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– 2005-ben feleségemmel – fővá-
rosi lakásunkban könyvelőirodát
működtetett – és kisebbik fiuúnk-
kal visszaköltöztünk Baranyába,
miután a zengővárkonyi hétvégi
házunkat átalakítottuk és komfor-
tosítottuk.

– Ha jól következtetek, két gyer-
mekük van.

– Az idősebb fiú Brüsszelben, az
Európa Parlamentben – nem politi-
kai delegáltként, hanem – alkalma-
zottként dolgozik. Kisebbik gyer-
mekünk borász, kisvendéglőt üze-
meltet Zengővárkonyban. Itt te-
szem hozzá, a szekszárdi borvi-
dékhez tartozó „nyéki hegyen” van
az ősi családi birtokunk, ami nem
éri el az egy hektárt, a rajta lévő
szőlőt 30–40 évvel ezelőtt telepítet-
ték, tehát meg kell újítani. Úgy-
hogy komoly munka vár itt is a fiú-
ra, amibe természetesen besegítek
neki. 

– Amikor elhatározták a visszaté-
rést, nyilván állást keresett.

– Először a Pécsi Tudományegye-

tem közgazdasági karára szerettem
volna visszatérni. Ám ott is – aho-
gyan mindenütt – szűkítések vol-
tak, hatan álltak előttem a sorban.
A dékán javasolta Szekszár-
dot, mivel a már említett gaz-
daságtudományi intézet ve-
zetőt keresett, s arról is tájé-
koztatott, hogy itt felfutóban
van a közgazdasági képzés.
Az utóbbi teljességgel érthe-
tő, hiszen mint tudjuk, a ha-
gyományos pedagóguskép-
zés manapság nem igazán pi-
acképes. 

– Az élet „parancsára” évek
óta komoly átalakulási folya-
mat zajlik a főiskolán.

– Pontosan így van. A ko-
rábbi gazdászképzést az egy-
re erőteljesebb a közgaz-
dász–turizmus és vendéglá-
tás szak váltotta, s intézmé-
nyünk 2200 hallgatójának –
beleértve a levelezősöket,
mindenkit – bő egyharmada
itt készül diplomázni. S ha

megnézzük a legfrissebb jelentke-
zési számokat, azt lehet látni, hogy
turizmus-vendéglátásra 5,5-szeres
a túljelentkezés. De ennél is fonto-
sabb adat, hogy hányan jelölték
meg első helyen e szakot: a jelent-
kezők 1,2 százaléka, tehát az első
helyesek közül is lehetőségünk
lesz válogatni.

– Mit jelent az, hogy „lehetősé-
günk”?

– A központilag meghúzott pont-
szám alapján az első helyen jelent-
kezettek közül is a legjobbak fog-
nak itt tanulni, ami szintén a minő-
ségi oktatás garanciája.

– Az iménti szóhasználata freudi
elszólásnak tűnhet. 

– Lehetséges, hiszen az a véle-
ményem, hogy központilag egy ke-
retszámot kellene meghatározni, s
azon belül azt, hogy milyen felvéte-
lit csinál, mi alapján válogat, rábíz-
nám az intézményekre.

– Hajdan így volt.
– Bizony, így. Abban az időben

komoly, jó szelekciót adó felvételi
rendszer volt. Aki akkoriban beke-
rült az egyetemre, illetve főiskolára,
az eleve jó színvonalról indult. De
ne felejtse el, hogy akkor az adott
korosztálynak öt-hat-hét százaléka
tanult tovább, szemben a mai jó
negyven százalékkal. Az utóbbiból
következik, hogy az átlagszínvonal
meredeken megy lefelé.

– Professzor úr szerint hány szá-
zalék lenne az optimális?

– Magánvéleményem szerint
20–25 százalék. Ugyanis a felsőfokú
oktatási intézmények kibocsátási
képessége igen magas, amivel közel
sincs arányban a nemzetgazdaság
felvevő képessége. Igaz, ennek a
hatalmas méretű képzésnek egy
előnye van, hogy a továbbtanuló
emberek nem jelentkeznek a mun-
kaerő piacon. Ám ezzel csak négy-
öt évvel tovább löktük a problémát.
Hiszen amikor a diplomások kike-
rülnek az életbe, akkor szembesül-
nek azzal, hogy nincs számukra
munkalehetőség. 

„A jelenlegi felsőoktatási forma nem tartható fenn”
Beszélgetés dr. Mellár Tamás egyetemi tanárral, a főiskolai kar főigazgató-helyettesével

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskola Karának gazdaságtu-
dományi intézetét idén február óta dr. Mellár Tamás professzor veze-
ti, majd az intézmény főigazgató-helyettese lett. Az Alsónyéken szüle-
tett férfiú 1977-ben szerzett közgazdász diplomát Pécsen, s bent ma-
radva az egyetemen, oktatott. Kezdetben gyakornokként, majd tanár-
segédként, azután adjunktusként működött. 1989-ben egy éven át
közgazdászkutatóként Soros-ösztöndíjjal az USA-ban tevékenykedett.
Hazatérve Budapestre először a Privatizációs Kutatóintézetbe került,
majd kormány-főtanácsadó lett. 1994-től négy éven át a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított. Ezt követően, 1998– 2003
között elnökként irányította a Központi Statisztikai Hivatalt. 

SzSzekszárekszárdi Szdi Szentent
László NLászló Napokapok

JÚNIUS 22–24.
Részletes program és

tudnivalók a 4–5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 28. 
(csütörtök) 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
Június 28. 
(csütörtök) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Polgármesteri tárgyaló

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik és negyedik
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal
I. em. 40. sz. iroda

III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 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
Polgármesteri Hivatal fszt. 4. sz. 

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
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

Június 13. (szerda) 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 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Június 4. (hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-
épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és 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 
harmadik keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

B É R B E  A D J A
Szekszárd, Piactéri üzlet 

(hrsz: 1822)
alapterület: 87+27 m2

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

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST 
tartott a Fidesz szekszárdi és tolnai csoportja. A jelenlévők
döntése alapján a szekszárdi csoport elnökévé dr. Braun
Mártont (képünkön), a tolnai csoport elnökévé Appelshof-
fer Ágnest választották újra. 

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES
KÖZPONT NYUGDÍJAS TAGOZAT

szervezésében június 21-én, csütörtökön a Rákóczi utca 8. szám alatti hús-
boltban (főiskolával szemben) kedvezményes áron füstölt áru, száraztészta-
és savanyúságárusítás lesz reggel 7 órától, amíg a készlet tart. Szalámi 1050
Ft/kg; véres-május hurka, disznósajt 440 Ft/kg; kolbász 880 Ft/kg; töpör-
tyű 500 Ft/kg; toka- és kenyérszalonna  360 Ft/kg; sütőkolbász 790 Ft/kg;
zsír 160 Ft/kg; friss sertéscomb, lapocka 900 Ft/kg. Szeretettel várjuk min-
den kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlóinkat!

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI ÉRDEKSZÖVETSÉGE
ÉS A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT

NYUGDÍJAS TERÜLETI ALAPSZERVEZETE 
értesíti tagjait, hogy június 25-én (hétfő) 6.30–10 óráig akciós, kedvező
áron füstölt áru árusítását tartja a  készlet erejéig a Hunyadi u. 4. sz. alatti
épületben. Árak: füstölt kolbász 750 Ft/kg; füstölt szalámi 900 Ft/kg; dara-
bolt sonka 950 Ft/kg; füstölt csülök 600 Ft/kg; füstölt tarja 950 Ft/kg; nyers
kolbász 650 Ft/kg; hurkák és disznósajt 350 Ft/kg; angolszalonna 950
Ft/kg; kolozsvári szalonna 850 Ft/kg; zsír 200 Ft/kg; töpörtyű 500 Ft/kg.
Az árusítás alatt az elmaradt tagdíjakat is lehet rendezni. 
Szeretettel várjuk minden nyugdíjas és nagycsaládos vásárlóinkat.

A TOLNA MEGYEI FELNŐTT DIABATESESEK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK

következő összejövetele 2007. június 26-án 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében. Szemészeti szövődmények címmel előadást tart
dr. Vastag Oszkár szemész főorvos. Az összejövetelre minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

A MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
SZEKSZÁRDI ÉS SZEKSZÁRD KÖRNYÉKI CSOPORTJA

2007. június 26-án kirándulást szervez Mórahalomra. A részvételi díj:
2000 Ft/fő. Jelentkezni személyesen az egyesület irodájában hétfőn és szer-
dán 8–12 óráig lehet. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!

Csoportvezetők

Közlemény – Szekszárd belvárosi
forgalmi rend módosítása

Szekszárd MJV Közgyûlése Gazdasági és Mezõgazdasági Bizottsága 143/2007. sz. határo-
zata alapján 2007. július 1-jéig bevezetésre kerül a belváros forgalmi rendjének módosítá-
sa, a Széchenyi utca négy forgalmi sávosra történõ visszaállítása. A módosítás során az
alábbi fõbb változásokra kerül sor:
• A Széchenyi utca Szent László utca és Wesselényi utca közötti szakaszán 2x2 forgalmi sáv

kerül visszaállításra a gyorsabb és akadálymentesebb közlekedés elõsegítésére.
• A Rákóczi utca Damjanich utca és Mátyás király utca közötti szakaszán megmarad a 2x1 for-

galmi sáv, illetve a leállósáv. A leállósávokban a KRESZ szabályozása szerint legfeljebb 1 órás
várakozás megengedett a városközpontból kiszorulók egész napos parkolásának megakadá-
lyozása miatt.

• A forgalmi rend módosítás során a jelzõlámpák szabályozása is módosításra kerül. A fõ ut-
cán a Kapisztrán utca csatlakozástól egészen a Lidl áruház csomópontjáig módosítják a for-
galomirányító jelzõlámpák összehangolási- és fázisterveit. A jelzõlámpák a nagyobb átbocsá-
tóképesség miatt rövidebb periódusidõvel mûködnek majd.

• A Széchenyi utcán a Várköz utcai csatlakozás kis kanyarodási ívei miatt kényszerintézkedés-
bõl sávszûkítést kell alkalmazni, így ezen a szakaszon a két forgalmi sáv egy sávra szûkül.

• A Széchenyi utcán a leállósávok megszüntetését követõen a „Megállni tilos” jelzõtáblákat he-
lyeznek ki a párhuzamos közlekedési rend biztosítása érdekében.

• A Béla király tér forgalmi rendje rendezésre kerül a templom elõtti parkolóhelyek leválasztásá-
val és elsõbbséggel rendelkezõ fõiránynak a Bezerédj u.–Béla király tér–Bartina u. útvonal ki-
jelölésével. A parkolóba csak egyirányú be- és kihajtás engedélyezett, amely kisebb mérték-
ben befolyásolja a tér forgalmát.

• A Vármegye háza elõtti útszakasz Garay tér felöli részén a jobb kihasználhatóság érdekében
ferde (halszálka) beállású parkolók létesülnek.

A forgalmi rend módosítása az alábbi fõ ütemekre bontva kerül elvégzésre:
• 2007. június 18-tól kezdõdik a meglévõ útburkolati jelek eltávolítása. A forgalmi rend módo-

sítás szerinti új burkolatjeleket június 25. és 30. között festik fel.
• A közúti jelzõtáblák kihelyezése az új burkolatjelek festésével összhangban, azzal párhuzamo-

san (június 25. és 30. között) valósul meg az érintett teljes szakaszon.
• A forgalomirányító jelzõlámpák fázisterveinek módosítása várhatóan június 25-re készül el,

vagyis ezt köven kezdõdhet el a jelzõlámpás csomópontok átprogramozása. Ez idõ alatt a jel-
zõlámpák sárgán villognak, az új programnak megfelelõen mûködésük várhatóan ugyancsak
június 30-án indul.

A forgalmi rend módosításának ideje alatt kérjük a lakosság fokozott figyelmét és megértését.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal



1. Kifizetem a 70 liter minimum edényméretet,
de továbbra is a 35 literes kukámat szeret-
ném használni, nekem ez eddig is elég volt. 
Amennyiben az önkormányzati rendeletnek

megfelelően, a 70 literes edényre megkötötték a
közszolgáltatói szerződést, a 35 literes edényt
továbbra is kiürítik az ALISCA Terra Kft. dol-
gozói. 

Általánosságban elmondható, hogy a szerző-
désben rögzített edénymérettől lefelé el lehet
térni, de a díjat akkor is a szerződés szerint kell
kifizetni. Fordítva azonban nem működik a do-
log! 

Aki 70 literre szerződött, de 110 literes edényt
használ, azonnal felszólításban részesül, és a
valós edényméret megfizetése mellett szerző-
désmódosításra kötelezik.

2. Hogyan lehet majd ellenőrizni, hogy ki mek-
kora edényre szerződött és mekkorát hasz-
nál a valóságban?
Az ALISCA Terra Kft. egy új, úgynevezett

„matricás” rendszert fog bevezetni az edények
nyilvántartására. 

A megkötött szerződések szerinti edénymére-
tet a kft. dolgozói egy matricával fogják a kihe-
lyezett kukákon jelölni, így az ürítések napján
az ürítő járat személyzete könnyen tudja majd
azonosítani, ha valaki a szerződéstől eltérő
edényméretet használ.

