkormányzati rendeletek
menüpont alatt kaphat.

Tudja Ön, hogy… (3.)

A köztisztaság fenntartásáról
„Szépítsük együtt

Szekszárdot!”
Városunk lakóinak 2009. április elseje
óta van lehetõségük arra, hogy lakó-
övezetüket a „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!" program keretén belül meg-
szépítsék, amihez az önkormányzat
nyersanyag- és eszközigényt biztosít,
ezzel ösztönözve a lakosságot, hogy
törõdjön környezete állapotával.

Az eddigi akciónapok során az ön-
kéntesek elhasználtak 33 liter festé-
ket, összeszedtek több mint, 30 m3
szemetet és ültettek 10 db fát. Kopott
és rozsdás korlátból épp úgy maradt
még, mint elszórt szemétbõl a város-
ban, ezért várjuk a lakosság további
támogatását, ötleteit és részvételüket.

2009. május 11-én a Bezerédj utcá-
ban lesz a „Szépítsük együtt Szekszár-
dot!” program hetedik állomása. A
kezdeményezés Gébert József közös
képviselõ és az ott élõ lakók részérõl
jött, vállalva a lépcsõház elõtti korlá-
tok festését. A programon Kerekes
Csaba, a körzet képviselõje is részt
vesz. További segítõk jelentkezését
várjuk a helyszínen.

További információt Páll Laurától,
a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program koordinátorától lehet kér-
ni a 06/30 494-8028-as telefonszá-
mon, vagy a laura@szekszard.hu e-
mail címen.

Áldottnak lenni a világban uralkodó válság ellenére is? Növekedni szellem-
ben, lélekben, anyagiakban is. Félelem nélkül élni ebben a depresszióval
teljes világban. Feloldódni Isten szeretetében. Tudni: Isten csakis növeke-
dést ad számunkra, családban, javakban. Átélni az újjászületés pillanatát.
Ezekről is szól többek között Bill Kaiser keresztényi értékrend közvetítése
májusban.
A hetven év fölötti, világszerte misszionáriusoknak is Igét hirdető prédikátor
az Amerikai Egyesült Államokban, Dallasban a "Christ for the Nations" bib-
liaiskolában tanított. Ott ahol a Krisztus Szeretete Egyházat alapító pásztor,
Jim Sanders is tanulta az Igét. A civilként kémikus doktori végzettséggel bí-
ró Bill Kaiser szavait tolmács fordítja majd a híveknek. Magyarországon két
hetet tölt, Budapesten és több vidéki városban is szolgál majd és tanít a
Bibliából. Az istentiszteleten, élőzenés dicsőítésen is részt vehet bárki, lé-
vén, hogy az alkalom ingyenes. A közel hatszáz férőhelyes színházteremben
telt házra számítanak a szervezők az eddigi évek ilyen jellegű istentisztele-
teinek tapasztalata alapján.
Az evangelizációs alkalomra szeretettel várják a gyógyulni és Istenhez köze-
ledni vágyókat a szekszárdi szervezők, vallási hovatartozástól függetlenül.
Pogácsával, ásványvízzel, nyílt szívvel és elfogadással. Aki az istentiszteletet
követően olvasmányok által szeretne elmélyülni, arra is van lehetőség: több
mint negyven féle könyvet árulnak. Alap és mélyebb tanítások ezek hitről,
gyógyulásról, szeretetről, keresztényi éltről. Barátainknak, szeretteinknek
igen szép ajándék ez a húsvéti időszak után is. Az egyház tagjai bizalom-
mal és önnön élményeik alapján vallják: Isten gyógyító ereje napjainkban
éppúgy megnyilvánul, amint évszázadokkal, évezredekkel korábban. Az e
fölötti fölszabadító örömet is szeretnék megosztani, átadni az érdeklődők-
nek, minél többen éljék át, e gondoskodás bármikor bárkit érhet! 
Az egyház állandó műsora a hálózat TV-n minden vasárnap 9.30-tól megte-
kinthető.
Bill Kaiser és Jim Janders korábbi tanításai ingyenesen letölthetők a
www.ksze.org oldalról.
Bővebb felvilágosításért bátran fordulhatnak az érdeklődők Fábián Attila
pásztorhoz (30/913-73-33).

Szekszárdra látogat
a nemzetközi hírû bibliatanító

Hulladékgyűjtés

A Polgármesteri Hivatal veszélyes
és elektronikai hulladékgyûjtési ak-
ciót szervez. Az akcióban csak a la-
kosság vehet részt, gazdálkodó
szervezetek veszélyes hulladéka
nem kerül átvételre. Az átadás té-
nye nyomtatványon rögzítésre ke-
rül, melyet az átadónak alá kell írnia.
Gyûjtési pontok: Béla király tér és
Csatári üzletház
Idõpont: Május 9. (szombat) 8-13 óra
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Külföldön is sikeres vörösborok
Szekszárdi Boregyetem: kóstolók, elõadások havi rendszerességgel

A Szent György-napi borünnepről

és a borvidéki borverseny ered-

ményhirdetéséről szóló múlt heti

beszámolónkat újabb pincékkel,

értékes külföldi sikerekkel és

egy új kezdeményezés indulásá-

nak hírével zárjuk.

n Bodri Istvánt tavaly ilyenkor a leg-
eredményesebb pince tulajdonosa-
ként köszönthettük. A családi gazda-
ság további sikerek elérése okán a kül-
földi megmérettetést is vállalta, és a
brüsszeli borverseny máris visszajelez-
te a mesterségbeli tudást: Bodriék ara-
nyat hoztak a belga fõvárosból.

- Több ezüst és bronz után nagyon
jólesõ érzés egy aranyérmes bort is
magunkénak tudni. A címet a 2006-os
Optimus Cuvée borunk érdemelte ki
- mondta Bodri István, aki az idei szek-
szárdi versenyen elért négy arannyal
is elégedett volt, de nem titkolta, hogy
újabb nemzetközi babérokra törnek,
mert Bordeaux-ban eljutottak már az
ezüstig. Noha tüke szekszárdiként a
tájfajták elkötelezettjei, Bodriék az el-
sõ sikert mégis a világfajtákból össze-
állított Optimus hozta meg, amely
cabernet sauvignon és franc, vala-
mint merlot borokból áll össze.

Szekszárdi Boregyetem
A Szent György napi borünnep

másnapján a fõiskola aulájában, a most
megalakult boregyetem elsõ szeminá-
riumán vehettek részt azok, akik a té-
ma iránt érdeklõdtek, s erre a kortyol-
gatás közepette zajló ismeretterjesz-
tésre befizettek. Olyasmi veszi kezde-
tét, amibõl az elmúlt évek szekszárdi
szüreti fesztiváljain már ízelítõt kapha-
tott a nagyérdemû, amikor "borakadé-
mia" címszó alatt egy-egy, vagy éppen
több pincészet nemes nedûivel, és
magával a borásszal is megismerked-
hetett, miközben választ kapott az álta-
la fölvetett kérdésekre is. Nos, erre az
eseményre nem kell a szüreti napokig
várni: havi rendszerességgel már most

kezdetét vette a bormarketinget segí-
tõ eseménysorozat.

- A kezdeményezés többrõl szól,
minthogy ismert borászaink bemutat-
ják boraikat - jegyezte meg Heimann
Zoltán, a Szekszárdi Borvidéki Kht el-
nöke. - Például arról, hogyan kóstol-
junk meg alkalmasint tízféle bikavért,
és vessük össze az egrivel! Aztán jöjje-
nek a kékfrankosok borvidéken belül,
majd tágítva a horizontot tegyük mellé
a soproniakat is. Hogyan érezzük mi,
és mit mond erre egy nagy tapasztala-
tú sommelier? Csupa izgalmas kérdést
vet fel a Szekszárdi Boregyetem, amely-
nek havi egyszeri, terveink szerint hét-
fõ esti elõadásaira 18 éves kor felett vá-
runk jelentkezõket.

A boregyetem létrejötte egy hár-
mas összefogásnak köszönhetõ. A
kezdeményezõ, a felnõttképzésben
borászati területen már regionális
szerepet vállaló Csapó Dániel Szakkö-
zépiskola és Szakképzõ Intézetnek, a
szekszárdi fõiskolai karnak, amely a
borturisztika egyetemi szintû képzé-
sére nyújt be hamarosan pályázatot,
és természetesen e terület szekszárdi
szakmai szervezeteinek.

A Szekszárdi Boregyetem ünnepé-
lyes megnyitásakor a borvidéki ver-
seny aranyérmes borainak kóstolásá-
ra nyílt lehetõség. Május 11-én, az elsõ
komoly foglalkozáson már garantál-
tan bõvül a "tananyag" a borínyencek
számára. B. Gy.

Aranyérem-halmozó borászok
A szekszárdi (vörös)borok nem csak a hazai szakemberek tetszését nyerték
el idén, de a jelentõs nemzetközi versenyeken sem maradtak aranyérmek
nélkül.
A Bordeaux-i "borolimpián" (Challenge International du Vin) aranyérmes lett a
Heimann Pince Barbár névre keresztelt cuvée-je. A brüsszeli nemzetközi ver-
senyen (Monde Selection) a már említett Bodri Optimus Cuvée mellett a Né-
meth Családi Pince két bora is a legmagasabb minõsítést kapta.
Legutóbb, a franciaországi Cannes-ban rendezett rosé borok világversenyén
Dúzsi Tamás bizonyította, nem véletlenül emlegetik idehaza "Rosé király-
ként". A megszerzett nyolc magyar érembõl négyet a szekszárdi borász ér-
demelt ki: menoire, pinot noir és cabernet sauvignon roséja arany, míg a kék-
frankosból készült nedû ezüstérmes lett.