3. Nálunk elég lenne a heti egyszeri ürítés is,
miért kell a heti kettőt igénybe venni?
A hulladékgyűjtést és szállítást a Hulladék-

gazdálkodási törvény és a helyi önkormányzati

rendelet szabályozza. Jelenleg a rendelet írja elő
a heti kétszeri ürítést Szekszárd közigazgatási
területén, de a városokban a Hulladékgazdálko-
dási törvény is kötelezővé teszi a heti kétszeri
ürítést közegészségügyi és köztisztasági szem-
pontok miatt. 

Ettől eltérni a törvény értelmében, csak a csa-
ládi házas övezetekben lehet. 

Amint a szelektív hulladékgyűjtés kibővül a
városban, és az új rendszerről lesznek tapaszta-
lataink, megvizsgáljuk a lehetőségét annak, ho-
gyan lehetne a családi házas övezetekben csök-
kenteni a szállítás gyakoriságát.

Egy valamit azonban le kell szögezni: bár-
mennyire is szeretnék néhányan minimálisra
csökkenteni az edényméreteket és az ürítési
gyakoriságot (akad, aki havi egyszeri ürítést is
elégségesnek tartana!), a város tisztaságát és a
lakosok egészségét nekünk mindig maximáli-
san szem előtt kell tartani, és ebben soha nem
fogunk kompromisszumot kötni!

Tölgyesi Balázs
ügyvezető igazgató
ALISCA Terra Kft.

2007. JÚNIUS 17. 3333H É T R Ő L  H É T R E
„A jelenlegi felsőoktatási
forma nem tartható fenn”

Lakossági kérdések, észrevételek a
szemétszállítással kapcsolatban

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
2007. június 21-én (csütörtökön) 9 órakor tartja soros ülését

a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében
A közgyűlés  előtt sor kerül az Eredményességi Keretben részesülő kiemelke-
dő teljesítményeket elért sportegyesületek részére a támogatás ünnepélyes
keretek között történő átadására.

Végig kellene gondolni, hogy a
végzettek száma nagyjából meg-
egyezzen azoknak a számával,
akiknek van (lesz) esélyük a foglal-
koztatásra. Persze, lehet azt mon-
dani, „emberek, menjetek ki kül-
földre”. De itt képeztük ki őket, te-
hát idehaza termeljék meg azt a
pénzt, amire a költségvetésnek
szüksége van. Ha maradnának, ja-
vulna az eltartók és az eltartottak
aránya, hiszen nem csak Angliá-
ban, hanem Magyarországon is na-
gyon sok idős ember van.  

– Maradva még annál a bizonyos
25 százaléknál. A fennmaradó 15
százalékot például kvalifikált szak-
munkásoknak szánná?

– Igen, hiszen pontosan erre len-
ne szükség. Mert ma a diplomások-
ból túlképzés van, viszont a szak-
képzés alacsony színvonalú. Gon-
dolom, érdemes lenne nekünk is
áttérnünk arra, hogy a kötelező ok-
tatás az érettségiig tartson, s azu-
tán kezdődjön a színvonalas szak-
képzés. Ha világosan tekintünk a
jövő felé, akkor láthatjuk, hogy a
felsőoktatási piac a következő esz-
tendőkben szűkülni fog egyre erő-
södő verseny kíséretében. Az biz-
tos, hogy a mai felsőoktatási rend-
szer így nem tartható semelyik – fi-
nanszírozási és színvonalbeli – ol-
dalról sem. Azt gondolom, hogy a
változtatást nem tandíjjal, s nem az
egyetemek anyagi versenyével kel-
lene véghezvinni. 

– Mi az, amit ennek érdekében
például itt, Szekszárdon tehetnek?

– Nézze, ma Magyarországon 73,
vagy 74 felsőoktatási intézmény
van. Ezeknek a száma is le fog
csökkenni közel a felére. Hogy me-

lyik marad meg, s melyik nem, azt
nyilván az oktatatás színvonala
dönti el. Tehát a nívó tartása, illet-
ve növelése a feladatunk. Ennek
megítélése nem szubjektív, hiszen
a tudományos minősítések nagy-
részt objektívek. 

– A magyar akkreditációs bizott-
ság rendszeres felülvizsgálatokat
tart az intézményekben. Bizonyos,
hogy a „mi” főiskolánkon például a
gazdaságtudományi intézet igazga-
tójának a személye – eddigi mun-
kássága alapján – nagyon is növeli
az értékelés eredményét. 1998-tól
habilitált egyetemi tanár, 2006-tól
pedig a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora. 

– … és 110 publikációm van, ami
valóban jelenthet valamit a bizott-
ság számára. Ma már hála Istennek
az van, hogy egy ember csak egy
helyen lehet. Ma már nem lehet azt
a „haknit” eljátszani, hogy le-lejö-
vök ide és adom a nevemet. Tehát
főállásban dolgozom Szekszárdon.
Talán említettem, saját elhatározá-
somból jöttem el Budapestről, ami-
hez hozzájárult az ember léptékű
vidéki élet, amire vágytam, vágy-
tunk. Másrészt itt komoly kihívást
látok, ami a jó képzés megvalósítá-
sát, egyben az intézmény fennma-
radását eredményezi. 

– Most éppen vizsgaidőszak van,
a folyosókon, az aulában nyüzsög-
nek a vizsgára váró hallgatók. Felfi-
gyelnek a munkába érkező pro-
fesszor úrra? Megismerik?

– Most már igen. De igaziból
szeptembertől ismernek majd
meg, mert három fontos tárgyat –
bevezetés a közgazdaságtanba, a
makro-ökonómia, illetve a gazda-
ságpolitika – fogok tanítani.

V. Horváth Mária – Fotó: Nagy Á.

N A P I R E N D
1. Szekszárdi Önkormányzat …/2007.(…) rendelete az önkor-

mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szó-
ló 31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(146. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

2. Szekszárdi Önkormányzat …./2007.(…) rendelete a közterü-
leti parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló
28/1994. (VIII. 29.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(147. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegy-
ző

3. Szekszárdi Önkormányzat …/2007. (…) rendelete az önkor-
mányzati fenntartású intézményekben igénybe vett szolgálta-
tásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról (tervezet) (148.
sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

4. Helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítá-
sának előkészítése (174. sz. előterjesztés) Előterjesztő:
Herr Teréz irodavezető

5. Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Tár-
sulás 2006. évi tevékenységéről  (167. sz. előterjesztés) Elő-
terjesztő: Horváth István polgármester

6. Javaslat óvoda és bölcsőde többcélú intézmény létrehozásá-
ra  (160. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Göttlinger István
irodavezető

7. Javaslat intézményfenntartó társulás létrehozására Szálka
község Önkormányzatával (163. sz. előterjesztés) Előterjesz-
tő: Horváth István polgármester

8. Javaslat intézményfenntartó társulás létrehozására Medina
Község Önkormányzatával (164. sz. előterjesztés) Előter-
jesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat a Metacom ’96 Bt.-vel kötendő szerződések jóváha-
gyására  (150. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Haag Éva
alpolgármester

10. Törvényességi észrevétel a közgyűlés működésével, mu-
lasztásával kapcsolatban (az előterjesztés később kerül ki-
küldésre)   Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

11. Törvényességi észrevétel a közgyűlés 78/2007. (IV. 26.)
szekszárdi öh. határozatára (az előterjesztés később kerül ki-
küldésre)   Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

12. Javaslat a Központi Műhely szolgáltatásainak igénybe vételé-
re kötött megállapodások módosítására (149. sz. előterjesz-
tés) Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Megállapodás egyes önkormányzatot érintő szakfeladatok
ellátásáról   (155. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Horváth
István polgármester

14. Javaslat közétkeztetési gazdasági társaság létrehozására
(152. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Horváth István polgár-
mester

15. Javaslat az önkormányzati intézmények gondnoki, udvarosi
és mosodai szolgáltatásainak ellátására (az előterjesztés el-
készítésének határideje 2007. június 15.) Előterjesztő:
Horváth István polgármester

16. Tájékoztató az önkormányzati bérlakások állományáról
(179. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Horváth István polgár-
mester

17. „Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás”
létrehozása (156. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Főfai
Klára irodavezető

18. Javaslat a közoktatási intézmények 2007-2008. tanévi osz-
tályaira, csoportjaira (165. sz. előterjesztés) Előterjesztő:
Dr. Göttlinger István irodavezető

19. Állásfoglalás az Általános Művelődési Központ átszervezésé-
ről  (162. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Horváth István pol-
gármester

20. Közgyűlési hozzájárulás a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesz-
tési Közalapítvány kuratóriumába történő delegáláshoz
(166. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Göttlinger István
irodavezető

21. Lemondás a belterületi utak felújítására biztosított 2005. évi
támogatás maradvány összegéről  (170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

22. Javaslat a Kiss János utca és Rákóczi utca északi szakasz
szennyvízcsatornázása támogatási ütemének elfogadására
(169. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Szeleczki József iro-
davezető

23. Javaslat a pécsi egyetemi, főiskolai kollégiumi férőhelyek el-
nyerésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére  (157.
sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodave-
zető

24. Átfogó ellenőrzés a Liszt Ferenc Művészeti Iskolában (168.
sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

25. Javaslat a 2006. évi Aranykönyvi bejegyzésekre  (154. sz.
előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodaveze-
tő

26. Külföldi meghívások  (159. sz. előterjesztés) Előterjesztő:
Dr. Göttlinger István irodavezető

27. Javaslat Esztergom Városával kötendő partnervárosi megál-
lapodás jóváhagyására (172. sz. előterjesztés) Előterjesz-
tő: Horváth István polgármester

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végre-
hajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb ese-
ményekről  (145. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Horváth
István polgármester

29. Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. alapító okiratá-
nak jóváhagyására  (175. sz. előterjesztés) Előterjesztő:
Horváth István polgármester

30. Javaslat az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Kft. alapí-
tó okiratának jóváhagyására  (176. sz. előterjesztés) Előter-
jesztő: Horváth István polgármester

31. Szekszárdi Önkormányzat …./2007.(…) rendelete a 2007.
évi költségvetésről szóló 6/2007. (III. 1.) szekszárdi ör. mó-
dosításáról (tervezet)  (173. sz. előterjesztés)  Előterjesztő:
Horváth István polgármester 

32. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS
33. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására  (153.

sz. előterjesztés) Előterjesztő: Horváth István polgármester
34. Tájékoztató a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és re-

konstrukcióihoz nyújtott 2006. évi felhalmozási célú támo-
gatások ellenőrzéséről Szekszárd városában  (151. sz. elő-
terjesztés) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

35. Javaslat a Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett és a Közjóért
kitüntető–díj adományozására (158. sz. előterjesztés) Elő-
terjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

36. Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatok elbírá-
lására (161. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Horváth István
polgármester

A Közgyűlés nyilvános ülésének előterjesztései a www.szek-
szard.hu honlapon (Önkormányzat/közgyűlés napirendjei) te-
kinthetők meg.

Folytatás az 1. oldalról.
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Június 22. péntek 

9.30 Wosinsky Közösségi Ház
Tavaszy Noémi

grafikus-festõmûvész, a Magyar Köztársaság
Érdemrend Kiskereszt tulajdonosa, a Magyar
Kultúra Lovagja

„Ökumenizmus és képzõ-
mûvészet” címû kiállítása

Köszöntõ: Bacsmai László plébános

A kiállítást megnyitja Kubanek
Miklós újságíró, tanár

Közremûködik: A szekszárdi Gárdonyi
Zoltán Református Együttes oktettje

Felelõs szervezõk: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza • Pék Jánosné (Tel.: 74/529-
610) – Szálka Mûvészetéért Alapítvány • Decsi
Kiss János (Tel.: 30/600-4556)

A kiállítás a Szent László Napok idõtar-
tama alatt látogatható 10–20 óráig

10–14 Wosinsky Közösségi Ház

„Szent László és népe”
Szent László és kora 
konferenciasorozat II.
világi és egyházi elõadók
közremûködésével

A konferencia moderátora: dr. Szabó
Géza PhD, régész fõmuzeológus

A konferenciát megnyitja és köszön-
tõt mond: Mayer Mihály pécsi
megyés püspök

„Szent László a népi emlé-
kezetben, különös tekintettel
az erdélyi mondavilágra”

Elõadó: Tempfli József nagyváradi
megyés püspök

„Szent László és kora”
Elõadó: Prof. Makk Ferenc történész
tanszékvezetõ egyetemi tanár, 
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara

„Õseink édes unokája”
(Kájoni) Árpádházi Szent
Erzsébet

Elõadó: dr. Puskely Mária SSND
szerzetes tanár (Budapest)

„Szent László és a jogi 
néphagyomány”

Elõadó: dr. Nagy Janka Teodóra
néprajzkutató, fõiskolai tanár PTE
IGYFK (Szekszárd)

„Ma László napja vagyon”
Elõadó: Móser Zoltán fotómûvész,
PPKE Bölcsészettudományi Kara
(Piliscsaba)

A helyszínen vásárolható és dedikál-
tatható kötetek: Puskely Mária: Árpád-
házi Szent Erzsébet • Bunyitay Vincze:
Szent László király emlékezete (az
1892-es kiadás hasonmása Tempfli
József megyés püspök elõszavával)

Gárdonyi Zoltán Református
Együttes hangversenye
Felelõs szervezõk: dr. Szabó Géza PhD régész
(Tel.: 30/405-3057) • Pócs Margit közmûvelõdési
referens (Tel.: 30/632-3266) • Bognár Cecil
mûvelõdésszervezõ (Tel.: 20/824-6992)

16 Garay tér
IV. „DIGI 24” Filmfesztivál
indítása

Digitális Filmnapok megnyitója
A három napon keresztül mûködõ

„Filmtér” megnyitása

Koncertek és szabadtéri
filmvetítés 19 és 24 óra között
Felelõs szervezõ: 
Kindl Gábor (Pixel TV) (Tel.: 30/414-6614)

18 Belvárosi római katolikus
templom 
A Szent László Napokat meg-
nyitó ünnepi szentmise

a Liszt Ferenc 
Pedagógus Kórus és 
Lozsányi Tamás 
orgonamûvész
közremûködésével
A szentmisét celebrálja:
Mayer Mihály 
megyés püspök, 
Tempfli József 
Nagyvárad katolikus püspöke
és 
Bíró László püspök
Szentbeszédet tartja: 
Tempfli József püspök

19.30 Apátsági romok
Zenével Szent László
nyomdokán

A Szekszárdi Gitárkvartett
rendhagyó 
szabadtéri koncertje

Felelõs szervezõ: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza, Lányi Pé-
ter (Tel.: 20/961-8378)

21 Béla király tér
Az alsó-, felsõ- és újvárosiak
fáklyás felvonulása
Közremûködik: a Muslinca Kórus 
Harangszó

Szent László király tiszteletére 
a város templomaiban

Ünnepi köszöntõ
Horváth István polgármester, 
Bíró László és Tempfli József
(Nagyvárad) püspökök részvételével

„Üdvözlégy, te boldog Várad”
Várad és Szent László emlékezete a
nagyváradi Szent Római Katolikus
Gimnázium diákszínjátszói elõadásában

Felelõs szervezõ: Szekszárd Borvidék Kht. 
Herrné Szabadi Judit (Tel.: 30/235-5160)

22 Iván-völgy
Szent Iván-éji máglyagyújtá-
sok az Iván-völgyben
Felelõs szervezõ: Szekszárd Borvidék Kht.
Herrné Szabadi Judit (Tel.: 30/235-5160)

22 Vármegyeháza belsõ udvara
Sacra Corona

Szabadtéri filmvetítés
Felelõs szervezõ: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza, Pék Jánosné (Tel.: 74/529-610)

Június 23. szombat 

9 órától
Nyitott pincék látogatása

Bodri Borház (Szekszárd, Munkácsy u.
Kálvária u. sarok) (Tel.: 20/982-3993)

�10–23 óráig
Dúzsi Pince (Szekszárd, Kadarka utca)
(Tel.: 30/314-5646)

�Elõzetes bejelentkezéssel!
Fekete Pince (Szekszárd, Iván-völgy)
(Tel.: 30/929-5732) �10–19 óráig
Fritz Borház (Decs-Szõlõhegy)
(Tel.: 30/947-0263)

�Elõzetes bejelentkezéssel!

Grünfelder és Czéh Pince (Szekszárd,
Bocskai köz 22/D.) (Tel.: 74/314-886)

�Elõzetes bejelentkezéssel!

Heimann Családi Birtok (Szekszárd, Iván-
völgyi tetõ) (Tel.: 20/932-9506) 

�Elõzetes bejelentkezéssel!

Mészáros Borház (Szekszárd, Kossuth L.
u. 26.) (Tel.: 30/530-3737) �9–17 óráig

Ribling Pince (Szekszárd, Istifángödre)

(Tel.: 30/235-5256) �9–12 óráig

Sárosdi Pince (Szekszárd, Présház u. 48.)
(Tel.: 30/946-8530) �10–16 óráig

Sebestyén Pince (Szekszárd, Kalász u.
26.) (Tel.: 30/378-1210)

�Elõzetes bejelentkezéssel!

Szekszárd Rt. Pincészete (Szekszárd,
Rákóczi u. 132.) (Tel.: 30/237-6436)

�10–16 óráig

Szent Gaál Pincészet (Szekszárd, Garay
tér és Szent Gaál Kastély, Szent Gaál Szõlõ-
hegy 83. (Tel.: 74/431-256 • 20/96-97-
803) �9–20 óráig

Vesztergombi Pince (Szekszárd, 
Borkút út 3.) (Tel.: 74/411-207)

�Elõzetes bejelentkezéssel!

Vida Pince (Szekszárd, Napfény u.27/A)
(Tel.: 20/911-7239) �10–18 óráig

�Elõzetes bejelentkezéssel!

Takler Pince �10–15 óráig 

(Decsi Szõlõhegy-Kútvölgy, 56-os fõút 12.
kilométerkõ) (Tel: 20/429-2430)

Eszterbauer Pince �9–14 óráig

(Bor utca 2.) (Tel :30/936-3173)
Felelõs szervezõ: Szekszárd Borvidék Kht. •
Herrné Szabadi Judit (Tel.: 30/235-5160)

11 Garay tér
IV. „DIGI 24” – Digitális
Rövidfilm Játék Startja
„Filmtér”
Felelõs szervezõ: 
Kindl Gábor (Pixel TV) (Tel.: 30/414-6614)

10–22 Vármegyeháza kertje
Borkóstolás a borkútnál
Felelõs szervezõ: 
Pethõ Lászlóné (Tel.: 20/977-9979)

10–23 óráig
Szekszárdi Irodalmi Zsongás

10–16 Garay tér 
Filléres könyvvásár

10–13 Garay tér/Német Színház 
lépcsõje

• Felolvasás, dedikálás szek-
szárdi szerzõkkel 

• A parnasszus elsõ lépcsõ-
je, ahol bárki felolvashat 

• Ismeretlen szerzõk
debütálása

18–23 Illyés Gyula Megyei Könyvtár
udvara 
• Szent legendárium 
• Felolvasás 
• Fáklyás könyvvásár 
• Irodalmi rejtvények 
• Kertmozi
Felelõs szervezõ: Illyés Gyula Megyei Könyvtár
Liebhauser János, Németh Judit, Szûcs Edit 
(Tel.: 74/528-100)

SzSzekszárekszárdi Szdi Szent László Nent László Napokapok
RENDEZVÉNYSOROZAT JÚNIUS 22–24.

ADATIK TUDTÁRA MINDENKINEK!
Az Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom rendezõi
nemes vetélkedést hirdetnek, az sokadalom messzi
földrõl érkezõ vásározóinak, kik korhû jelmezt öltve,

sátorukat ama XI. századot idézõen díszítve, szívükbõl
velünk játszódva vesznek részt középkori vásárunkban.

AZ LEGHITELESEBB, KORHÛ VÁSÁROZÓ SÁTOROK
ÉS JELMEZEK TULAJDONOSAINAK 

ELISMERÕ KIRÁLYI DÍSZOKLEVELET
ADOMÁNYOZ AZ SOKADALMAT MEGSZEMLÉLÕ,

FENSÉGES LÁSZLÓ KIRÁLYUNK

Az királyi döntésben, Szekszárd vigadalmas járó-kelõ
népének véleménye is figyelembe vétetik.

Mindennek okáért kéretik az sokadalmat járóktól, hogy
az nékik leginkább tetszõ árus sátor számát írják reá

ama Tourinform-pavilonnál megtalálható
szavazócédulára, az cédulát pedig dobják az ugyanott

elhelyezett szavazóurnába!

A szavazás délebéd után, 16 órakor zárul.
Eredményhirdetés 17 órakor, az felvonulás

végeztével, az Béla király téren lészen, ahol is
ama három legkorhûbb képet mutató sátor jelmezes

tulajdonosainak szentséges királyunk

,,Az Leghitelesebb Középkori Kalmár”
címet adományozza.
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18–24 óráig

Múzeumok Éjszakája
Szekszárdon

18 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
• Tárlatvezetések

az Örökségünk – Tolna megye évszáza-
dai új állandó kiállításban
a Mednyánszky címû idõszaki kiállítás-
ban, ahol a Magyar Nemzeti Galéria jóvol-
tából 27 képe látható, köztük két fõ mûve:
a Shylock és a Szerbiában

18 Wosinsky Mór Megyei Múzeum
elõtti tér 

Történelmi- és hordós
játékok, dárdavetés 

TOMA és CSAPATA jelmezes
játékvezetõinek irányításával

19–21 Babits Mihály Emlékház 
„Szekszárdi Kadarka” 

Felolvasás Babits verseibõl, írásaiból

21 Babits Emlékház 
kertje és pincéje

Bakó László szobrász kiál-
lításának fáklyás és gyertya-
fényes megnyitója
22 Irodalom Háza Mészöly Miklós
Múzeum 
Életképek – vetítés fényképal-
bumaiból
23 Vármegyeházi kiállítások 
Vendégségben az alispánnál

Tárlatvezetés A régi vármegyeháza világa
címû kiállításban

Felelõs szervezõ: Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Lovas Csilla fõmuzeológus  (Tel.: 74/410-783)

18–24 Béla király tér
Szekszárdi Pörkölt és Bor
Ünnepe
Felelõs szervezõ: Szekszárd Borvidék Kht. 
Herrné Szabadi Judit (Tel.: 30/235-5160)

19 Garay tér
Filmtér – Koncertek és sza-
badtéri filmvetítés 24 óráig
Felelõs szervezõ: 
Kindl Gábor (Pixel TV) (Tel.: 30/414-6614)

Június 24. vasárnap 

10–24 Béla király tér, 
Wosinsky Katolikus Közösségi Ház
udvara, Garay tér

Szekszárdi Szent
László Napi Vigadalom

PROGRAM
Béla király tér

8.45 Ünnepi szentmise a Belvárosi
Római Katolikus templomban

10.00 Vigadalomnyitó fanfárok
10.10 Bolondvár – a Pécsi Bábovi

Színház zenés élõ-báb mûsora
11.00 Lúdas Matyi – a Budapesti

Utcaszínház elõadásában
12.30 A Szekszárdi Ifjúsági

Fúvószenekar délidei térzené-
je Vezényel: Kovács Zsolt kar-
nagy

13.30 Az „Igriczek” (Terény) közép-
kor zenéjét idézõ koncertje

14.00 Szent Sebestyén
Számszeríjászok
(Pócsmegyer–Surány)
fegyverbemutatója és 
gyakorlatozása

15.00 I. András Király Lovagrend
(Mór) fegyveres bemutatója és
viadala

15.50 Pavane Táncegyüttes
Zászlóforgató Csoport
(Szeged) hívogatója a
felvonulásra

16.00 Középkori jelmezes felvonulás 
(Béla király tér – Garay tér –
Széchenyi u. –  Szent László u.
– Béla király tér)

17.00 Pavane Táncegyüttes Zászló-
forgató Csoport parádéja

17.15 Szent László Vitézei (Hollókõ)
fegyveres harci bemutatója az
Árpád-házi királyok idejébõl 

18.00 „Kocsonya Mihály házassága”
ismeretlen magyar szerzõ vásári
komédiája a Budapesti
Utcaszínház elõadásában

19.00 „Csalóka Péter” székely népi
komédia a Veszprémi Egyetemi
Színpad bemutatásában

20.00 „Üdv, Magyarok üdvös hõse,
angyalok társ örököse!”
zenés, verses, táncos összeál-
lítás a nagyváradi Szent László
Római Katolikus Gimnázium
diákszínjátszóinak szereplésével

21.00 „Mulatságok Szent László
udvarában” 

•  A kort idézõ táncok a Szekszárd
Sportklub Aerobic Szakosztály és a
Ghadah Gharam Hastáncegyüttes
(Paks) elõadásában

•  Vitézek mulatozása – Szent László
törvénykezése
Közremûködnek Szent László
Vitézei és a Pavane Táncegyüttes

kb. 22.00 Máglyagyújtás

Tisztelgés Szent László szobránál,
vigadalomzáró ceremónia 

Római Katolikus Plébánia udvara
(Béla király tér 9.)

17.00 Szekszárdi Kamarazenekar
hangversenye

Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos

18.00 Ungaresca Consort koncertje

19.00 A Szekszárdi Madrigálkórus
szabadtéri hangversenye

Karnagy: Jobbágy Valér

Apátsági romok (Béla király tér 1.)

17.00 A Mondschein Német
Nemzetiségi Kórus szabadtéri
hangversenye

Karnagy: Molnár Márta, har-
monikán kísér Keller Antal

17.30 A Gagliarda Kamarakórus kon-
certje
Mûvészeti vezetõ: Anducska
Adrienn

Programgazda: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
és Sport Osztály, Pócs Margit (Tel.: 74/504-119;
30/632-3266) – Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza, Pék Jánosné (Tel.: 74/529-617;
30/290-9708)

19  Garay tér
Filmtér – Koncertek és sza-
badtéri filmvetítés 24 óráig
IV. „DIGI 24” – Digitális
Rövidfilm Játék eredmény-
hirdetése
Felelõs szervezõ: 
Kindl Gábor (Pixel TV) (Tel.: 30/414-6614)

A támogatóknak köszönhetõen a 
Szekszárdi Szent László Napok rendezvényei

ingyen látogathatóak!

A támogatásokat ezúton is köszönjük!

A Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom tá-
mogatói: Babits Nyugdíjas Klub • Bognár Cecil
önkormányzati képviselõ (Decs)  • Csillag és
Társa Bt. • Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács • E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató
Rt. • Gellér Sándor • Ghadah Gharam Hastánc-
együttes • Idesüss Pékség • Jelmez-Art Kft.
(Szolnok - www.jelmezart.com) • Magyar Vál-
lalkozói Szalon Szekszárd • Mentálhigiénés
Mûhely • Nemzeti Kulturális Alap • Országos
Mentõszolgálat(Szekszárd) • OTP Bank Nyrt. •
Paksi Atomerõmû Zrt. • Pécsi Nemzeti Színház
• Platán Nyugdíjas Klub • Radenska Ásványvíz
• Római Katolikus Plébánia • Rotary Club
Szekszárd • Schubert Péter grafikus • Sió Mo-
tel • Szálka Mûvészetéért Alapítvány • Szek-
szárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület • Szent László Római Katolikus Gim-
názium (Nagyvárad) • Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság • Tolna Megyei Önkor-
mányzat • Városi Tûzoltóparancsnokság •
Waldorf Alapítvány 

Médiatámogatók: Rádió Antritt és a Tolnatáj Te-
levízió

Információs lehetõségek:

Internet:  www.szekszard.hu

Pék Jánosné (Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza), Tel.: 74/529-617

Pócs Margit (Polgármesteri Hivatal), Tel.:
74/504-119, 06/30 632 3266

Tourinform Iroda, Tel.: 74/529-611

A Szekszárdi Szent László Napok rendezvénye-
it koordinálja:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály, Pócs Mar-
git közmûvelõdési és civil kapcsolatok referen-
se (Tel.: 74/504-119, 30/632-3266)

Kedves Szekszárdiak!
2007. június 22–23–24-én (péntek–szombat–vasárnap) városunkban a Szent László Napok
rendezvényei zajlanak, melyek útlezárásokat és forgalom-eltereléseket is jelentenek a jármûvel
közlekedõk számára.
Az alábbiakban részletesen megtalálhatják, mely idõpontokban milyen utcák és közterületek
lesznek a forgalom elõl elzárva, illetve hogyan módosul a helyi járatú autóbuszok közlekedési
útvonala. Külön felhívjuk figyelmüket arra, hogy vasárnap hajnalra a Béla király teret (és a csat-
lakozó parkolókat) a középkori hangulatot idézõ Vigadalom miatt teljes egészében autómentes-
sé kell tennünk.
Ezért kérjük az autótulajdonosokat, hogy autójukat semmiképpen ne hagyják a parkolókban,
mert ebben az esetben vasárnap 6 órakor az ott található autókat a tulajdonosok saját költ-
ségére el kell szállíttatnunk!
Kérjük megértésüket és közremûködésüket a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében és
egyben várunk minden kedves érdeklõdõt a programokra! 

Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály

Forgalom elõl elzárt területek:
2007. június 22. (péntek)
06.00–20.30 óráig A belvárosi templom elõtti parkoló
20.30–22.00 óráig Béla király tér teljesen
2007. június 23. (szombat)
06.00–24.00 óráig Vármegyeháza és a belvárosi templom elõtti parkolók, bíróság, ügyészség,

börtön elõtti útszakasz és parkolók,
2007. június 24. (vasárnap)
00.00–24.00 óráig Béla király téri összes parkoló (Polgármesteri Hivatal, Vármegyeháza, Va-

gyonkezelõ Kft., belvárosi templom, bíróság, ügyészség, börtön elõtti par-
kolók)

05.00–24.00 óráig Béla király tér teljes terület (jármûvel közlekedni csak a Flórián és Bartina ut-
cákon lehet) Bezerédj utca (Béla király tér–Kisiparos udvar közötti szakasza)
Munkácsy utca (Béla király tér–Kálvária utca közötti szakasza) Munkácsy
utca félpályás útlezárása (Kálvária utca–Ybl M. utca közti szakasza)

A Bezerédj utca lakói a parkolásra jogosító kártyájuk felmutatásával az utcába szabadon be-
hajthatnak! A buszjáratok változásait a 14. oldalon olvashatják.

F I G Y E L E M !
A Szent László Napi Vigadalom szervezői továbbra is várják azon ön-
kéntesek jelentkezését, akik saját, illetve a Polgármesteri Hivatal által
biztosított korhű jelmezekbe öltözve segítenének a korabeli hangulat
megteremtésében és 16–17 óra között részt vennének a középkori jel-
mezes felvonulásban, melynek útvonala a Béla király tér–Garay
tér–Széchenyi utca–Szent László utca–Flórián utca–Béla király tér.
Jelentkezni a 74/511-722 telefonszámon (CISZOK Iroda, Szent István
tér 10.) június 18-án 17 óráig lehet.
A saját korhű jelmezben felvonulni szándékozók a viselettel kapcsola-
tos tanácsot kérhetnek Csaláné Bohli Cecíliától (20/98-92-548).

A vigadalom
kísérõprogramjai

Egész napos történelmi játszóház: né-
pi játékok, korabeli fegyverek kipróbá-
lása, történeti játékok, versenyek, íjá-
szat, célba lövés • Pénzverés  • Vá-
sári portékák • Kézmûves foglalkozá-
sok • Népi kirakodóvásár • Vesszõ-
kosaras, kézzel hajtott vásári körhinta
• Középkori játszótér - Szederinda
Mûvészeti Iskola (Mohács) • Paprika
Jancsi csúzlizdája • Lovaglás • Toma
és csapata, Alisca Nyilai • Középkori
jelmezek • Mûvészek Ligete • Étke-
sek (középkori ételek) • Borpavilo-
nok, borkóstolási lehetõség a Borkút-
nál • Gasztronómiai meglepetések a
belvárosi éttermekben • Nyitott Pince
programok a szekszárdi dombok pin-
céiben
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Gazdasági és Me-
zőgazdasági Bizottságának szer-
dai ülésén szereplő több mint két
tucat napirendi pont között két té-
ma kapott kiemelt figyelmet.

A bizottság tagjait Tölgyesi Ba-
lázs, az ALISCA Terra Kft. ügyveze-
tő igazgatója tájékoztatta a szemét-
szállítással kapcsolatban május el-
sejével bevezetett önkormányzati
rendeletre eddig beérkezett lakossá-
gi kérdésekről, észrevételekről. A
szakember elmondta, a város veze-
tésével egyeztetve – a második fél-
évtől megszűnő kommunális adó-
nál korábban alkalmazottakat ala-
pul véve – kidolgozzák, milyen ked-
vezményeket adhatnak az egyedül-
állók, nyugdíjasok esetében. Töl-
gyesi Balázs úgy tájékoztatott, hogy
július elsejével a kft. látja el a sze-
lektív hulladékgyűjtők ürítését is,
így a jelenlegi 12 sziget körül gyak-
ran kialakuló kaotikus állapotokat
is igyekeznek orvosolni. A bizottság
tagjainak kérdésére az ügyvezető

igazgató elmondta azt is, hogy az
ALISCA Terra Kft. májustól októbe-
rig ingyenes zöldjáratot üzemeltet.
A járat kéthetente, ugyanazon az út-
vonalon közlekedve gyűjti össze a
ház körül keletkezett zöld hulladé-
kot, vagyis a levágott füvet, ágakat,
így azok nem növelik a háztartás-
ban keletkezett hulladék mennyisé-
gét. Kővári László, a bizottság elnö-
ke jelezte, a nyári tapasztalatok is-
meretében a közgyűlés őszi első
ülésén visszatérnek a témára, s ha
szükséges, akár módosíthatnak is a
rendeleten.

Egy másik napirendben a bizott-
ság támogatta azt a kezdeménye-
zést, hogy a város tulajdonában lé-
vő Béla király téri ingatlan szeptem-
bertől olyan turisztikai információs
pontként hasznosuljon, amely –
azon túl, hogy Szekszárd és a kis-
térség értékeit feltárja az idelátoga-
tók előtt, és számukra különböző
programokkal, szálláslehetőségek-
kel szolgál –, gazdasági tevékenysé-
get (pl. borok és ajándéktárgyak ér-
tékesítése) is folytasson.

Kidolgozás alatt a
kedvezményrendszer

Vásárlói elégedettség-felmérés-
sel készül mintaboltjának egy-
éves születésnapjára a várdombi
telephelyű Agrovár Bt. pékség. A
pékáruüzlet széles áruválasztékot
kínál vizes, kelt és leveles péksü-
teményekből, kalácsokból és ke-
nyérfélékből: mindezek élén pe-
dig a legfrissebb újdonság: a tig-
riskenyér áll. Az Arany János u. 8.
szám alatt található mintabolttal
kapcsolatos tényekről és tervek-
ről Szőts István, a pékség vezető-
je beszélt.

– A hangsúlyt a termékek minősé-
gére és a kiszolgálás színvonalára
helyezzük. Az előbbit tovább javítan-
dó igyekszünk még frissebb árut
szállítani a mintaboltba, új terméke-
ket fogunk bevezetni, hogy bővítsük
a választékot, valamint beszerzünk
egy nagyobb telje-
sítményű hűtőbe-
rendezést, amely
lehetővé teszi a
friss tejtermékek
árusítását. Vissza-
térve a pékáru-kí-
nálatra: már kap-
ható az üzletben a
tigriskenyér, amely
termékünk remé-
nyeink szerint ko-
moly igényeket
fog kielégíteni ki-
váló minősége és
válogatott alapanyagai, így például a
benne lévő, az öregedést gátló zsira-
dék miatt.

– Mindent annak szeretnénk alá-
rendelni, hogy a mintaboltba betérő
vásárló elégedett legyen. Ezért az
üzlet belső dekorációját a közeljövő-
ben megújítjuk az üzem munkáját és
termékeit ábrázoló képekkel. Ugyan-
ezt a célt szolgálják visszafogott ára-
ink is, melyek alacsonyabbak az
egyéb kereskedelmi egységek által
biztosítható áraknál. Szintén szerepel
a terveink között az, hogy például a
diákok helyben elfogyaszthassák a tí-
zóraijukat, amit a mikrohullámú mele-
gítési lehetőség is elősegít. Ebbe az
irányba a későbbiek során még ko-
molyabb mértékben szeretnénk el-
mozdulni, de ehhez további jogosít-
ványok szükségesek.

– Fontos elmondani, hogy nálunk
nem puszta szólam az, hogy a vásár-
ló az első. Tavaly karácsonykor
blokkgyűjtési akciót szerveztünk,
melynek nyertese húszezer forintos
vásárlási utalványt kapott, további be-
küldőink pedig különféle apróságo-
kat: kötényt, hamutartót, egyéb ki-
csinységeket nyertek. De ez csupán
egy, a figyelmességünket kifejező jel-
lemvonások közül – ami mindennap
megnyilvánul az üzletben, az nem

más, mint az emberi szó és a kedves
gesztus, amellyel a vásárlót fogad-
juk. Ez alapvető fontosságot hordoz,
csakúgy, mint az esetenként tíz szá-
zalékkal csekélyebb árak (a nagyobb
üzletláncokkal összehasonlítva); hi-
szen a mintabolt mint olyan, kiküsz-
öböli a kereskedőt mint láncszemet.

– Maga az Agrovár Bt. 1993 már-
ciusában alakult. A pékség, mindig a
fogyasztó elégedettségét tartva el-
sősorban szem előtt, mára igen kiter-
jedt kereskedelmi hálózatot szolgál
ki. Büszke vagyok arra, hogy a cé-
günk termékeit Alsónánára, Alsó-
nyékre, Bátára, Bátaszékre, Bony-
hádra, Decsre, Dunaszekcsőre,
Kakasdra, Mórágyra, Sárpilisre,
Szálkára és Szekszárdra is szállítja.
Persze a szállítás megszervezése
nem egyszerű dolog és itt is fejlesz-

tésekre van szükség, de ezt a vevő
soha nem érezte meg, és a jövőben
sem fogja. Mint az elmúlt közel egy
évben minden hétköznap, továbbra
is friss pékáruval várjuk a hozzánk
betérőket.

– Az egyéves születésnapunkra a
vásárlóink elégedettségét és további
igényeit felmérő kérdőív szerkeszté-
sével is készülünk, hogy az igények-
nek a lehető legnagyobb mértékben
megfeleljünk. Minden kedves fo-
gyasztónk elmondhatja, mi az, ami őt
kielégíti a mintabolttal kapcsolato-
san, mi az, ami kevésbé; illetőleg azt
is, hogy mit látna még szívesen a ter-
mékek között. A már jelenleg is fo-
gyasztható hideg- és melegital-vá-
lasztékot bővítjük, továbbá megsze-
rezzük az árucikkek szeletelt, illetve
darabolt árusításához szükséges jo-
gosítványokat, lehetővé téve a hely-
ben fogyasztás élvezetét. Ami nem
változik a jövőben sem: nálunk min-
dig a vevő az első.

AGROVÁR BT. 
PÉKÁRU MINTABOLTJA
Szekszárd, Arany János u. 8.