Dúzsi Tamás

Miért hiszek? E címmel in-
dított riportkönyv-soroza-
tot a Kairon Kiadó, amely-
nek keretében népszerû
közéleti személyiségek val-
lanak hitükrõl - kizárólag
személyes tapasztalataik és
élményeik tükrében. Eh-
hez hasonló elõadássoro-
zat várja a jövõben a Belvá-
rosi Katolikus Plébánia kö-
zösségi termébe látogató-
kat. Elsõ ízben, május 5-én
este Andrásfalvy Bertalan,
a néprajztudomány pro-
fesszora osztotta meg gondolatait az
érdeklõdõkkel. 

A soproni születésû tudós kutatási
területei a népi gazdálkodás, népköl-
tészet, néptánc, történeti néprajzi ku-
tatások, a néphagyomány jelentõsége
a jövõ közmûvelõdésében. E pontok
képezték elõadásának pilléreit.

A sárközi nép hitéletének alakulá-
sát szerinte nagyban befolyásolta a
vízrendezés változása. Mint mondta,
a török megszállás idején még Sárköz
számított országunk közepének. Az
emberek alkalmazkodtak egymás-
hoz, Isten törvényeihez, a természet-

hez. Amint a Biblia szól,
uralkodtak azon, ám böl-
csen belátták, mégsem
vethetik teljesen uralmuk
alá. Elsõdleges feladatuk-
nak tekintették növelni a
mûvelt föld értékét. Az idõ
folyamán végrehajtott le-
csapolások, erdõirtások
végérvényesen szétzilálták
a közösségeket, megszûnt
összetartás, erkölcs, har-
mónia.

Az egykori mûvelõdési
és közoktatási miniszter az

akadémián töltött idõszak elõzmé-
nyeként idézte föl egykori Szekszárd-
ra érkezését. Mint mondta, a bukovi-
nai székelyek és a Sárköz vonzották
ide, esténként kerékpárral indult elsõ
szálláshelyérõl, a Kisbödõbõl felfedez-
ni a vidéket.

A hallgatóságot tréfás történetek is
lenyûgözték. Egy francia szerzetes ír-
ta az 1300-as években: Európában a
legtöbb, legjobb hal itt található, még
Norvégiában sem látott ilyet. Késõbb
terjedt el a mondás: Magyarországon
egy folyó két rész vízbõl, s egy rész
halból áll…  N. S.

A Földközi-tenger legkeletibb szigete,
Ciprus látta vendégül nyolc napra a
Bartina Néptánc Egyesület aprók cso-
portját. A huszonnégy, nyolc-tíz éves
gyermek öt felnõtt kísérõvel együtt a
Iskele városába utazott egy nemzetkö-
zi gyermek néptánc fesztiválra. A tö-
rök fennhatóság alatt álló ciprusi tele-
pülésen mindjárt két kultúrából is kap-
tak ízelítõt.

Feledhetetlen
élményt nyújtott
a fesztivál színes
forgataga. Kelet-
Európától Közép-
Ázsián át a Távol-
Keletig megannyi
náció mutatko-
zott be  pompás
népviseletbe öl-
tözve. Magyaror-
szágról csak a
Bartina kapott
meghívást, vagyis
a szekszárdiak ha-
zánkat is képvi-
selték. „A fegyel-
mezett, remek
p r o du k c i ó k a t
nyújtó aprók

mindig nagy tapsot arattak” – adott
értékelést Matókné Kapási Júlianna
mûvészeti vezetõ.

A hosszú hazaút végén Szekszárdon
még egyszer felharsant huszonnégy
gyermektorokból a Cipruson halla-
tott, immár emlékké nemesülõ csata-
kiáltás: Hajrá Bartina, hajrá Bartina,
hajrá Bartina – Magyarisztán!  -id-

Andrásfalvy professzor a hitrõlHajrá Bartina - Magyarisztán!

Nagy sikert arattak a bartinás gyerekek



nBraun Marcell, a Garay János Gimná-
zium 12. D osztályos tanulója az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(OKTV) országos döntõjében bioló-
gia tantárgyból a negyedik, kémiából
pedig a 15. helyezést szerezte meg.

Heilmann Józsefné igazgató el-
mondta: diákjukra természetesen
nagyon büszkék, annál is inkább,
mert az iskola történetében még
senki nem ért el egy évben két tárgy-
ból ilyen kiemelkedõ eredményt.
Braun Marcell felkészítõ tanárai,
László Lászlóné (biológia) és dr.
Krausz Krisztina (kémia) hangsú-
lyozták, hogy diákjuk logikai készsé-
ge és gondolkodásmódja különös-
képpen meghatározó volt a siker el-
érésében.

Braun Marcell lapunk kérdésére
szerényen azt válaszolta: helyezései-
nek megszerzéséhez a szerencse se-
gítette hozzá. Természetesen a sze-
rencse azért lehetett a segítségére,
mert alaposan megismerte a középis-
kolai tananyagot, amiben fontos sze-
repet játszott a kilencedik évfolyam
elején hozott döntése: ekkor válasz-
totta a biológia-kémia fakultációt. Az
OKTV-re növény- és állatfelismerési
gyakorlatokkal, mikroszkópos vizsgá-

latokkal és kémiai kísérletekkel, szá-
mításokkal készült.

László Lászlóné rámutatott, hogy a
Garay gimnázium tanulói évek óta na-
gyon jól szerepelnek a biológia- és ké-

miaversenye -
ken, ám Marcell
teljesítménye ki-
emelkedõ, és el-
sõsorban annak
k ö s z ö n h e t õ ,
hogy a feladatok
során olyasmit is
meglát, amire

mások nem gondolnának, illetve re-
mekül összpontosítja figyelmét az ak-
tuális problémára. Dr. Krausz Kriszti-
na hozzátette: nagyon fájlalják, hogy a
több mint nyolcvan éves múltra visz-
szatekintõ OKTV-n nyújtott remek
szereplésért már nem jár teljes értékû
felvételi, csupán többletpontokat
kapnak a helyezettek. Ezeket ráadásul
Marcell ki sem tudja használni, lévén
már maximális extra felvételi pontja...

Marcell a negyedik helyezésért 80,
a 15. pozícióért pedig 50 pontot kap.
Bár ezeket nem tudja felhasználni, re-
méli, hogy a jövõ évtõl a fõvárosban
folytathatja orvosi tanulmányait.

Kosztolányi
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„Engem nem tudtak eloltani”
Babits Mihály emlékkönyv bemutatója a budapesti könyvfesztiválon

Az elmúlt hét végén, a budapesti

Millenárison rendezett XVI. Nem-

zetközi Könyvfesztiválon mutatta

be a Babits Mihálynak, születése

125. évfordulóján tisztelgő En-

gem nem tudtak eloltani című

könyvet a kiadó Illyés Gyula Me-

gyei Könyvtár.

n A könyvtár nevében Liebhauser Já-
nos igazgató köszöntötte az érdeklõ-
dõket, és a megjelent szerzõket. A ki-
adásban partnerként közremûködõ
Fekete Sas Kiadót Székely Sz. Magdol-
na szerkesztõ képviselte, de jelen volt
az ünnepelt költõ unokaöccse, Babits
István és felesége is. A népes közön-
ség elõtt zajló irodalmi beszélgetésen
részt vett a szerzõk közül Vathy Zsuzsa,
Szõcs Géza, Vass Tibor, Kukorelly End-
re, Podmaniczky Szilárd, Szkárosi End-
re, Dicsõ Zsolt, Kis Pál István, Jankovics
Zoltán és a moderátori teendõket is el-
látó Gacsályi József. A téma mi más is
lehetett volna, mint Babits, és a kötet-
ben megjelent írásokat ihletõ irodalmi
élményanyag. A megszólalók újra és új-
ra felemlegették az irodalmi örökség je-
lentõségét, az örökösök felelõsségét.
Vallomások, hitvallások hangzottak el,
alkotói mûhelytitkok beavatottaivá vál-

tak a figyelmes érdeklõdõk. A hivatalos
bemutató befejeztével a kötetlen sze-
mélyességben is folytatódott a lázas
eszmecsere.

A program záróaktusa a dedikáció
volt. Sokan tartották fontosnak, hogy
személyes találkozókkal gazdagítsák

élményeiket, és a szerzõk aláírásával
ékesítsék frissen vásárolt példányai-
kat. Sokan voltunk ott szekszárdiak,
de nem lehetett ott mindenki. Érdek-
lõdéssel várjuk - merthogy ugye lesz
(?) - a szülõváros lakói részére szerve-
zett könyvbemutatót.

Szkárosi Endre (jobbról), Vathy Zsuzsa, Kis Pál István és Kukorelly
Endre a budapesti könyvbemutatón

Micsoda kincs a nyelvtudás!
A Grammaticus Nyelviskola immár 9
éve sikeresen mûködõ intézmény. A
jövõbeli tervekrõl kérdezem Szabó An-
namáriát, az iskola vezetõjét. 

– Mi a tapasztalatod az év elsõ fe-
lét illetõen?