Nyitva: 
hétfőtől péntekig 6–17.30 óráig

Otthonos és olcsó

Továbbra is a legfrissebb árukkal
várja vásárlóit a pékárubolt

Az újdonság: a tigriskenyér

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala 1995 óta szervezi meg
városunkban a lakossági veszélyes hul-
ladékok gyűjtési akcióját, évente két al-
kalommal. Az akció elsődleges célja a
lakosság környezettudatos viselkedésé-
nek elősegítése, illetve a keselyűsi úti
hulladéklerakó „tehermentesítése”
ezen hulladékoktól. A szekszárdi lakos-
ság segítségével az alábbi hulladék-
mennyiségek kerültek összegyűjtésre a
2007. június 2-án megrendezett akció
során:
• festék, lakk, ragasztó, hígító maradé-

kok és ezekkel szennyezett göngyöle-
gek: 1,124 kg

• fáradt olaj (ásványi, növényi): 570 kg

• növényvédő és rágcsálóirtó szerek és
ezekkel szennyezett göngyölegek:
280 kg

• olajos hulladékok (rongy, papír, fű-
részpor, flakon): 52 kg

• lejárt szavatosságú 
gyógyszerek: 34 kg

• elhasznált szárazelemek: 30 kg
A lakosság által összegyűjtött teljes
mennyiség 2090 kg-nyi veszélyes hulla-
dék, mely az azóta eltelt időszakban
szakszerűen ártalmatlanításra került. A
következő akcióra várhatóan 2007. ok-
tóberében kerül sor.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

Műszaki Iroda 

Tájékoztató a 2007. június 2-i lakossági 
veszélyeshulladék-gyűjtési akció eredményéről

Tisztelt Szekszárdiak!
Az utóbbi időben több bejelentés is érkezett a Parászta-patak vizének (Rá-
kóczi utca alatti szakasz) erőteljes szennyezésével, elszíneződésével kap-
csolatban. Legutóbb 2007. május 31-én a kora esti órákban volt tapasztalha-
tó a patak kékre színeződése. 
Mivel a Parászta-patak vize a városunk vízellátását biztosító lőtéri vízbázis
védőterületén szikkad el, ezért a patak szennyezése közvetve valamennyi
szekszárdit érinti, amely cselekmény mélységesen felháborító és elítélen-
dő.
A patak szennyezése természetesen illegális tevékenység, ami a jelenleg ér-
vényes jogszabályok szerint büntetendő. 
Mit tehet Ön, amikor a patak  szennyezését észleli?

1. Haladéktalanul bejelenti vagy a polgármesteri hivatal környezetvédel-
mi referensének az 504-104-es telefonszámon, vagy a Zöldtárs Alapít-
ványnak a 414-217-es telefonszámon, hogy a tettenérés megtörténhes-
sen.

2. A patak mentén fölfelé haladva próbálja meg  beazonosítani a szeny-
nyezés kiindulási  helyét. 

3. Amennyiben van rá lehetősége, akkor fényképeket is készíthet, ame-
lyek a későbbi eljárásban bizonyítékul szolgálnak. 

Védjük meg együtt környezetünket, csak ez az egy van!
Polgármesteri Hivatal • Zöldtárs Alapítvány



A már bemutatott, és remélhető-
en még sok bemutatandó szekszár-
di internetes oldal között most kö-
vetkezzen egy kis kirándulás, ba-
rangolás a megye web-oldalán.
Globalizálódó és regionalizálódó
időkben ez talán a szokásosnál is
fontosabb, mert a megye önkor-
mányzatának elektronikus könyv-
tárában hasznos fejezeteket talá-
lunk szűkebb hazánk múltjának,
jelenének megismeréséhez. 

A jelen megismerését segíti,
hogy rákattintva a címre, a címla-
pon mindjárt sajtóközleményeket,
híreket találunk, majd a bal hasá-
bon lévő második címre, a hírekre
kattintva újabb hírsorozatra buk-
kanunk. Igaz, ezek egy-két évvel
ezelőttiek, s kevéssé hatnak az új-
donság varázsával.

Ez követi a megyéről szóló rész,
előbb egy rövid leírás erről a 3704
négyzetkilométer rég-, és közel-
múltjáról. Egy másik dolgozat a
megye régi címerét és pecsétjét
mutatja be, majd a folytatás a gaz-
daságról, környezetvédelemről. Itt
valami technikai hiba folytán csak
az írások eleje olvasható, mert ha
kattintunk a második, harmadik,
vagy következő oldalra, „A lap nem
található” szöveg olvasható.

Érdekes módon ezt követi csak a
köszöntő, ami általában a könyvek,
újságok elején szokott lenni. Pus-
kás Imre, a közgyűlés elnöke invi-
tálja az olvasót a Tolna Megyei Ön-
kormányzat hivatalos weblapjára.

Ezt követi a Kiadványaink cím,
ami a Megyei Napló hasábjaira ve-
zet bennünket. Itt pdf formátum-

ban megtalálható a mostani köz-
gyűlés megalakulása óta kiadott
mind a tíz lap valamennyi oldala, s
még a reklámnak is adódott hely,
mondván, ott a helye a házi könyv-
tárban, de szép ajándék mindenki-
nek, kedvezményes áron, a megye
nagy képeskönyve. 

A jelenhez érve a kiadványok
alatt a Közgyűlés. Fotók, névsorok.
Bemutatják a megyei önkormány-
zat közgyűlésének tisztségviselőit,
képviselőit, a közgyűlés bizottsá-
gainak összetételét.

A Közgyűlés alatt az önkormány-
zati hivatal. Részletesen ismertetik
ezek az oldalak a Védelmi Bizott-
ság feladatait, összetételét, elérhe-
tőségeit. Ezután találhatók a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatok.
Első a megyei önkormányzaté,
másfélszáz oldalon, majd ezt köve-
ti a harmadszáz megyei intézmény
működési szabályzata. Az ágazati
koncepciók is tanulságos olvasmá-
nyok. Többek között a közoktatás-
fejlesztési terv, bár hat éve készült,
megállapításai ma is hasznosak. 

A hivatallal gyakorta találkozók-
nak pedig jó szolgálatot tehet a Hi-
vatal cím alatt lévő felsorolás, vala-
mennyi dolgozó beosztásával, tele-
fonszámával. Ugyanígy bizonyára
sokaknak hasznos a következő lis-
ta is, ami a megyei intézmények
nevét, címét, telefonszámát, e-mail
címét, s mindegyik vezetőjének ne-
vét is tartalmazza. 

Lejjebb pedig a megyei önkor-
mányzat pályázatait, hatályos ren-
deleteit lehet megismerni, s a me-
gyei rendezési tervet. Azután kü-

lön oldalra kormányoz a Európa
Direct, ám ott, remélhetően csak
átmeneti hiba, a fatal error jelzés-
sel találkozhatunk. A nemzetközi
kapcsolatokra kattintva pedig meg-
ismerhetjük Tolna megye nyolc
testvérmegyéjét, a kínai Szecsuán-
tól az angliai West-Sussex-gróf-
ságig.

Új oldalra vezet a pályázatfigye-
lő, de ez is egyelőre zsákutca,
ugyanis itt a jelzés úgy szól, hogy a
lap nem található. Viszont megta-
lálhatók a kistérségi társulások,

pontos címekkel, s letölthető a me-
gye négy éve elkészített, már nem
is első, komplex fejlesztési prog-
ramja.

Van sajtószoba, régi meghívók-
kal, az Állami Számvevőszék két
évvel ezelőtti ellenőrzésének címe,
a megyei önkormányzat és intéz-
ményeinek költségvetései, éves be-
számolói, egészen friss közbeszer-
zési tervek, s végül a megyei vá-
lasztási információk, a megyei vá-
lasztási bizottság határozatai.

- szepesi -

2007. JÚNIUS 17.8888 M O Z A I K
WEB-KERESŐ

www.tolnamegye.hu 

A második tanév sikeres pályáza-
tát bonyolították le a RÉV Szolgá-
lat munkatársai az I. Béla Gimná-
zium és Informatikai Szakközép-
iskolában. 

A pályázatot az egészségfejlesz-
tés és drogmegelőzés jegyében va-
lósították meg a szakemberek,
melynek középpontjában az önis-
meret, és a készségfejlesztés állt. A
diákok csoportfoglalkozások kere-
tében, interaktív formában fejleszt-
hették kommunikációs készségei-
ket, mely a mentális egészség vé-
delmét szolgálja. 

Életünkben a testi egészség mel-
lett a lelki egészségünkre kevés fi-
gyelmet fordítunk, pedig koránt-
sem mindegy, hogy milyen minő-
ségben éljük napjainkat, hogyan
oldjuk meg konfliktusainkat, tu-
dunk-e „nem”-et mondani, kudar-
cainkat miként viseljük, kitől kér-
hetünk segítséget problémáink ese-
tén. A droghasználathoz vezető út
önértékelési nehézségekkel, feldol-
gozatlan kudarcokkal, vesztesé-

gekkel, érzelmi deficitekkel indul,
melyek a külvilág, s a személy szá-
mára rejtve maradnak, tudattalan
módon működnek. 

Ennek megfelelően a pályázat az
ismeretek átadása mellett az önis-
meret, önreflexió, a pszichológiai
kultúra jegyében zajlott le.

Részletek a diákok visszajelzé-
seiből:

„Nagyon érdekesek voltak a pre-
venciós órák. Sok új információt
tudtam meg és ami a legjobban tet-
szett, hogy nem papoltak folyama-
tosan a drogokról meg a hatásokról
és, az mennyire rossz stb…”

„A nyolc órából nekem ez az utol-
só tetszett a legjobban, amikor a
srác eljött hozzánk, az nagyon ta-
nulságos volt. Ez a hitelesség és
őszinteség nagyon megfogott. Vala-
mit kaptunk tőle, … az ő tapaszta-
latai minket gazdagítanak és segí-
tenek.”

„Örülök neki, hogy idén is volt.
Jövőre is szeretnék ilyen órát.”

Kálóczi Andrea
RÉV Szolgálat intézményvezető

Pályázattal az egészségért

Másfél éves múltra tekint vissza a
Szekszárd városában működő Támo-
gató Szolgálat, amelyet az Önálló Éle-
tért Alapítvány hozott létre 2006. janu-
ár elsején. A Szolgálat, az Önkormány-
zattal kötött ellátási szerződés szerint
működik. Tevékenységének célja, a fo-
gyatékkal élő emberek esélyegyenlő-
ségének, társadalmi integrációjának
támogatása.

A támogatás természetesen nem elviek-
ben értendő. A szolgálatnál személyi segí-
tők dolgoznak, akik az ügyfelek által jelzett
igény szerint segítenek a napi életvitelben.
Legyen szó akár bevásárlásról, receptek
kiváltásáról, egy sétáról, vagy iskolába
esetleg munkahelyre történő eljutásról. A
nagyobb távolságok megtétele sok sérült
ember számára lehetetlennél teszi a mun-
kába állást vagy rendszeres gyógykezelés-
re való eljutást. A Szolgálat rendelkezésé-
re álló – sérültek szállítására – is alkalmas
mikrobusz szintén igénybe vehető. Mind-
ezek mellett lehetőség van a szociális,
egészségügyi,  és nyugdíj alapú ellátások-
kal kapcsolatos ügyintézésben való segít-
ség kérésére.

A szolgáltatást igénybe veheti minden
szekszárdi lakos, aki súlyos mozgás-, lá-
tás-, hallássérült, értelmileg akadályozott
vagy autista, életkori megkötöttség nélkül.

A szolgálat speciális tevékenységi köré-
be tartozik a nyári gyermekfelügyelet, és a
sérült fiatalok számára szervezett klubfog-
lalkozások. Gyakran előfordul ugyanis,
hogy a családban élő sérült gyermek vagy
fiatal a tanév ideje alatt ugyan iskolában,
bentlakásos intézményben van, de nyári
felügyelete  a család számára nehézséget
jelent. Emellett fontos, hogy a nyári hóna-
pokban is tartalmas időtöltésre, eseten-
ként közösségben eltöltött időre is alkalma
legyen az érintetteknek. Sokan nem is tud-
ják, hogyha a szülő a sérült személy és kis-
korú gyermeke vagy gyermekei vannak,
akkor  a velük kapcsolatos teendőkhöz:
például kísérés, játszótéri felügyelet, stb.
is igényelheti a szolgáltatást.

A szolgáltatások térítéskötelesek. A sze-
mélyi segítés díja: 200 Ft/óra, a szállító
szolgálatot 80 Ft/km összeg ellenében le-
het igénybe venni. Mindkét térítési díj
csökkenthető egyéni méltányosság sze-
rint. Elérhetőség: Szekszárd, Kinizsi u. 1.
Telefon: 312-348, 20/424-6953

Támogató Szolgálat
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EVANGÉLIUM

Ugyanabban a csónakban!
Az egyik oka annak, hogy az emberek nem olvassák a Bibliát az,

hogy azt hiszik: csupán kegyes, vallásos emberekről szól, akiknek kö-
zük sincs a valóságos élethez. Ha ön is így gondolja, kérem, olvassa el
a Biblia első könyvét, a Teremtés könyvét (Mózes első könyvét, a pro-
testáns Biblia szerint), amely olyan rendellenesen működő családokat
mutat be, amitől a magáé szinte ideálisnak fog tűnni.

– Káin irigy volt testvérére, Ábelre, ezért megölte őt.
– Lámek bevezette a világba a többnejűséget.
– Nóé, korának legistenfélőbb embere lerészegedett és megátkozta

egyik gyermekét.
– Lót a saját lányait ajánlotta fel fajtalankodásra a vendégei helyett

(és ő volt a legkegyesebb ember Sodoma városában!)
– Ábrahám lefeküdt felesége szobalányával, teherbe ejtette, majd

száműzte gyermekével a sivatagba. (Ettől a gyermektől, Izmáeltől ere-
dezteti magát az arab világ!)

– Jákób elsőszülött fia, Rúben, lefeküdt apjának egyik feleségével;
és a lista korántsem teljes!