– Tavasszal megnõtt a kereslet azon
speciális, félintenzív kurzusaink
iránt, amelyek a kommunikációs
készségek fejlesztését elõtérbe he-
lyezve, rövid idõ alatt biztos nyelvtu-
dást adnak, akár egy külföldi munka-
vállaláshoz is. Egyre többen értik
meg, hogy milyen nagy érték a nyelv-
tudás, és céltudatosan beépítik a napi,
heti programjukba a nyelvórákat.

– Közeleg a nyár. Készültök vala-
mivel a vakációra?

– Igen. Szórólapjaink és plakátjaink
hagyományainkhoz hûen már a nyári
intenzív tanfolyamokat hirdetik angol,
német, olasz és francia nyelvbõl. Az
utóbbi évek jó tapasztalataira és az ér-
deklõdõk igényeire építve állítottuk
össze kurzusaink listáját. Idén újdon-

ságként hirdetünk 3 hetes angol nyelvi
tábort általános iskolás kisdiákoknak.
Érdekessége, hogy a fiatalok játékosan,
színes programok keretében kóstol-
hatnak bele a nyelvtanulás világába. 

– Milyen kedvezményekkel várjá-
tok a jelentkezõket?

– Mindamellett, hogy a tavalyi ára-
inkat tartjuk, nyereményjátékkal (a
fõdíj egy prágai utazás) és május 31-ig
15%, június 10-ig 10% kedvezménnyel
várjuk a jelentkezõket. Egy másik új-
donságra is felhívom a figyelmet: a
tandíjat Üdülési csekkel is ki tudják
egyenlíteni.

– Hol találunk meg benneteket?
– Szekszárdon, a Wesselényi utca

16. II. emeletén várjuk a tanulni vágyó-
kat, hétköznap 9 és 20 óra között. Szí-
vesen válaszolunk a 74/318-800-as tele-
fonra, illetve az info@grammaticus.hu
e-mailre érkezett kérdésekre. Egyéb
értékes információkhoz Megújult
honlapunkon (www.grammaticus.hu)
juthatnak. (x)

Garays diák az elitben
Braun Marcell két tantárgyból is remekelt

Braun Marcell

Halfõzõ majális
az újvárosiaknál

A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör idén is tartott majálist. A jó
idõ beköszöntését a hagyományoknak
megfelelõen ez évben is halászléfõzõ
versennyel ünnepelték, a finom étke-
ket szakértõ bírálók ítéletének vetet-
ték alá. A versenyzõk baráti társaságot
is hívtak, hogy a fõzés közben taná-
csukkal segítsék õket, s amit fõztek,
egyék is meg…

A majális fõvédnöki szerepét kez-
dettõl fogva dr. Csötönyi Sándor, a
Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke
tölti be. A Társaskör lelkes támogató-
ja idén sem hiányozhatott a rendez-
vényrõl, s ezúttal a zsûri elnökének
szerepét is elvállalta. Összesen 14
minta került a bíráló bizottság elé: tíz
ponty és négy vegyes halászlé. A két
kategóriában a bizottság külön bí-
rálta a finom halleveket, s legjobb
halfõzõnek ponty halászlé kategóriá-
ban a tolnai Assenbrenner Mihályt,
vegyes halászlé kategóriában pedig a
szekszárdi Hencsik Józsefet kiáltot-
ták ki.

Gyurkovics János, a Társaskör vilá-
gi elnöke sikeresnek ítélte a mintegy
350-400 fõs rendezvényt, melyet el-
mondása szerint talán az bizonyít a
legjobban, hogy noha szabadtéri ren-
dezvény volt, a „szokásos” délutáni
esõ ellenére sem ment senki haza…
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Miképp is kivitelezhetõ ez a hétköz-
napokon? Tisztánlátással. A tisztánlá-
tás pedig tekintetünkben rokon fogal-
ma a pontos helyzetfelmérésnek. Azaz
felismerni, átlátni mások ránk irányu-
ló szándékát, törekvését, szem elõtt
tartva, hogy akihez mi közeledünk, lé-
gyen ismerõs avagy épp idegen, az
mindenekelõtt jó! Túl azon, hogy kel-
lemes érzés, megtérülõ egyúttal bizal-
mat szavazni és a jót föltételezni. Ha ez
sugárzik rólunk, nagyobb eséllyel kap-
juk magunk is ugyanezt. Nyíltan, befo-
gadón, kompromisszum-készen és
kedvvel tenni a közös ügyért minden-
kor gyümölcsözõ és erõsítõ. 

No, de mégis mi a teendõ, ha mani-
pulációt, netán rosszindulatot érzéke-
lünk? Érdemes tudni: mások ebbéli
ténykedésének hatékonyságát általá-
ban saját magunk szabjuk meg. Érthe-
tõbben: ha valaki átadja például a ha-
talmat saját megítélése fölött, túlzott
mértékben vagy indokolatlanul ha-
gyatkozik mások bólintására, vélemé-
nyére, jóváhagyására, ne csodálkoz-
zon, ha idõvel önállótlannak, bizonyta-
lannak, kiszolgáltatottnak gondolják. 

Célszerû átgondolni néhány kér-
dést. Elõször is ugyan ki ismerné ná-
lunk jobban életünk paramétereit?
Múltat, összefüggéseket, halmozódó
tényeket, vágyott célokat, megvalósí-
tandó álmokat, önnön képességeink
és erényeink? Senki. Akkor pedig ná-
lunk jobban senki nincs birtokában
pontos információknak, ami adott
helyzet, viselkedés, reakció, döntés
megítéléséhez szükséges. Logikátlan
hát (rajtunk) kívül álló „kinyilatkozta-
tását” szentírásnak venni. 

Vargabetû írásához vezet az is, ha
csak mert értékesnek kívánjuk látni
magunk, egyfolytában mások külsõ-
belsõ adottságaihoz méricskéljük sa-
játjaink. Ilyenkor ítélõképességünk
szûkülhet, kizárólag jobbnak, rosz-
szabbnak értékeljük a látottakat, ho-
lott nem véletlenül vesz körül minket
ennyi gyönyörû árnyalat, amiket oly-
kor megnevezni sem bírunk, csupán
isszuk látványukat! Minek hát hiú-
nak avagy kishitûnek lenni az ember
egyetlen kiragadott értéke, tulajdon-
sága alapján? Vegyük észre: alapos
munkavégzésünk, türelmes szülõk
vagyunk, humorérzékünkkel derût
csempészünk a körülöttünk élõk
napjaiba, kiválóan fõzünk, remek ér-
zékkel intézünk ügyet, tornázunk,
vezetünk, barkácsolunk, olvasunk,

muzsikát hallgathatunk, kirándu-
lunk, tisztán tartjuk otthonunk és
másokét, embereket szólíthatunk
meg az utcán – élünk! És most, és itt,
és ez alkalommal! Ajándékozhatunk
családtagnak, idegennek névvel,
anélkül, adhatunk jót akkor is, ha
épp szeplõsek, túlsúlyosak, munka-
nélküliek, egyedülállóak vagyunk! És
létezik ember, aki ilyenkor is csodála-
tosnak lát minket, még ha mi még
nem is látjuk õt…

Butaság az örökös rivalizálás. Szi-
lárd hitünk, bizodalmunk alapjává
kell válnia: értékesek és szeretetre
méltóak vagyunk, amint a többi em-
ber is! Bizony nem közhely, sem lebe-
csülendõ, hogy hasznára vagyunk vá-
rosnak, országnak, ahol élünk, hozzá-
járulunk az emberi faj fönnmaradásá-
hoz – óriási érdem! Ki-ki a maga tudá-
sa, helyzete szerint. Talentumával,
gyermeke születésével, létével. 

Az önérvényesítési jogokról. Hogy
másokét elismerjük, magunkét gya-
koroljuk, tisztába kell lenni vele: az
önérvényesítõ ember „figyelme a va-
lóságra irányul, a feladatra. Valamiért
csatázik és csak akkor valaki ellen, ha
feladatától el akarják téríteni, vagy tel-
jesítésében akadályozzák. Csak akkor
támad, ha védekeznie kell, de akkor
határozottan. Másokban partnert lát
az együttmûködéshez. Olyan embert,
aki tekintetét éppúgy a valóságra füg-
geszti, mint õ. (…) Egész magatartását
áthatja az a meggyõzõdés, hogy min-
denki tévedhet, õ maga is. Amit meg-
engedhetõnek tart a maga számára,
megengedhetõnek tart mások számá-
ra is. Mentes  minden intellektuális és
érzelmi arisztokratizmustól” 

Végezetül az egyik legfontosabb,
elõzõ cikkünkhöz is köthetõ önérvé-
nyesítési jogról pár gondolat. Dönté-

seink megváltoztathatásának jogáról, s
a látszólag logikátlan döntéshozatalról
szólunk. A racionalitásnak jóval in-
kább mutatója a rugalmas alkalmazko-
dás, a hibáink belátására épülõ meg-
változott és újszerû döntés hozása,
semmint a csökönyös ragaszkodás az
egyszer kimondotthoz, a régihez, ami,
meglehet az idõ folyamán aktualitását
vesztette. Ennek értelmében: „Jogod
van arra, hogy megváltoztasd a dönté-
sed. Tiszteletben kell tartanod, ha vala-
ki egy csak rá tartozó kérdésben, saját
felelõsségére hozott döntését megvál-
toztatja. Nincs jogod számon kérni,
miért tette, hacsak döntése nem sérti
valamilyen megállapodásotokat vagy
közös érdeketeket.” Továbbá: „Jogod
van arra, hogy döntésed logikátlan le-
gyen. Nincs jogod arra, hogy másoktól
számon kérd döntésük logikáját, még
kevésbé arra, hogy a saját logikádat raj-
tuk kérd számon.” 

A megyei kórház pszichiátriai osztá-
lyának vezetõ fõorvosa, dr. Motika De-
zsõ elmondta, az Oakwood-féle

könyvben foglaltak sajnos több pon-
ton éles ellentétben állnak a magyar
valósággal. Nálunk jelenleg meg sem
közelíti a mentális nevelés, a mentális
kulturáltság azt a szintet, ami a fejlett
országokban természetes. Hiányzik az
óvodák, az iskolák pedagógiai prog-
ramjából az effajta „szolgáltatás”. Ha a
személyi feltételek adottak lennének
is, anyagi fedezet nélkül e profil még-
sem alakítható ki. Idõben elkezdett
szemléletformálás hiányában kellõ és
pontos ismeretekkel sem rendelkezik
az emberek zöme a tanulmányokban
említett témákról. Kívánatos lenne a
pszichiáterek munkájának „elõkelõbb
helyre” való sorolása, munkafeltételeik
kedvezõbbé tétele. Csak így állhatná-
nak ugyanis megfelelõ létszámmal
képzett szakorvosok a hozzájuk fordu-
ló páciensek rendelkezésére.

A WHO egészségdefiníciója sze-
rint az egészség nem a betegség hiá-
nya, hanem a testi, lelki, valamint a
szociális jólét állapota. Mai válságos
idõnkben mind több a munkáját el-
veszített keserû és kétségbeesett sze-
mély. Õk, ha meghallják a szót: de-
presszió, nem a kilábalásra, a megol-
dáskeresésre gondolnak, elfogadván
ezen állapotot a környezeti tényezõk-
re adott válaszukként a kétségbeesés,
kilátástalanság dominál.. Szívesebben
kezdenek szörnyülködni és ezer más
orvostól kérni-követelni segítséget,
semmint pszichiáterhez forduljanak.
Nincsenek kialakult megoldási straté-
giáik és csak a legvégsõbb esetben
fordulnak pszichiáterhez, pszicholó-
gushoz. Ilyen körülmények között az
Oakwood tézisek sokkal inkább je-
lentenek egy optimális, követendõ-
elérendõ állapotot, mintsem reális
tényábrázolást.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A Kulcs a választásainkban van címû írásunkban már rámutattunk, mekkora fe-
lelõsség és miféle következmények társulnak döntéseinkhez. Részint a pedagó-
gus és pszichológus végzettségû író, Alexander Oakwood tanulmányaira, részint

a józan ész belátására alapozva ezúttal a különféle kommunikációs technikákra és
önérvényesítési jogokra fókuszálunk, melyeket használva hatékonyabbá, gördülé-
kenyebbé tehetjük napi érintkezésünk másokkal, erõsíthetjük önbecsülésünk. 

Fontos a megfelelõ önértékelés
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Elsõbbség az öntiszteletnek!

Nincsenek meg a korai mentális nevelés feltételei
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Büntetlenül nem sértegethetünk
Dr. Takács Attila: Ügyvéd és védence között kialakul egyfajta bizalmi kapcsolat

Kitanics Márk igazságügyi pszi-

chológus szakértő említette,

hogy dr. Takács Attila ügyvéd kri-

minológiai ügyekben szintén

szakértőnek tekinthető, ezért

kérte, hogy az ország kriminoló-

giai helyzetéről is beszélgessünk.

V. Horváth Mária

– Jól tudom, hogy elsõsorban bün-
tetõügyekkel foglalkozik?

– Igen, de úgy érzem, mellette a pol-
gárjogot és a munkajogot is szakterü-
letemnek mondhatom, és szeretem.

– Mit jelent a szakosodás az ügyvé-
deknél?

– Szekszárd kisváros, ahol szép
számban mûködnek ügyvédek, az
ügyfelek pedig különbözõ jogi prob-
lémáikkal keresik fel ügyvédjüket, te-
hát sok mindennel kell foglalkoz-
nunk, ám a jó színvonal biztosítása ér-
dekében minden területet képtelen-
ség felvállalni. Közigazgatással, társa-
dalombiztosítással például nem foglal-
kozom. Már az egyetemen is közel állt
hozzám viszont a polgári jog – amibe
a szerzõdésektõl a tulajdonjogig, sze-
mélyiségvédelemig sok minden bele-
tartozik –, s ami feltételezi, megköve-
teli az úgymond „józan paraszti észt”.

– Az ügyfélét, vagy az ügyvédét?
– Tulajdonképpen mindkettõjükét.

– Bemutatná ezt egy példával, be-
kalkulálva, hogy az ügyfél általá-
ban úgy érzi, igaza van?

– Az utóbbi a kliensek többségénél
így van. Precedensként a kártérítést
említem: ha valaki kárt okoz, köteles
azt megtéríteni. Polgárjogi kár az is le-
het, amikor valakit megsértenek. A
polgári jog ezt is szabályozza, akár
nem vagyoni kártérítés formájában.
Egyértelmû, hogy „büntetlenül” sen-
kit nem lehet sértegetni. A polgári
jogban ugyan nincs sok szankció, hi-
szen személyek közti jogviszonyról
van szó, de a jogviszony helyrebillen-
tésének legvégsõbb eszköze lehet a
talán legnagyobb visszatartó erõt is je-
lentõ anyagi kártérítés.

– A városban önt elsõsorban bün-
tetõügyvédként ismerik, de mun-
kajogászként is sikeres.

– Amikor elvégeztem az egyetemet,
a városban még nagyon kevesen fog-
lalkoztak munkajoggal. Az ügyvédek
nem szerették, s annak idején az iro-
dában is az ügyvédjelöltre bízták rá.
Beleástam magam ebbe a valójában a
polgári jogból kivált, de speciálisan le-
szabályozott területbe. Közben egyre
világosabbá vált, érdemes ezzel is fog-
lalkozni, hiszen az állásban levõ embe-

rek többségének elõbb-utóbb adódik
munkajogi problémájuk.

– Nem az ügyvédi munka ellen szó-
lok, de megkérdezem, ha én ponto-
san tudom az igazamat, akkor mi-
ért fordulok ügyvédhez? Miért nem
képviselem magamat?

– Azért, mert ez annál jóval bonyo-
lultabb rendszer. Számos jogszabály
és a jogi rendszer ismeretét feltételezi.
Önmagában a jogszabályismeret ke-
vés, azt értelmezni és az adott ügyre
vonatkoztatni kell tudni. Persze a jog-
szabályismeret is nagyon fontos, hi-
szen jelentéktelennek tûnõ nüan-
szokon, akár a határidõk be nem tar-
tásán is el lehet bukni.

– Valóban adhatnak örömet a bün-
tetõ ügyek?

– Nem is keveset. A könyvek, a fil-
mek nagyon romantikusnak, izgal-
masnak állítják be az ügyvédi munkát,
különösen e területet, de õszintén
mondom, az is. Sok szépséget, ugyan-
akkor rengeteg nehézséget okoz az
embernek, az utóbbit különösen az
ügyek feldolgozása során. A történte-
ket sokszor eltérõen mondja el az el-
követõ és a sértett, sokatmondóak a
bizonyítékok, ugyanakkor a jogszabá-
lyokat is értelmezni kell. Ez olyan
rendszer, amiben rengeteg olyan té-
nyezõ merülhet fel, ami idõvel és bi-
zonyos keretek között változhat.

– Tudom, hogy korábban több em-
beröléssel vádolt védelmét is ellátta.

Az ügyvéd milyen keretekben és
meddig mehet el – jó szívvel és lel-
kiismerettel, az írott és íratlan sza-
bályok mentén – a védelemben?

– Az ügyvédi törvény, illetve a bün-
tetõeljárás kimondja, hogy a jogszabá-
lyi keretek között mindent meg kell
tennünk – figyelembe véve a lényegé-
ben ezzel egybeesõ etikai, erkölcsi
szabályokat. Nyilvánvalóan eszembe
nem jutna tanút befolyásolni, bárkit
meggyõzni arról, hogy vallomásakor
megmásítsa a történteket. Ugyanak-
kor az a dolgom, hogy akár kereszt-
kérdésekkel is, megpróbáljam ellen-
õrizni: jól emlékszik-e, igazat mond-e.

– Elõfordult, hogy megismerve az
elkövetõ körülményeit, indítékait,
lelkiállapotát, valóban megértette
õt, sõt közel került hozzá?

– Az ember kevés kivételtõl elte-
kintve közel kerül az ügyfeleihez. A
büntetõeljárások hosszú ideig tarta-
nak, miközben az ügyvéd mindenes-
tõl megismeri az illetõ életútját, gond-
jait, félelmeit. Kialakul egy bizalmi
kapcsolat. Volt egy fiatal kliensem,
akit az ügyészség halálos közlekedési
baleset elkövetésével vádolt. A bõ há-
rom évig tartó per során elsõfokon le-
töltendõ szabadságvesztésre ítélte a
bíróság, amit késõbb hatályon kívül
helyeztek, majd a megismételt elsõfo-
kon nem ítélték el halálos közlekedési
balesetért, mert egyértelmûen kide-
rült, nem õ okozta. Igaz – mivel veze-
tés elõtt alkoholt fogyasztott –, ittas
vezetés miatt felelõsségre vonták.