Vajon Isten miért foglaltatott a Szentírásba ilyen bűnös embere-
ket? Azért, hogy megértesse velünk: mindannyian egy kicsit (vagy na-
gyon) Isten rendjét elhagyó életet élünk! Szeretjük azt gondolni, hogy
nálunk van minden rendben, de Isten meghatározása szerint mind-
annyian hiányosak vagyunk. Ezt mondja Isten Igéje: „Mindnyájan,
mint juhok eltévelyedtünk…” (Ézsaiás 53,6). Mindannyiunknak meg-
vannak a szokásaink, amik ellen harcolnunk kell; múltban elkövetett
hibáink, amiket már nem tudunk helyrehozni; örökölt gyengeségek,
amelyeken nem tudunk győzni Krisztus segítsége nélkül.

Pál írja: „Olyanok vagyunk, mint a cserépedények, amelyekbe
kincs van elraktározva. Az igazi erőnek Isten a birtokosa, nem mi.”
(2Kor 4,7)

Isten üzeni Pál apostol által: „Az én erőm gyenge emberekben mu-
tatkozik meg leginkább” (2Kor12,9)

...mert ha Ő csak tökéletes embereket használt volna, soha semmi
nem lett volna elvégezve, viszont miközben őket használta, a közben
rendjéhez tökéletesítette!

Áldott nyarat kívánva:
Papp Barnabás

baptista lelkipásztor

Szeretettel várjuk istentiszteleteinken: vasárnap  10; szer-
dán 18 órai kezdettel, Szekszárdon, a Lehel u. 6. szám alat-
ti Baptista Imaházba. 

A japán császár egy kakast ren-
delt az udvari piktortól. A festő
horribilis összeget kért a munká-
ért. Egy év múlva a mű elkészült.
A császár ellátogatott a művész-
hez, hogy megtekintse a képet. A
festő egy üres vászon előtt várta,
amire egy ecsetvonással ráfestett
egy kakast. A császár elképedt: –
Ezért fizettem ilyen hatalmas
összeget? Erre a festő végigvezet-
te a házon, ahol a padlótól a pla-
fonig mindenütt kakast ábrázoló
festményeket láthatott. – Ezeket
mind el kellett készítenem ah-
hoz, hogy megtehessem azt az
egy ecsetvonást. 

Ezzel a történettel világította
meg Kőszegi Anna Mária kárpit-
művész Budapest művészkerület-
nek is nevezett XVII. kerületének
17 művésze által alapított Művé-
szek Alkotó Társasága XVII. (MAT
XVII.) egyik vezetője szekszárdi ki-
állításuk címét: Hagyomány és
megújulás.

Szükséges az előzmény. A kü-
lönféle vizuális művészeti ágak, a
festészet, a grafika, a szobrászat,
az érem-, a kerámia-, és a textilmű-
vészet képviselői nagyon jól isme-
rik és alkalmazzák a hagyományt,
például a technikát illetően, a kár-
pitművész ugyanúgy szövi munká-
it, ahogy XIV. Lajos korában tették,
viszont, mondjuk, új ábrázolásmó-
dot, vagy eszközöket használ. Egy
festőművész a merített papír készí-
tésének hagyományát újította meg
úgy, hogy spárgát és egyéb dolgo-
kat illeszt bele. 

A MAT XVII. immár 24 tagja fon-
tosnak tartja a hagyományok ápo-

lását, de ezt ütközteti a jelenkori
valósággal, hiszen mint Kőszegi
Anna Mária mondja az alkotómű-
vész feladata, hogy tükröt tartson a
néha a valót elfedő, néha képmuta-
tó világ elé, miközben műve magá-
ról az alkotóról, az ő gondolatvilá-
gáról is beszél. A művész megelőzi
a korát, mindig előre gondolkodik,
ezért lehetnek népszerűek ma a sa-
ját korukban elutasított impresszi-
onisták művei.

A XVII. a főváros legnagyobb ke-
rülete, ezt a kertvárosias részt a
„legnagyobb falunak” is mondják.
2004-ben egy nívós kiállítóterem
megmentéséért társaságot alapított
művészei lokálpatriotizmusuk
mellett nyitottak a világra, fontosak
számukra a kollegiális, szakmai
kapcsolatok, ezért szekszárdi kiál-
lításukra is meghívtak vendégmű-
vészeket, még Chicagóból is, egy if-
jú magyar festőművésznőt. Így
40–42 alkotó műveiből állították
össze a hozzánk érkező sokszínű
tárlatot, színes kavalkádot. 

A kiállítók június 21-én egész
napjukat arra szánják, hogy bepil-
lantsanak városunk életébe, barát-
kozzanak a szekszárdiakkal. 

Kiállításuk a Művészetek Házá-
ban 17 órától tartandó megnyitóján
pedig nem hagyják magukra műve-
iket, szívesen felelnek a látogatók
kérdéseire. Müller Beáta énekesnő
és Dobai Tamásné zongoraművész
közreműködésével a hagyományra
épülő, mindig megújuló improvi-
zációkból álló jazz-zenét hallha-
tunk majd. 

A kiállítást dr. Feledy Balázs mű-
vészeti író, a Vigadó Galéria koráb-
bi igazgatója nyitja meg.  K. E.

Hagyomány és megújulás

Városunk egyetlen állandó tár-
sulattal rendelkező kőszínháza, a
Magyarországi Német Színház
előadásain a német nyelvtudás
hiánya immár nem akadálya az
előadások megértésének. 

A német Meder híradástechni-
kai/telekommunikációs Kft. egy
évre ingyenesen bocsátotta a
színház rendelkezésére szink-
rontolmács-rendszerét, nekik
csak az üzemben tartás költsége-
it kell fedezniük. Így május 31-én
először mutathatták be egyszerre
két nyelven előadásaikat. 11 óra-
kor Lutz Hübner (Heilbronn,
1964–) Creeps című, a fiatalok út-
keresését tematizáló darabjának
(az előadásról április 15-i lapszá-
munkban olvashatnak). 

A színház igazgatónője, Frank
Ildikó által a színpadon elhang-
zottakkal szinkronban felolvasott
műfordítását 20-an hallgatták az
egyfüles vevőkészüléken keresz-
tül 19 órakor a tragikus sorsú
Wolfgang Borchert (Hamburg,
1921.–Basel, 1947.) Az ajtón kívül
című klasszikusára 30-an voltak
kíváncsiak magyar nyelven is, a
fordítást Szemerédi Fanni, a szín-
ház marketing és kommunikáci-
ós munkatársa, a pécsi Apollo
Színház tagja olvasta fel. 

A következő évadtól ők, illetve
a Német Színház kétnyelvű szí-
nészei tolmácsolják majd a dara-
bokat azoknál az előadásoknál,
amelyekben nem szerepelnek.
Mostantól tehát az is élvezheti az

előadásokat/bemutatókat, aki
egyáltalán nem érti a német nyel-
vet. 

A Német Színház szeretettel
vár mindenkit a következő évad-
ban is. 

THEATER FÜR ALLE!

Deutsche
Bühne

in ungarisch
Für das einzige Theater unser-

er Stadt mit ständiger Besetzung,
für die Deutsche Bühne in Un-
garn bedeutet es kein Hindernis,
wenn Sie nicht deutsch können,

Sie können alles verstehen. Ein
deutsches Kommunikationstech-
nikunternehmen, (Meder
GmbH) hat kostenlos für ein Jahr
der Szekszárder Bühne dieses
Dolmetschersystem zur Verfü-
gung gestellt. Es müssen nur die
Betriebskosten bezahlt werden.

So konnte am 31. May 2007 die
Deutsche Bühne das erste Mal
zweisprachig Ihre Schauvorstel-
lung geben. (Lutz Hübner
„Creeps” und Wolfgang Borchert
„Draussen vor der Tür”). Beim
Dolmetschen half Frau Frank, sie
ist die Direktorin der Bühne, und
Frau Szemerédi die Marketing-
referentin.

Vom nächsten Jahrgang kön-
nen alle lieben Besucher die
Schauvorstellung auch ohne
Sprachkenntnisse besichtigen.
Die Deutsche Bühne wartet her-
zlich auf alle Besucher ab der
nächsten Spielzeit.  K.E.

SZÍNHÁZ MINDENKINEK!

Német színház magyarul
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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

Elektrolit Kft.
Szekszárd, Tartsay u. 4.

Tel.: 74/418-117

VILLANYSZERELÉSI
SZAKÜZLETÜNKBEN
mennyezeti lámpatest 

ventilátorral,
asztali és álló ventilátorok,

lámpatestek
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK 

a készlet erejéig.
Üzletünk nyitva tartása:

H–P: 7–17.30; Sz: 8–11.30 óráig

MAGYARORSZÁGON 
AZ ELSÕ ORIGINAL

BACCARDI MOJITO BÁR
SZEKSZÁRDON!

NYITÁS HAMAROSAN!

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

JELZÁLOGHITELEK
BAR-lista, APEH-tartozás,
végrehajtás nem akadály!

CÉGES HITELEK, 
Széchenyi-kártya

kiváltása, átváltása!

20/991-86-29

Teltház; a nézőtéren alig találni
üres széket, fények villódznak, fel-
dübörög a zene és kezdetét veszi a
Szekszárdi Sportklub Aerobik
Szakosztályának jubileumi estje a
Babitsban. Tíz éve léteznek, tíz
éve nyernek versenyeket, de leg-
alább különdíjat hoznak el, évtize-
des kemény munka áll mögöttük,
százhúsz–százharminc kisgyer-
mekkel, fiatallal büszkélkedhet-
nek. Aki az első sorokban foglal
helyet, közelről részesedik a ké-
szülődés, a fellépés izgalmából.
Végig kislányok ülnek, életük talán
első sminkje ragyog arcukon, for-
gatják is nyakukat, hogy minél
többen lássák őket, no meg anyu
és apu természetesen, integető ke-
zek a magasban. Fekete fellépő ru-

hájuk mutatja: egy csoportba tar-
toznak és hosszú hónapok óta ta-
nulják a koreográfiát, táncot, élik
át a mozgás örömét, nem keveset
téve ezzel egészségükért. Sokunk
példát vehetne róluk. 

BELÉPŐ A SPORT
VILÁGÁBA

A jubileumi esten összesen
nyolc csoport lépett fel, ovisoktól
kezdve egészen a középiskolai
korosztályig. Magabiztos mozgás a
színpadon, rutinosan összehan-
golt step, latin tánc, hip-hop, a sort
hosszan lehetne folytatni. Mint az
a színfalak mögül felhangzik, a ki-
csik annyira ügyesek és kreatívak,
hogy saját koreográfiát találtak ki

maguknak, azt gyakorolták önálló-
an. Igen, itt kezdődik a mozgás
szeretete, az egészség megalapo-
zása, amire Huszár Kriszta, a szak-
osztály megálmodója oly észrevét-
lenül és ügyesen hívja fel a gyere-
kek figyelmét. Hosszas taps a pro-
dukció után, innen-onnan éles
fütty a tetszés mutatója. Mint
Kriszta mondja, remek alkalom ez
egymás munkájá-
nak megtekintésére
is, egyfajta irány-
mutató kicsiknek
és nagyoknak egy-
aránt, mit lehet el-
érni még ezen a te-
rületen, miért lehe-
tünk büszkék saját
munkánkra és má-
sokéra. A függöny
mögött katonás
rendben sorakozik
ottjártamkor a so-
ron következő cso-
port, ők már na-
gyobbak, érzik és
értik a fegyelmezettség szükségét
és egy-egy fellépés súlyát. Megtu-
dom, legalább három hónapot
vesz igénybe egy-egy tánc betanu-
lása, a részletek kidolgozása, az
igazi szinkronmunka megteremté-
se. Ez, természetesen, a minimum,
innét számolhatunk akár fél évvel
is. Heti háromszor vagy kétszer
járnak edzésre a gyerekek, attól
függően, hogy a sportcsoportba,
vagy az úgynevezett dance-cso-
portba tartoznak. Utóbbiak azok,
akik hobbi szinten végzik a moz-
gást, nem törnek a sportban meg-
szerezhető babérokra. Ellenben,
akik „komolyan” gondolják, azok-
ra a magas léccel egyetemben ko-
moly sikerek is várnak, elég csak
Katus Attilára, többszörös világ-
bajnok aerobikosra gondolnunk,
aki annak idején Krisztánál kezdte
Pécsett… 

A jubilálással persze nem jár
együtt a pihenés, a május–június
időszak, egyáltalán, a nyár elég ke-
ményen és mozgalmasan telik a

szakosztálynak. Legközelebb a
Streetball Fesztiválon láthatjuk
őket, azt követi a Szent László Na-
pi vigasság és a szüreti fesztivál. 

ŐSZTŐL ÚJ CSOPOR-
TOK INDULNAK

Sok munka, sok fiatal, az arány
várhatóan lineárisan változik
majd, említi Kriszta, aminek kap-
csán adja magát a kérdés:

– Korlátozott-e a létszámotok,
vagy ősztől lehet még jelentkezni?

– Idén is várjuk azokat a szülő-
ket és gyermekeiket, akik úgy gon-
dolják, szeretnének ezen a vona-

lon elindulni. Azt
azonban tudni kell, a
fokozatosság elvét
betartva, gyerekek
kezdő szinten nem
kerülhetnek a
s p o r t c s o p o r t b a ,
előbb meg kell tanul-
niuk az alapokat a
dance-csoportban,
kellő edzettséget
szerezve ezzel, s
megalapozva a kö-
zös munkavégzést.
Ezek nélkül ugyanis
kárba vész minden
igyekezet. 

– Hol találunk meg titeket?
– Minden nap a Relax Wellness-

ben vagyunk, bárki betérhet érdek-
lődni, de a következő telefonszám
is él ez ügyben: 20/25-78-450. 