Hozzáteszem, elítélem az ittasan veze-
tõket – magam is vezetek autót, mo-
tort –, de ez nem jelenti azt, hogy aki
ivott, rá kell húzni a vizes lepedõt.
Csak azért büntessék, amit elkövetett.

– A baleset elkerülése érdekében jó-
zanul többet tehetett volna?

– A szakértõk szerint nem. Minden
tõle tehetõt megtett.

– Az ügyvédek mindig elegánsak:
öltönyösek, kosztümösek. Na, de a
talár…

– A talárt én sem szeretem, de elfo-
gadom. Vannak írott – törvényi vagy
kamarai – szabályok, miszerint az
ügyvédnek szakvizsgával és megfelelõ
irodával kell rendelkeznie. A cégjog-
gal foglalkozóknak – hiszen ezzel is
foglalkozom –, biztosítaniuk kell a
megfelelõ számítógépes rendszert. Az
íratlan szabályokba pedig beletarto-
zik az öltözködés is. Ide tartozik a talár
viselése is, amit általában nem szere-
tünk, de tudomásul vesszük, hogy az
igazságszolgáltatás formai kellékeinek
is komoly jelentõsége van.

– Miként ítéli meg az ország krimi-
nológiai helyzetét?

– E kérdéssel zavarba hozott Kita-
nics úr, mert én alapvetõen optimista
és vidám ember vagyok, de errõl a té-
máról kizárólag negatív elõjellel lehet
beszélni. Mindenki érzékeli, hogy
ezen a téren is komoly gondok van-
nak. Hozzáteszem, a kriminológia el-
sõdlegesen nem jogi probléma. Akár-
hogy nézzük is, bizonyos mondatokat
megregulázni, „gondolatrendõrséget”
bevezetni, vagy más elképzelés sze-
rint „három elkövetett bûncselek-
ményt életfogytig tartó szabadság-
vesztéssel sújtani” egyáltalán nem je-
lent igazi megoldást. A jog az egyik le-
hetséges eszköz, de csak attól várni a
csodát nem lehet. Valamit viszont ten-
ni kell. A kiinduló pont a nevelés és a
kultúra lehet.

– Család, hobbi?
– Feleségem, Mónika óvónõ, biztos

háttere a munkámnak. Gyermekünk
még nincs. Hobbim, hobbink viszont
rengeteg: gyermekkorom óta szere-
tem az autókat és a motorokat.  A
sport a mindenem. Szívesen utazunk,
kirándulunk akár idehaza, akár kül-
földre. Sajnos olvasásra már igen ke-
vés idõm marad.

– Várom a javaslatát.
– Szeretném, ha dr. Balassa Máriá-

val, a városi bíróság bírójával beszél-
getnének. Nagyon becsülöm türel-
méért, emberségességéért, intelli-
genciájáért. Általában: aki tisztelet ad,
az tisztelet kap.

Dr. Takács Attila: a polgár- és munkajog a szakterülete
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Anyelvtörténetben ritka eset, ha
egy közkeletûvé vált szó szüle-
tésének lehetünk tanúi. Külön

érdekesség, hogy az esemény az 1839.
május 8-9-i megyegyûlési választások-
hoz kapcsolódik.

A magyar nyelv értelmezõ szótárá-
ban ez áll: „pecsovics: a reformkortól
kezdve a Habsburgok feltétlen, szol-
gai híve, konzervatív párti, aulikus fel-
fogású személy; az 1867-es kiegyezés-
tõl kezdve túlbuzgó kormánypárti,
maradi ember, fõleg politikus”. A tör-
téneti etimológiai szótár szerint „egy
Pecsovics nevû, túlbuzgó kormány-
párti kortesnek, gróf Festetics Rudolf
Tolna megyei földbirtokos tiszttartó-
jának nevébõl köznevesült az 1830-as
években”.

Bodnár-Gárdonyi Bezerédj István-
életrajza 1839 áprilisáról írja. „A kor-
mánypárti vezérkarnak Festetics Ru-
dolf tolnai kastélya a fõhadiszállása, a
kisebb nemesek a Júlia-majorban jöt-
tek össze. Pecsovics Ferenc tiszttartó
volt itt a szíves házigazda… Még most
is megvan az a hatalmas birkaakol, hol
a lakomákon minden nagyítás nélkül
szólva: megették az egész uradalmat.
E birkaakolra céloz a kortesnóta:
»Csalfa, piszkos Pecsovicsok, / de bü-
dös a kalapotok. / Oda nemes szabad-
ságtok, / az akolban beittátok.« 

Ezt a gúnynevet Huszár Pál esküdt
ragasztotta rájuk azért, mert szégyen-
lette, hogy a másik párton levõ esküdt
kollégái nem a grófi asztalnál, hanem
Pecsovicsnál, a gazdatisztnél, tehát
mintegy macskaasztalnál esznek.
Ezért elkeseredésében azt vágta

Paczolay György esküdt kollégája fejé-
hez: No te - pecsovics… Viszont volt
Dunaföldváron egy Galíciából oda
szakadt, együgyû, különös testalkatú
tímárlegény: Kubinszky István, aki fel-
tûnõ piros ábrázatával nagyon hason-
lított Huszár Pál esküdthöz. Ezért a le-
szólt Paczolay azzal vágott vissza Hu-
szárnak: Hallgass, hiszen te olyan
vagy, mint a Kubinszi. Majd: Eredj in-
nen, te - Kubinszki.”

Így feltüzelve, egymással ingerked-
ve érkezett a két tábor Szekszárdra,
ahol a helybeli mezõvárosi polgárok a
haladókkal szimpatizáltak, de a Béla
téri iskola mellett „karddal estek ne-
kik a pecsovicsok”. Õk az esti órák-
ban szavaztak, majd kötélen titokban
a várközbe ereszkedtek, s – a fõispán
tevékeny közremûködésével – újra jö-
hettek. Ezt még megfejelte azzal, hogy
a haladók szétoszlása után hirdetett
csak hamis végeredményt. Ettõl kezd-
ve a kubinszkiakat nem emlegették.

Annál inkább a pecsovicsokat a
méltánytalanság miatt szervezkedõ
haladók, akiknek szájáról országos
hírre röppent a közszóvá vált megje-
lölés. Aki elindította, még húsz évet
élt. A Vasárnapi Ujság 1859. október
30-án tudatta: „A hajdani pecsovics-
párt elnevezésének apja, Pecsovics
Ferenc faddi közbirtokos Tolnában, s
báró Sina nyugalmazott tiszttartója,

október 22-én élte 66 évében meg-
halt. A hajdani megyei élet küzdelmei-
ben e név nagy hírhedettségre tett
szert.” A tékozló Festetics Rudolf már
1851-ben, 49 évesen meghalt. 

Abban sincs ellentmondás, hogy a
szó atyja Sina- s nem Festetics-tiszttar-
tó, mert Nagy Iván Magyarország
családai címû mûvében olvassuk: Sina
vette meg „1842-ben gr. Festetich
testvérektõl a tolnai urodalmat”. Eb-
bõl az is kiderül, nem Pecsovics szak-
értelmével lehetett baj…

Dr. Töttõs Gábor

MESÉLÕ EMLÉKEINK 77. Ódon időben

MÁJUS 11-ÉN

120 éve, 1889-ben Szekszárdon
Bodnár Jenõ jellemszínész született.
115 éve, 1894-ben a tervezõ Pártos
Gyula kimérte a gimnázium helyét. 80
éve, 1929-ben két szekszárdi focista
is játszott a francia bajnokcsapatban.
MÁJUS 12-ÉN

205 éve, 1804-ben szentelték föl a
szekszárd-belvárosi templomot;
1904-ben, a 100 éves jubileumkor
9437 volt hívek száma.
MÁJUS 13-ÁN

135 éve, 1874-ben megyeszékhe-
lyünk fia, Diczenty Pál körorvos a
cselédügy rendezésére tett javasla-
tot. 100 éve, 1909-ben 500 ka-
tasztrális hold helyi szõlõ fagykárát
mérték föl.
MÁJUS 14-ÉN

115 éve, 1894-ben elkészült a szek-
szárd-bátaszéki vasútvonal terve.
MÁJUS 15-ÉN

100 éve, 1909-ben Fónagy József
birtokán elõször forgattak mozgófil-
met a Gemenc élõvilágáról.
MÁJUS 16-ÁN

80 éve, 1929-ben a Nyugatban
Goethe Iphigénia Tauriszban címû
drámája jelent meg Babits fordításá-
ban.
MÁJUS 17-ÉN

120 éve, 1889-ben eltemették Pau-
er János püspök-akadémikust, volt
címzetes szekszárdi apátot, 30
könyv íróját.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.”

(János 3:16)

Az evangélizációról

A protestáns egyházak életében fontos szerepet
játszanak az úgynevezett üdvtörténeti ünnepeken
túl, az evangélizációs alkalmak. Általában sok gyü-
lekezet él az Istenhez való közeledésnek ezzel az
áldásokban gazdag alkalmával.
Mint minden szellemi és lelki dolognak megvan a
maga sajátságos története, fejlõdése, így az
evangélizáció is köthetõ dátumokhoz, helyekhez, e
szolgálatban hatékony munkát végzõ Istentõl elhí-
vott emberekhez.
A Szentlélek 1910-ben - tette világméretû egyházi
problémává az evangélizációt, amikor az edin-
burghi világmissziói konferencia Mott János vezeté-
sével így fogalmazta meg Krisztus népének felada-
tát: „A világ evangélizálása ebben a nemzedék-
ben!” A felekezeti határok feloldása is kicseng eb-
bõl a gondolatból (ökumenizmus). Az evangélizáció
olyan korszakban bontakozott ki, amikor a filozófia
is, de az általános világnézet is az Isten hittõl eltávo-
lodóban volt a különbözõ izmusok hatására, min-
den eredményeként a pneumatikus fogékonyság
megfogyatkozott az emberekben. Mindezen ténye-
zõk szinte kirobbantották az evangélizációs alkal-
makat.

Az evangélizációs célját
és feladatát Jézus misz-
sziói parancsának egé-
szében kell látnunk ah-
hoz, hogy azt jól értsük.
Márk evangéliuma sze-
rint a feltámadott Jézus
megjelent tanítványainak
és így szólt: „Menjetek el
szerte az egész világba
és hirdessétek az evan-
géliumot minden teremt-
ménynek. Azok elmen-
tek, hirdették az Igét, az Úr pedig együtt munkál-
kodott velük s megerõsítette az igehirdetést a nyo-
mában járó jelekkel.” (Márk 16.14-15,20). Lukács
evangéliuma a tartalmát fogalmazza meg a külde-
tésnek: „Hirdetni kell az Õ nevében a megtérést
és a bûnbocsánatot minden nép között.” (Lukács
24:47). Máté evangéliuma pedig a sákramentum-
mal kapcsolja össze a missziót: „tegyetek tanít-
vánnyá minden népet, megkeresztelve õket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”
(Máté 28:19).
Ha ezekbõl az Igékbõl levonjuk a mára szóló kö-
vetkeztetéseket, elsõsorban az válik hangsúlyos-
sá, hogy az egyház élete és megújulása küldetésé-
nek betöltésétõl függ. A küldetés tartalma: az

evangélium, az a jó hír, amely megtérésre hív és
bûnbánatot hirdet. Az evangélium örömhíre nem
azt jelenti, hogy azt mindenki örömmel fogadja, ha-
nem hogy aki befogadja, annak életében örömöt
jelent. Jézus evangéliuma a mennyek országáról
szóló jó hír és az Isten közelségébe való hívogatás.
Térjetek meg, mert eljött és eljövendõ a mennyek
országa! Az elsõ lépés a magvetés. Magvetéskor
nem megtelnek a zsákok, hanem szórjuk a drága
magot, szinte beletapossuk a földbe a termés re-
ményében. A magvetés is evangélizáció! Mivel az
evangélizáció a gyülekezet közös ügye, az alkal-
mak során elhangzottak a gyülekezet tagjait szólít-
ják meg, így a Krisztus kegyelmét elfogadva a gyü-
lekezet élõ és szolgálatot vállaló tagjai lehetnek.
Ebbõl adódik, hogy a gyülekezet nemcsak tárgya,
hanem alanya is az evangélizációnak, ezért minél
hatékonyabb és tudatosabb a részvétel, annál
több áldás várható az evangélizációtól. Isten adja,
hogy így legyen.

Balázsi Zoltán
református lelkész

A Szekszárdi református gyülekezetben május 7-
10-ig evangelizációs alkalmakat tartanak napon-
ta 18 órától, vasárnap 10 órától a református
templomban. Vendég igehirdetõk: dr. Kádárné
Iszlay Éva református lelkész (Sátoraljaújhely) és
dr. Kádár Ferenc sárospataki református lelkész,
rektor. Felekezettõl függetlenül mindenkit szere-
tettel várnak!

E V A N G É L I U M

Amikor a pecsovics szó megszületett

A Festetics-címer – még csak két
vademberrel
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A rejtvény megfejtését 2009. május 19-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Április 26-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Tömjénez a tavasz a légben, virágos ágon kancsi fény ég”
(Kosztolányi Dezsõ: Az áprilisi délutánon).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Nagy Ferenc, Bocskai u. 19. és Farkasné Makrai Tímea, Re-
mete u. 71. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Az állatokról és az emberekrõl már többször is ír-
tam. A vírusokról, ezekrõl az élõ és élettelen világ

határán elhelyezkedõ „élõlényekrõl” viszonylag csak el-
vétve tettem említést. Hiba volt, elismerem, pedig ezek az
önmagukban az élettevékenységeknek semmi nyomát
nem mutató, az élettelen anyagokhoz a megtévesztésig
hasonló kristályos állapotban is elõforduló, a baktériu-
mokhoz viszonyítva is aprócska vírusok egyik pillanat-
ról a másikra iszonyúan nagy pánikot képesek elõidéz-
ni. Ehhez a világvége hangulathoz természetesen elen-
gedhetetlen a mexikói államfõ, az ENSZ WHO-elnök és
sok más, elõttem ismeretlen érdekeknek és körülmé-
nyeknek a szerencsétlen, ámde az emberiség fennma-
radásáért aggódó közremûködése, mert ezek a kóroko-
zók szaporodni csak élõ szervezetben, a gazdasejtek
anyagcseréjének hasznosításával képesek. Jellemzõ rá-
juk, hogy gyakran igen speciálisan fertõznek. Az influ-
enza (vannak állatokról emberrõl emberre terjedõ inf-
luenzavírusok is) például nem csak úgy, hogy egy nevet-
len bunkó egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön közel-
rõl a pofámba prüszköl, olyan cunamiszerû váratlan-
sággal, hogy még mentõövért sincs idõm kiáltani.

Atechnikai fejlettségünknek köszönhetõen a média
által terjesztve is pillanatokon belül az egész vilá-

gon, mint ahogy nemrégiben egy szempillantás alatt el-
terjedt a legeldugottabb zugába is a mexikói ma-
dár/disznó (elnézést) sertésinfluenza is, amely ember-
rõl emberre is terjedhet... Ha csak emberrõl emberre ter-
jedt volna, akkor még az emberek lábukra hétmérföl-
des csizmát húzva se tudták volna úgy elterjeszteni az
emberek tudatában a földkerekségen. (Mint tudjuk, a
vírus csak élõ szervezetben képes szaporodni.) „Szeren-
csére” pillanatnyi késedelem nélkül beszállt a bizniszbe
a MÉDIA, és a legmodernebb távközlési mûholdjaikkal
széles sávban teleprüszkölték az egész földgolyóbist ezek-
kel a veszedelmes vírusokkal. Igaz, azóta már jöttek/jön-
nek a kiigazítások, helyesbítések: hogy május 2-ig Mexi-
kóban 16 ember halt meg és 101 embert kezelnek az új-
fajta megbetegedés gyanújával. Ez a hír már labdába
se rúghat az új fajta vírus-mutáns mellett. Példa erre,
hogy Egyiptomban mind egy szálig leölték a sertéseket...
Hiába no, hatalmas a média hatalma... 

Mielõtt még bárki is a mindenható média dí-
cséretét zengve, eszeveszett örömtáncba kezdené-

nek, jóindulatom jelenként felhívom a figyelmüket a
hõérzékelõ kamerákra, amelyek arra vannak rendsze-
resítve, hogy kiszûrjék a fertõzötteket. Nem szeretném,
ha kórházba kerülnének, ahol gyógyíthatatlanabbnál
gyógyíthatatlanabb fertõzéseket is el lehet kapni...

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY



12 2009. május 10.
SPORT

III. Domaine Gróf Zichy futófesztivál
Színes kavalkád, nagyszerû versenyek – a végére elfogyó közönséggel

Amíg más versenyeken meglehe-

tősen döcögve indul az úgymond

felvezetés, nos a mi utcai futó-

fesztiválunkon, a III. Domaine

Gróf Zichy versenyen ezzel nincs

gond, sőt! Egyenesen megkapó a

látvány.

Bálint György

A pergõ ritmusú, jól szervezett egy-,
vagy éppen több körös versenyszá-
mokban több százan mérik össze tudá-
sukat egy meglehetõsen változatos, iz-
galmas, a monotónia tûrést enyhítõ
versenypályán. A közvetlen vonzáskör-
zetében pedig sorra mutatkoznak be a
magyarországi világversenyek meg-
rendezésére készülõ olyan rokon-
sportágak, mint a duatlon vagy éppen
a tájfutás. Apukák, anyukák, nagyma-
mák, nagypapák, kisebb-nagyobb ba-
ráti társaságok is a sétálóutcában cöve-
kelnek le, mert hamarosan versenyez
az unoka.

A legtöbben – a szekszárdiakat le-
számítva persze – a Sárközbõl és
Dombóvárról jönnek. Most is itt van-
nak a sportág letéteményesei az or-
szág legkülönbözõbb pontjairól: Deb-
recen mellett immár hagyományosan
Balassagyarmatról, Salgótarjánból,
Veszprémbõl, vagy a fõvárosi nagy
klubok képviseletében az utánpótlás-
nevelésre nagy hangsúlyt fektetõ Va-
sastól. Elégedetten tekinthetett körbe
a szövetség új elnöke, Gyulai Miklós,
az utolsó említésre méltó százas, illet-
ve kétszázas magyar váltó tagja, aki
azért Márton bátyjától, a szövetség fõ-
titkárától kapott némi útravalót a
szekszárdi atlétikai tervekrõl, sport-
ági megújhodási elképzelésekrõl. Ki-
fejezetten tetszik neki az újabb éles
versenyt felvezetõ egykörös futam,
amely során együtt futnak az épek és
a fogyatékkal élõk, akik közül többen
– köztük a késõbbi profi verseny fu-
tói is – a befutónál összeölelkeznek. 