– Ennyi eredmény, ennyi siker és
élmény után van-e még álmotok?

– Igen. A Relax Wellnessben cso-
dálatos módon rengeteg segítséget
és figyelmet kapunk, amit ezúton
is hálásan köszönünk, ám egy
száz–százhúsz négyzetméteres te-
rem még szerepel az álmainkban.
Természetesen tudjuk, minden
hely véges paraméterekkel rendel-
kezik, de a többcsoportos edzések
alkalmával ez nagyban megkön-
nyítené munkánkat. Mindazonál-
tal tényleg köszönetet mondunk a
sok segítségért. Kezdetben szájról
szájra terjedt a hírünk, hogy léte-
zünk, ma pedig több mint száz fia-
tallal dolgozni hatalmas ered-
ményt jelent. Mint minden más, ez
sem ment volna a szülők és a pár-
toló személyek, cégek segítsége
nélkül. P.

Jubilál a Szekszárdi Sportklub
Aerobik Szakosztálya



2007. JÚNIUS 17. 11111111A N N O

„Kedves Barátom! Mivel Levelének
hozóját se nem láttam, se nem tud-
tam meg kicsoda, válaszomat nem
az által, hanem a postán küldöm
el” – kezdi 1822. június 17-i levelét
Vörösmarty Mihályhoz Szekszárd
elfeledett költő fia, Klivényi Jakab.

De ki is volt ő? Születésének a
kórháztól számított hatodik ház-
ban örültek a mai Széchenyi utca

elődjében 1800. július 24-én. Szü-
lei a tehetséges ifjút 1811.
november elsején íratták a
ciszterciek pécsi gimnáziu-
mába, ahol főleg a latin
nyelv és a poétika terén járt
társai előtt. Utolsó gimnázi-
umi éveit Pesten töltötte,
Kisfaludy Károly irodalmi
körében kötött életre szóló
barátságot Vörösmartyval,
akit viszont egy véletlen so-
dor évekre megyénkbe a
Perczel-család nevelőjének.
Leveléből az is kiderül, mi-
ért csak 25 latin és 80 ma-
gyar verset írt, s utóbb már
azt sem, csak szórejtvénye-
ket.

„Sorsom most csende-
sebb, mint volt a minap, de
ha jobb után sóhajtozom,
nem ragadhat rám az állha-
tatlanság bélyege. Mert
akármennyire törekedem, a
szabadság szomját bennem
el nem olthatom, mely an-
nál nagyobb, minél inkább
szeretnék a vének a vakbuz-
góság igájába nyomni nyakunkat.
Eddig az okosságtól vártam segé-
det, de már kénytelen vagyok a Jö-
vendőhez folyamodni, s ebben ke-
resni vigasztalást; meg is felel vá-

vétessék. Elkerülhetetlen a zavaro-
dás, ha nyolc öltözik fel, noha
négynek alig találkozik helye.

Azt pedig meg nem foghatom,
mi szomjúhoztatja oly temérdek
ifjakkal e rendet. Az-e, hogy igen

jó, az-e, hogy nincs más
menedékek, nem tudom;
de azt tudom, hogy ép-
pen ezeknek a nagy szá-
ma minden nyomorúsá-
gunk ere. Legkisebb hi-
báért frakkal fenyegetik
az ifjat, mert egy helyett
húsz vagyon. Ez az oka,
hogy a jó elme sincs
becsben, ha emberiségét
a bontaság köntösébe el
nem tudja röjteni! 

De hogy Barátom
Uram tudósításaira tér-
jek, ha kilátásai elsülnek,
azon nem fogok keveseb-
bé örülni, mint az úr,
mert így nem csak céljá-
hoz, melyre tör, kön-
nyebben közelíthet, s el
is érhet, hanem azon
felül itt nyavalygó barát-
ját is felderítheti, vagy tu-
dományokat, vagy a Ma-
gyar Literatúrát illető tu-
dósításaival. Sokat nem
lehet az újságba s a Gyűj-

teménybe tömni, mely mind ritka-
ságára, mind kellemére nézve
megérdemli, hogy a jó Barát jó ba-
rátját azokkal megesmértesse. 

Írja meg, van e még az Imrének
szándéka hozzánk jönni, s ha van,
megegyeznek e vele Szülői? - Ver-
seit várva várom. - Tisztelik az
Urat Szemerédy, Szalay, és én csó-
kolom, valamint a Perczeleket is,
az Urnak igaz Barátja Klivényi, 2.
évi kispap.”

Nem csoda, ha egyik tanáráról
annak elhunytakor azt írta: „Szent

rakozásomnak, mert az okosság
arra bír, hogy tűrjek, mivel szép
tűrni, s nemes dolog: az könnyíti
fájdalmimat, midőn kecsegtet,
hogy rövid idő alatt vagy megszűn-

nek, vagy igen igen tűrhetőkké
lesznek. 

A káplánkodás sincs ugyan min-
den baj nélkül, de az a miénkhez
képest elenyészik. Ha pedig vala-
mely kedvező eset az öregeket cso-
portosabban küldené az örök bol-
dogságba, még az a panasz is meg-
némulna, mely most a vén, s plé-
bániára nem kapható káplánok
szájában remeg. Igen alkalmas
eszköz lesz ennek meggátolására a
Jövendőben az a végezés, hogy
esztendőnként négynél több fel ne

Az ifjú Vörösmarty 
(Marastoni Jakab kőrajza)

MESÉLŐ EMLÉKEINK 50.

Levél az íróbaráthoz

Lelkiatyai intelem (Mühlbeck Károly rajza)

F O T Ó PÁ LYÁ Z AT
„Az Én Tolna Megyém” elnevezéssel

FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET 
a Tolna Megyei Önkormányzat

Pályázni lehet maximum 10 db fotóval, amelyeken tükröződik
készítőjük egyéni látásmódja, Tolna megye iránti elkötelezettsé-
ge.
Feltételek: a képek hosszabb oldala 40 cm legyen, rövidebb ol-
dala tetszőleges méretű lehet.
Pályázni lehet maximum öt képből álló sorozattal is, mely egy
képnek minősül.
Az elkészült képeket postai úton 2007. július 22-ig, vagy sze-
mélyesen 2007. július 18 és 19-én 8 és 16.30 között lehet eljut-
tatni a Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinetjéhez
(7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13. 134–135. iroda).
A pályázat jeligés. A képek hátoldalán tüntessék fel a kép címét
és a jeligét. Mellékeljék a jeligével ellátott zárt borítékot, amely
tartalmazza a nevüket, címüket és telefonszámukat. Kérjük,
hogy a pályaműveket zárt borítékban juttassák el a pályázat ki-
írójához.
A zsűri által legjobbnak ítélt képek 2007. augusztus 31-én a Me-
gyenap kísérő rendezvényeként a Művészetek Házában kerül-
nek kiállításra.
Az első három legjobbnak ítélt kép 50 000 Ft-os díjazásban ré-
szesül. 

ÓDON
IDŐBEN

Június 18-án 60 éve, 1947-ben
meghalt Szekszárdon Sze-
ghy Sándor jeles gyógysze-
rész. Két zsaroló kitelepítési
biztost tartóztattak le.

Június 19-én 110 éve, 1897-ben
tartotta Etl József a leégett,
de újjáépített csörge-tói
uszoda ünnepélyes megnyi-
tóját.

Június 20-án 105 éve, 1902-ben
a Prométheusz park helyén
volt országos selyemtenyész-
tési központ újonnan épített
raktárában megkezdődött a
gubóbeváltás.

Június 21-én 155 éve, 1852-ben
Ferenc József császár átuta-
zott Szekszárdon, a Szent-
háromság mellett valóságos
máglyát raktak tiszteletére a
Kossuth-bankókból. 100 éve,
1907-ben a rendőrkapitány
az ebtartásról tett közzé fel-
hívást.

Június 22-én 125 éve, 1882-ben
kezdte színi pályáját a szek-
szárdi születésű Fáy Béla.

Június 23-án 90 éve, 1917-ben
hunyt el Abaffy József, helyi
gazdasági iskolai tanár.

Június 24-én 90 éve, 1917-ben
Trieszt fölötti légi csatában
hunyt el Abay Béla repülő
hadnagy, volt szekszárdi
gimnazista, aki már 20 éve-
sen vaskeresztet kapott.



2007. JÚNIUS 17.11112222 S P O R T

Az első nap többnyire utazással
telt, majd az esti müncheni város-
nézés után elfoglaltuk szállásunkat
Németországban, Marktoberdorf-
ban.

Másnap kulturális programokat
(euschwannstaini kastély, Alpok,
élményfürdőzés) követően né-
met–magyar baráti mérkőzést ját-
szottak diákjaink. Vendéglátóink
pizzával kedveskedtek a megfáradt
csapatnak. Éjjel indultunk tovább
Franciaországba. Hajnali 5-kor is-
merkedtünk Strassbourg város han-
gulatával, nevezetességeivel, majd
a reimsi katedrálisban gyönyörköd-
hettünk. Párizsba érkezésünkkor
kíváncsi tekintettel pásztáztuk vé-
gig a város nevezetességeit.

Bezons-i szállásunk elfoglalását
követően meleg baráti szeretettel
fogadtak vendéglátóink.

A francia–magyar gyerekek hús-
véti szekszárd–zombai élményeit
bemutató film megtekintése után
vacsorával kínálták meg az egész
csoportot.

Másnap idegenvezetésükkel a
Diadalívet fedeztük fel, ahonnan a
város gyönyörű látképe tárult
elénk a sok-sok nevezetességgel.
Ebéd után a Francia Stadiont
(Stade de France) tekinthettük
meg, majd a vacsorát követően a
Notre Dame-ban gyönyörködhet-
tünk.

Következő 2 napban kettévált a
csoport: mérkőzéseket játszottak

A múlt hétvégén új életre kelt az utóbbi idő-
ben mellőzött Fadd-Dombori kajak-kenu pálya.
Az I. Tolnai Sárkányhajó Fesztiválnak köszön-
hetően nem csak a Holt-Duna vize pezsdült fel,
de a parton sok-
sok lelkes szur-
koló és az ép-
pen nem ver-
senyző ellenfe-
lek is biztatták a
különleges lát-
ványt nyújtó
12,5 méteres
elől sárkányfej-
jel, hátul sár-
kányfarokkal díszített kenu típusú hajókban
evező 20-20 csapattagot és a nem kevésbé ne-
héz, viszont sokkal felelősségteljesebb feladatot
vállaló kormányosokat és dobosokat. A verseny
felett Fadd polgármestere mellett a környező te-
lepülések: Szekszárd, Tolna, Gerjen és Bo-
gyiszló első embere is védnökséget vállalt. Ezen
falvak és városok, valamint Tolna megyéből
Paks és Dunaföldvár csapatai is részt vettek a
hét kategóriában megrendezett viadalon, emel-
lett a legjobbak öt kategóriában indulhattak az
ötödik magyar bajnokságon. Megyénk verseny-
zői közül elsősorban a legifjabbak jeleskedtek.
Már a pénteki „bemelegítéskor”, a Nebuló Kupa
200 méteres távján megmutatták erejüket a Tol-
nai Sárkányok (00:46:12). Magabiztosan győz-

tek a szoros harcot vívó Fadd SE (00:50:39), a
Dunai Vagányok (00:51:34) és a Mauna Kea
(00:51:90) csapata felett. A Bogyiszlói Sárkány-
palánták (00:53:09) és a Gerjeni Gézengúzok

(00:54:38) pedig néhány másodperccel
lemaradva az 5. és a 6. helyre szorul-
tak. Másnap az Ifjúsági Magyar Baj-
nokságon Tolna csapatának (1:06:00) a
győri Rába Juniors-szal (1:06:11) kel-
lett megküzdenie a győzelemért, míg
Fadd (1:10:56) és Dunaföldvár
(1:13:88) kevéssel lemaradva követte
őket. A Premier Vegyes Magyar Baj-
nokság 250 méteres távján győri, szé-
kesfehérvári és tatai csapatok mögött

Fadd férfiakból és nőkből álló legénysége a 7.
helyen végzett. A Team
és Első Bálozók Kupá-
ján a házigazda baj-
nokságon először in-
duló csapata (1:07:06)
már dobogóra léphe-
tett, 3. helyezettként.
Kiélezett küzdelmet
hozott a Marathon Ku-
pa három időfutama. A
várakozásoknak meg-
felelően a 2000 méteres távon a győri Rába Sár-
kányhajó Club (11:18:83) és a székesfehérvári
Dragon Aqua SE (11:22:10) küzdelmében dőlt el
az aranyérem sorsa. A másik két győri csapat,

az Arrabona SC (12:03:49) és a Rába Juniors
(12:17:33) a bronzéremért lapátolt, versenyükbe
kis híján a Paksi SC (12:26:94) 11 és a Fadd SE
(12:33:88) hajója is beleszólt. A BVSC szinkron-
úszó lányai (16:55:46) hiába mozdultak tökéle-
tesen egyszerre, ez egyelőre a 9. helyre volt
elég. Vasárnap a Premier Női Magyar Bajnoksá-
gon megmutatkozott, hogy kevés kizárólag nők
alkotta csapat jut el magas szintre ebben a
sportágban. A Fadd SE (2:26:25) másodikként
állhatott a dobogóra az első helyezett Rába Sár-
kányhajó Club (2:22:45) mellett. A Premier
Open Magyar Bajnokságban a legkiválóbb csa-
patok álltak rajthoz. Ebben a futamban is a Rá-
ba Sárkányhajó Club (1:01:47) és a Dragon
Aqua SE (1:02:24) szerezte meg az első két he-

lyezést, de harmadikként keve-
sebb mint egy másodperces
hátránnyal a Fadd SE (1:03:07)
ért célba, a Paksi Sárkányhajó
Club (1:05:38) pedig ötödik-
ként.