Az amatõr váltófutás kezdetére már
megérkeznek a térre – csaknem hi-
ánytalanul – a „párizsi tízek, Szekszárd
maratonistái”. Futva jöttek, de most

nem futnak. Részint azért, mert leg-
többjüket csak egy nap választotta el a
duatlonversenytõl, mások sérüléssel
bajlódtak, aki meg futhatott volna, an-
nak ez az öt kilométer egy bemelegí-
tésnek felel meg... Azért nem vonultak
félre az egészséges életmód szekszárdi
reklámhordozói: demonstrációs jelleg-
gel többen is a váltófutás csapattagjai
mellé szegõdve megtettek egy kört,
vagy még egyet. Persze Soós Kati most
sem lazsált, mert a kisöregek alkotta
trióval – édesapjával, Lacival, az elnyû-
hetetlen veterán futóval, és annak két
klubtársával, Lóki Ferivel és Novikov
Jóskával – alkotott egy csapatot, majd
egy kiadós edzés gyanánt vállalkozott
az öt kilométer egyéni teljesítésére is,
amit még Soós László is végigcsinált.

– Kétszázharminckét év volt a váltó
összéletkora, és négyen 266 kg-ot tet-
tünk ki – mondja a kapitány a rá jel-
lemzõ, futás okozta örömmel.

Ez utóbbiból kijutott a baráti, mun-
kahelyi és családi váltók tagjainak is a
beérkezés után. Fõleg azoknak, akik
egyedül tudták le az öt kilométert, pe-
dig korábban egyfolytában két-három
km-nél többet még nem futottak.
Utóbbi megállapítás nem vonatkozik

a kardiológus fõorvos Zsigmond Ár-
pádra, akit ugyan nem látunk az or-
szágutakon, salakon, ütött-kopott
rekortánon futni, de a maga módján
megszállott e tekintetben. A futást,
mint terápiát betegeinek az elsõk kö-
zött javasló doki a maratont már több-
ször teljesítette, fia, Elõd, pedig az
egyik adu ász az AC Szekszárd paklijá-
ban. Az idõsebb Zsigmondnál a futás
akkor vált ki katarzist, ha azt változa-
tos talajon, természeti környezetben,
erdõkben gyakorolja. Máris figyel-
münkbe ajánlja a szálkai erdõt, amely-
nek van olyan szakasza, ami a kezdõ-
ket sem állítja kínzó, legyõzhetetlen
akadályok elé, mert mint mondja: egy
nem hosszú emelkedõtõl, illetve lejtõ-
tõl eltekintve sík terepen, nagyszerû
talajon, ózondús levegõt lélegezve,
madárcsicsergés közepette gyûjthetõ
be sok kilométer.

Megmérettetésnek szánta a talán
legsportosabb élborász, Eszterbauer
János az amatõr futamot. A rendszere-
sen négy-öt kilométereket futó, ötven
felett is sportos õs-szekszárdi ezúttal a
vekkerre, azaz a chipre is felettébb kí-
váncsi volt. A 25 perc alatti ötezer
még az élete elsõ maratoniját futó,

hozzá képest profi feleség, Csatári
Mónika elégedettségét is kiváltotta. 

Minden fentebb leírt pozitívum el-
lenére kezdem egyre rosszabbul érez-
ni magam a Garay-szobor környékén.
Sajnos, nem vagyok egyedül. Az ama-
tõr futam két gyõztesét, a veszprémi
Felber Orsolyát és Jenkei Pétert (Va-
sas), a 17 éves korosztály egyik legna-
gyobb hazai ígéretét – de az összes be-
futót – olyan gyér érdeklõdés fogadja,
mintha a „munkahelyi olimpia” köte-
lezõen elõírt futama zajlana Szekszárd
belvárosában. Jobb is, hogy ezt a Gyu-
lai-testvérek egyike sem látta. A pro-
fiknál gyõztes miskolci Tóth Tamást,
és a Kálovics Anikó árnyékából elõlé-
põ veszprémi Tóth Líviát – no és a hõ-
siesen küzdõ vert mezõnyt – ha lehet,
még ennél is kevesebben!

A két fõszervezõt, Scherer Tamást és
Csillag Balázst felettébb sajnálom, õk
tényleg mindent megtettek, amit eb-
bõl a büdzsébõl lehet. Elhoztak mini-
mum három-három olyan sportolót,
akik közül bármelyikük futhatna Lon-
donban az országot képviselve. Egy
ilyen szintû, közel 500 indulót meg-
mozgató utcai futófesztivál ezt a nézõi
„felszívódást” nem érdemli meg, mert
ha így lesz, óhatatlanul tolakodik a kér-
dés: megérdemli a város ezt a versenyt?

Apátiámból maga a fõszponzor, bá-
ró Twickel György vezet vissza a ma-
gyar valóságba. A verseny névadója
komplexitásában nézve a dolgokat
nem lát semmi okot a meghátrálásra,
a kivonulásra. „Idõ kell ahhoz, hogy itt
is minden úgy legyen, mint egy nyu-
gati kisvárosban, ahol elõbb százak,
aztán ezrek szurkolják végig az ilyen
versenyeket. Mi elindultunk ezen az
úton, kis türelem kell még. Engem elé-
gedetté tesz, hogy sok olyan eleme
van a versenyünknek, amivel színt ho-
zunk a magyar atlétikába. Ezt megtar-
tani, majd továbbfejleszteni kell, s ami
most hiányzott, az is meglesz elõbb-
utóbb. Ilyen-olyan változtatásokkal ta-
lán már jövõre is.” 

A nyilatkozat egy hitvallással ér fel a
verseny közelebbi és távolabbi jövõ-
jét illetõen.

Száznál is többen indultak az integrált futamban
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Győztesek:
Lányok, I. korcsoport (1 km): 1. Ádám Alexa (Gyakorló iskola). II. korcso-
port (1 km): 1. Samai Zsuzsanna (Babits iskola) 3:45.3. III. korcsoport (2
km): 1. Kocsis Zsófia (Dombóvár) 7:42.1. IV. korcsoport (2km): 1. Buka
Glória (Debrecen) 7:11.9.
Fiúk, I. korcsoport: 1. Kelemen Zsombor (Babits iskola). II. korcsoport: 1.
Pápai Gábor (Dienes iskola) 3:37.4. III. korcsoport: 1. Szendi Adrián
(Kajdacs) 7:14.1. IV. korcsoport: 1. Varga Zoltán (Dombóvár) 7:42.1.
Váltók (4 km): 1. Emlékezetbõl futók 13:44.
Amatõr (5 km), nõk: 1. Felber Orsolya 19:46. Férfiak: 1. Jenkei Péter
16:20.
Profik, nõk (5 km): 1. Tóth Lívia (VEDAC) 16:29. Férfiak (10 km): 1. Tóth
Tamás (Misi SC) 30:22.

Épek és fogyatékkal élők futottak együtt
Kiválóan sikerült az elsõ alkalommal megrendezett integrált futam, ahol fo-
gyatékkal élõk és épek futottak közösen egy kilométert. A szervezõk nagy
örömére száznál is többen sorakoztak fel a rajtvonal mögött: 76 speciális
sportoló és azok, akik már futottak, váltócsapatok, illetve akik így melegítet-
tek be. Még a testvérvárosból érkezett négy német fiú is beállt egy közös
sportélmény erejéig.
Több kategóriában hirdettek eredményt. A vakok- és gyengénlátók verse-
nyében a tamási Rákóczi Szilvia és a bonyhádi Vudik Ferenc bizonyult a leg-
jobbnak. A hallássérülteknél Fábián Dóra és Kertész Sándor végzett az élen.
Dóri elindult a II. korcsoportosok versenyében is, ahol a kiváló tizenkettedik
helyet szerezte meg az épek között. A parasportolók versenyét Orsós Zol-
tán és Lázár Aranka nyerte a Hétszínvilágból.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Május 14-én, csütörtökön, 15 órá-
tól az I/23-as teremben 

„Nõkrõl-nõkért, férfiakról-férfia-
kért – nõknek és férfiaknak” 

A szekszárdi Esélyek Háza neves
pszichológus házaspár közremûködé-
sével rendez programot. Elõadásuk cí-
me: „Hogyan tehetjük jobbá párkap-
csolatunkat?” Az elõadást beszélgetés
követi a pszichológusok irányításával.

A program ingyenes. Szeretettel
várnak minden érdeklõdõt!

Május 15. (péntek) 9-18 óráig a
színházteremben XVIII. Weöres
Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Regionális Találkozó. 

Tolna, Somogy, Baranya, Fejér me-
gyei csoportok bemutatkozása.

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színházterme és kisterme.

Szervezõ: Garay János Általános Is-
kola és AMI. Info: Pekari Bernadett
74/511-450; 20/469-17-33

Támogató: Tolna Megyei Közokta-
tás-fejlesztési Közalapítvány

Május 20-án, szerdán Adagio
együttes estje. Jegy: 2200 Ft 

Május 21-én, csütörtökön, 19 óra-
kor Garay bérlet 4. elõadása: Carlo
Goldoni: MIRANDOLINA, AMORE!
vígjáték.

Színházjegyek válthatók munka-
napokon 14-18 óráig, 2000 Ft-os áron.

Május 23-án, szombaton, 10-18
óráig

Örökség Dél-dunántúli Regio-
nális Gyermektáncfesztivál 

Örökség Gyermek Népmûvészeti
Egyesület Dél-dunántúli regionális
szervezete tartja Baranya, Somogy és
Tolna megye legjobb gyermekcso-
portjainak találkozóját, ahol szakmai
zsûri értékeli munkájukat. 

A program látogatása díjtalan.

Tolle Gyermeknap a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház közremûködésé-
vel május 24-én a Prométheusz
parkban 10.00 órától

Színpadi programok:
- Alma Zenekar elõadása
- torna és találkozó Béres Ale-

xandrával
- Bartina Együttes néptáncbemu-

tatója
- Szekszárd Mozgásmûvészeti

Stúdió bemutatója
- sztárvendégek: Király Viktor és

Tóth Gabi „megasztárosok”
valamint: Tolle tejbár; védelmi és

mentési bemutató a tûzoltók és a Vö-
röskereszt közremûködésével; bemu-
tatkozik az Óceán Könnyûbúvár SE;
kézmûves foglalkozások; légvárcsúsz-
da, ugráló játszóház; autószimulátor
és még sok más érdekesség.

Filmvetítés a Panoráma Moziban:
Volt (10.30 óra), Kutyaszálló (12.30
és 14 óra).

A gyermeknap programjai ingye-
nesen látogathatók.

Mûvészetek Háza

Székely Bertalan Szabadegyetem 2. elõ-
adása

Május 14-én (csütörtök)  17 órakor
„Székely Bertalan életmûve

festményeinek tükrében”
Elõadó: Dr. Bakó Zsuzsanna mûvé-

szettörténész a Magyar Nemzeti Galé-
ria fõosztályvezetõje

Jegy: 600 Ft

Május 28-án, csütörtökön, 19.30 óra-
kor 

Jandó Jenõ zongoramûvész és
Megyesi Schwartz Lúcia énekmû-

vész dalestje Joseph Haydn osztrák
zeneszerzõ halálának kétszázadik év-
fordulóján.

Mûsor: 
Joseph Haydn:
1. C-dúr szonáta (Hob. XVI/50)
2. English Canzonettas and Songs:
- She never told her Love
- The Spirit 's Song
- Despair
- A Pastoral Song
- The Mermaid 's Song
- Fidelity 
3. Esz-dúr szonáta (Hob. XVI/52)
4. Arianna a Naxos cantata
Belépõjegy: 1500.- Ft
Zenebarát bérlettel 750.- Ft

Panoráma Mozi

NAGYTEREM

Május 7-13-ig
15.30,17.30: Szörnyek az ûrlé-

nyek ellen – szinkronizált amerikai
animációs film (12)

20.00: Elrabolva – feliratos fran-
cia akciófilm (16)

Május 14-20.
17.30, 20.00: X-men kezdetek –

szinkronizált amerikai akciófilm 

ART TEREM

Május 7-13-ig
17.00: Kétely – feliratos amerikai

film (12)
19.00: Szíven szúrt ország – szí-

nes magyar film
Május 14-20.
17.00: Milk - amerikai életrajzi-drá-

ma (16)
19.00: Hajrá boldogság - feliratos

angol vígjáték (12).

Székely Bertalan
(1835-1910) festõmûvész kiállí-
tása a Mûvészetek Házában április
4. és június
28. között a
Magyar Nem-
zeti Galéria vá-
logatásából.
A kiállítás hét-
fõ kivételével
naponta 9-19
óráig, szom-
baton, 9-13
óráig  látogatható.
Jegyárak: felnõtt 1600 Ft, nyugdí-
jas 800 Ft, diák 600 Ft.
Csoportos kedvezmény: diákcso-
portoknak 15  fõig 1 kísérõ, 15 fõ
felett 2 kísérõ ingyenes.
Üdülési csekket elfogadunk!

Zeneiskolai felvételi
A Garay Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Ze-
neiskolája értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy szol-
fézs-elõképzõs, valamint hangszeres felvételit tart
klasszikus és jazz hangszerekre május 22-én (pén-
tek) 14-18 óráig, és 23-án (szombat) 9-12 óráig.

A 2009/2010-es tanévben ismét indítunk kis-
elõképzõs (elõképzõ 1) foglalkozásokat, au-
gusztus 31-ig 6. életévüket betöltõ gyermekek
számára. Hetente 2x45 percben, játékos formá-
ban ismerkedhetnek a zenei alapelemekkel, új
dalokkal, körjátékokkal, ritmushangszerekkel.

A klasszikus hangszeres szakokra elsõsorban
azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik elvé-
gezték az elõképzõ osztályt, illetve szeptember-
tõl az általános iskolában a harmadik osztályt
kezdik el. Jazz tanszakra klasszikus zenei elõ-
képzettség szükséges.

A felvételi helyszíne: Garay Általános Iskola és
AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája, Széchenyi u. 38.

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

Mindenkit szeretettel várnak!

A MEDIÁCIÓ. A szekszárdi Mentálhigi-
énés Mûhely tisztelettel meghívja elkö-
telezett, tenni akaró érdeklõdõket a
Szekszárdi Bûnmegelõzési Szabad-
egyetem májusi elõadására. A Hunya-
di u. 4. fsz. nagyteremben május 13-án
( szerda) 17.00 órakor Répás Román,
a Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal
pártfogó felügyelõje tart elõadást a
mediációról.

ÖNKÉTES SEGÍTÕK. A „Segíts rajtam!”
Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány
önkénteseket keres a Segítõ Kezek
Klubjába sport- és egyéb szabadidõs
programok lebonyolításához. Az ér-
deklõdõket május 14-én 16 órakor vár-
ják a kórház gyermekgyógyászati osz-
tályának földszinti tárgyalójába. Az
egészségügyi ismeretekrõl dr. Omacht
Erika gyermekgyógyász és gastroen-
terológus, területi fõorvos tart elõ-
adást. Minden érdeklõdõt várnak.

PROGRAMOK

Helyszín: Sportcentrum (Ke-
selyûsi út 3.)

8.30-9.00 óra: Az általános is-
kolák felsõs tanulóinak érkezése
és regisztrációja

9.00-9.05 óra: Megnyitó
9.05-9.30 óra: Filmvetítés

(balesetmegelõzési kisfilm)
9.30-10.15 óra: Kerékpáros

ügyességi pálya
Játékos vetélkedõ sebesség-

mérõ mûszer segítségével 
Ayala müsora 
10.15-10.30 óra: KRESZ-elõ-

adás
10.30-11.00 óra: KRESZ teszt-

lap kitöltés
11.00-11.40 óra: „Roadshow

Alosztály” motoros bevonulása,
motorok megtekintése

11.40-12.00 óra: Cozombolis
fellépése

Helyszín: Szt. István tér 11-13.
14.00 óra: Balesetben elhuny-

tak emlékére kopjafa állítás (Mi-
niszterelnöki Hivatal, IRM és
ORFK-OBB képviselõje, Szek-
szárd polgármestere, TMRFK
rendészeti igazgatója, TMBB
képviselõje, Szekszárdi RK veze-
tõje, Szekszárdi Polgárõrség ve-
zetõje)
Helyszín: Béla király tér 8. 

14.30 óra: Kijelölt gyalogos-át-
kelõhely újra festése
Helyszín: Szekszárdi Polgár-
mesteri Hivatal (Béla király
tér 8.)

15.00 óra: Megállapodás alá-
írása (Szekszárdi RK vezetõje,
Szekszárd polgármestere, Szek-
szárdi Polgárõrség vezetõje,
IRM képviselõje, ORFK-OBB
képviselõje)

Közlekedésbiztonsági Roadshow
Szekszárd, 2009. május 11.
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KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTVÁNYI BATYUS BÁL

Az Esõemberkék Alapítvány szeretet-
tel vár mindenkit az alapítványi batyus
báljára május 15-én, pénteken, 19 órai
kezdettel a Szent István Házba (Rákó-
czi u. 69.). A zenét a Cocktail Band
szolgáltatja. Belépõjegyek 2000 Ft-ért
vásárolhatók a Hétszínvilág Otthon-
ban (Szentmiklósi u. 9.), vagy az 500
Ft-os támogatói jegyekkel együtt a
74/512-660-as telefonon rendelhetõk.

CSIRKEÁRUSÍTÁS

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a megyei Vöröske-
reszt Nyugdíjas Alapszervezete má-
jus 11-én, hétfõn, reggel 6 órától fris-
sen vágott, tisztítottcsirke-árusítást
tart a készlet erejéig, 600 Ft/kg-os
áron. Az árusítás helye: az Érdekszö-
vetség épülete, Hunyadi u. 4.

1 SZÁZALÉK

Kérjük, adója 1 százalékával segítse
Ön is a Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete tagjait. Adó-
szám: 18864858-1-17. Köszönjük!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Május 19. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Május 26. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Május 19. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Május 26. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első 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.

KÕVÁRI 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 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Május 12. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Május 11. (hétfő) 17-18 óráig

Május 25. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

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 harmadik 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

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

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

APRÓHIRDETÉS

A MINÕSÉG GARANCIÁJA
Richter László
kárpitosmester

Bútor- és autókárpitozás

Műhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.

Tel.:74/412-186; 20/446-86-42
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