A fesztiváli hangulathoz
hozzájárult a pergő latin mu-
zsikát játszó székesfehérvári
Coco Loco együttes vidám
szombat esti partija. A közön-

ség rokonszenvét láthatóan e nélkül is elnyerte
ez a látványos hazánkban kilenc éve űzött és
egyre népszerűbb sportág, amelyet majd a pe-
kingi olimpián is bemutatnak.  K. E.

diákjaink. 3. helyezést értek el a
Pünkösdi Kupán. A turisták mind-
eközben felfedezhették Párizst,
(Opera, La Madeleine görög temp-
lom, Városháza, Világkiállítás épü-
letei – Kis Palota és Nagy Palota,
Concorde tér, Tuileriák kertje,
Louvre, Orsay Múzeum, Champs
Élysées, Invalidusok temploma…)
hajózhattak a Szajnán. 

Esti közös program keretében
fényárban láthattuk az Eiffel-tor-
nyot, melyről másnap a már isme-

rős épületeket keresgélhettük. A
Latin negyedet, Sorbonne Egyete-
met, Luxemburg palotát és kertet
autóbuszból volt szerencsénk meg-
tekinteni. A gyerekekkel közösen
másztunk fel a Montmartre domb-
tetején található Sacre-Coeur, Szí-
vek templomához, majd lefelé a

Place de Tertre képzőművészeit
tettük próbára portré és karikatúra
készítésében.

A záró esten ismét finom vacso-
rával látták vendégül kirándulócso-
portunkat kellemes cigányzene kí-
séretében.

Reggel az Új negyed felhőkarco-
lói integettek el minket Párizstól.
Utunk Versailles-ba vezetett, ahol a
Kis Trianon, Nagy Trianon  után a
pompázatos Királyi udvart tekint-
hettük meg. Este 7-kor indultunk
haza. Hosszú, tartalmas utazásunk
30-án 17 órai érkezéssel ért véget.

Tisztelettel köszönjük a focisták

és turisták nevében egyaránt a szí-
ves vendéglátást  Marcel Prigent úr-
nak és Dominique Lespare úrnak,
Bezons polgármesterének, mely ré-
vén a sportbaráti kapcsolatokon túl
az emberi kapcsolatok is mélyültek
éppen a 40. Szekszárd–Bezons test-
vérvárosi kapcsolat alkalmából. 

Pünkösdi párizsi élményeink

Sikert aratott a sárkányhajózás Tolnában

A Bezons–Szekszárd testvérvárosi kapcsolat elmélyítését szolgálta a
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény focicsapatának és az őket kísérő szülőknek, illetve túris-
táknak bezons-i látogatása 2007. május 23–30-ig. A 19 főből álló
gyerekcsapatot 6 fős felnőtt  delegáció és  24 fős turistacsoport kísérte.
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A rejtvény megfejtését 2007. június 27-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Június 3-i rejtvényünk megfejtése: Bucsányi Endre, Gyökerek, Szekszárdi tanya.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Horváth Liza, Alisca u. 28. és Zádor Györgyné,
Alisca u. 3. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

David Attenborough-
nak üzenem

Kicsit pironkodva ugyan, de tovább nem
titkolhatom, ezért hát bevallom, hogy mindig
is irigyeltelek, hogy szabadon járhatsz-kel-
hetsz kedved szerint össze-vissza a nagyvi-
lágban, azzal a fene nagy eszeddel és jóságos
szíveddel... Szóval, komolyan mondtad a
múltkoriban azt, hogy „ha mi (emberek) hir-
telen eltűnnénk, a világ valószínűleg jobb
lenne?” Vagy csak viccnek szántad, mint
Czeizel Endre azt, hogy „ha a férfiaknak kel-
lene gyereket szülni, akkor kihalna a világ”?
Ha, ha, ha... Milyen jó humorának tetszik
lenni a professzor úrnak, de engem se a gó-
lya költött, ezért most ünnepélyesen megígé-
rem önnek, sőt, büntetőjogi felelőségem tu-
datában vállalom, hogyha engem Dobó Kata
teherbe ejt, én megszülöm neki azt a gyere-
ket, mintaszerű kispapa leszek, megszopta-
tom, tisztába teszem... Remélem, ezzel min-
denkit meggyőztem arról, hogy értem én a
tréfát, még ha olykor-olykor morózus is a fi-
zimiskám, ha az össze-vissza kavart-kevert
megszorító intézkedésekről hallok.

Egyébként a szúnyogok, legyek, svábboga-
rak és különböző madárinfluenza vírusok
szemszögéből nézve, drága Davidem, sok
igazság van abban, amit mintegy életműved
összegzéseként kinyilatkoztattál. Csak – saj-
nos – az ötleted, akár a kommunizmus, kivi-
telezhetetlen. Mondd, hova a jó fészkes fené-
be tudna eltűnni hirtelen kb. 6,5 milliárd em-
ber? Hirtelen kámforrá válna, mint én, ami-
kor a tévében a Győzike-show-t reklámozni
kezdik? De mellékhelyiségünkben csak egy
ember fér el kényelmesen. Ráadásul – szíved-
re ne vedd – annak‚ amit mondtál, az égadta
világon semmi értelme sincs. Gondolkozz,
David! Ha egyetlen egy ember se lenne a Föl-
dön, akkor ki a jó fenét érdekelne, hogy mi-
lyen a Világ? A ganajtúró bogarat?

Bálint György Lajos

Ezüstös Halász-borok
Halász János szekszárdi termelő mindhárom benevezett bora ezüstér-
mes lett az elmúlt hétvégén Révfülöpön megrendezett I. Országos
Evangélikus Borfesztiválon. A szekszárdi Faddi-völgyben 700 tőkét
nevelő bortermelő 2006-os Kékfrankosát, egy évvel korábbi
Kékfrankos–Cabernet Franc–Zweigelt házasítását és 2004-es évjáratú
Bikavérét díjazta a zsűri. Ezek a borok egyébként egy hónappal koráb-
ban a szekszárdi borversenyen is ezüstérmet nyertek.

Halász János egykori hivatásos katona közel két évtizede, nyugdíjba
vonulása óta foglalkozik komolyabban a borkészítéssel. Szőlőjében a
Kékfrankos a meghatározó, amely a teljes terület 60 százalékán te-
rem. Egyik kedvence a Bikavér, amelynek receptje családi titok, any-
nyit azonban elárult, hogy a 80–90 éves tőkékről szüretelt, a bor sava-
borsát jelentő Kadarka a cuvée 15 százalékát adja.

APRÓHIRDETÉS
BÜKFÜRDŐN három személy elhelyezésére alka-
lmas apartman augusztusban olcsón kiadó.
Telefon: 20 /94-67-111
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium által kiírt Művészeti Iskolák
tanulmányi versenyének elődöntői
április 15-től május 19-ig zajlottak
az ország 7 régiójában. A 7 regioná-
lis elődöntő zsűrijének véleménye
alapján 27 csoport jutott tovább
Szekszárdra, a Pünkösdölő III. Or-
szágos Csoportos Néptáncverseny
döntőjére.

A versenyre 17 művészeti iskola,
27 csoportja jutott be az előzsűrizé-
sek eredményeképpen. Egy csoport
mondta vissza a részvételt:
Fényeslitkei Liget Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény III. korcso-
portja. A döntő zsűrije: Lévai Péter,
Hortobágyi Gyöngyvér, Matókné
Kapási Julianna, Kökény Richárd,
valamint Szilágyi Zsolt a zsűri elnö-
ke.

Szekszárdra körülbelül 900 tán-
cos érkezett, csoportvezetőkkel,
szülőkkel, zenekarokkal együtt
több mint ezer ember. A döntőn az
I. korcsoportból (alapfok 1–2. évfo-
lyamos tanulók) 4, II. korcsoportból
(alapfok 3–4. évfolyamos tanulók)
14, a III. korcsoportból (5–6. évfo-
lyamos tanulók) pedig 8 csoport
vett részt.

A verseny szigorúan a kiírás sze-
rint zajlott, az 5 fős zsűri meghatá-
rozott szempontrendszer alapján ér-
tékelte a döntősöket. A jó hangula-
tú, a profi szervezésű tanulmányi
versenyen a tanulók a kiírásnak
megfelelően, ideális körülmények
között mutathatták meg szaktárgyi
ismereteiket. A gondos oktatói mun-
ka eredményeként jól felkészített, fi-
gyelmesen színpadra engedett ver-
senyprogramok méltán számíthat-
tak a közönség és a zsűri, illetve a
néptáncos szakma elismerésére. A
tanulók magas szintű szakmai be-
mutatói a versenyszabályzat előírá-
sainak megfelelően jól reprezentál-
ták az alapfokú néptáncoktatásban
folyó oktató-nevelő munka színvo-
nalát. A tanulmányi verseny mara-
déktalanul elérte célját.

Szekszárd város hírnevét öregbí-
tette, hogy ez az Országos Tanulmá-
nyi verseny városunkban lett meg-
rendezve. A zsűri a következő dön-
tést hozta. 

Díjak
I. korcsoport 
3. helyezett: Aszódi Podmaniczky

Művészeti Iskola 2. helyezett: Száz-
halombattai Pesovár Ferenc Alapfo-

kú Művészetoktatási Intézmény 1.
helyezett: Békéscsabai Hétpróbás
Néptánciskola

II. korcsoport 
3. helyezett: Székesfehérvári Alba

Regia Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 3. helyezett: Szekszárdi
Liszt Ferenc Művészeti Iskola Cso-
portvezető: Farkasné Enyedi
Gyöngyi 2. helyezett: Békéscsabai
Hétpróbás Néptánciskola 1. helye-
zett: Miskolci DATI Diósgyőri Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény

III. korcsoport 
3. helyezett: Székesfehérvári Alba

Regia Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2. helyezett: Miskolci
DATI Diósgyőri Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 1. helyezett:
Aszódi Podmaniczky Művészeti Is-
kola

Különdíj:
Az Örökség Gyermek-népművé-

szeti Egyesület Pedagógiai különdí-
ját kapják: Maródi Attila és Kiss Ani-
ta (Miskolc). 

A Közép-Magyarországi Regioná-
lis Folklórszövetség Pedagógiai kü-
löndíját kapják: Széphalmi Zoltán és
Tóth Judit (Aszód). 

A csoport kimagasló énekteljesít-
ményéért különdíjban részesül: Ka-
posvári Együd Árpád Alapfokú Mű-
vészeti Iskola II. korcsoportja. 

A Mezőgazda Könyvkiadó kü-
löndíját a rimóci táncok igényes
előadásáért kapja: Szekszárdi
Liszt Ferenc Művészeti Iskola III.
korcsoportja. Csoportvezetők:
Szabó Lászlóné Márton Judit–Ka-
rácsonyi Zoltán. 

A Mezőgazda Könyvkiadó külön-
díját a gyermeki lét őszinte megjele-
nítéséért kapja: Kalocsai Liszt Fe-
renc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény I. korcsoportja.

Kedves Alsóvárosi Tagtársunk!
2007 június 22-én, du. 17.30 órai kezdettel a 

Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület 2007. évi közgyűlését tartja

az egyesület Szekszárd, Béla tér 9. alatti székhelyén(plébánia).

Napirendi pontok: 1. A 2006. évi  pénzügyi beszámoló jóváhagyása,
illetve  a közhasznúsági jelentés elfogadása.

2. Elnökség újraválasztása.
3. 2007. évi költségvetés ismertetése, elfogadása.
4. Az egyesület 2007. évi munkaterve.
5. Egyéb teendők, programok megbeszélése,

tagdíjbefizetések, új tagfelvételek.

Amennyiben a 2007. június 22. 17.30 órai közgyűlés határozatképtelen az
ismételt közgyűlés 2007. június 22-én 19 órakor kerül megtartásra  (Bíró
László püspök úr 18 órakor kezdődő Szent László Napokat megnyitó
miséje után) az egyesület Szekszárd, Béla tér 9. szám alatti székhelyén az
előzővel azonos napirendi pontokkal.
A közgyűlésen számítunk megjelenésére!
Távolmaradását kérjük, jelezze, illetve küldje el meghatalmazottját, az Ön
írásos meghatalmazásával!

A közgyűlés nyilvános, szeretettel várunk minden érdeklődőt, és egyesüle-
tünkbe belépni szándékozót.

Pünkösdölő III. Országos Csoportos
Néptáncverseny

U R O L Ó G I A
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
Helye: Ergonom Kft. orvosi ren-
delője, Szekszárd, Tartsay u. 10.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
74/419-448/122 mellék,

70/524-43-34

ZUG PROGRAM
FILMKLUB  Kezdés: 20 órakor
19. Idő van   

R.: Gothár Péter
26. Fekete Péter

R.: Milos Forman
JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
20. Norah Jones
27. Diana Krall
KERTMOZI Kezdés: 20 órakor
21. Az ezeregy éjszaka virágai
28. Dekameron
ROCKKLUB Kezdés: 20 órakor
22. Led Zeppelin
29. Dream Theater

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 14–17. 16, 18, 20 órakor
Június 18–20. 18, 20 órakor

A KARIB TENGER KALÓZAI 3.
A VILÁG VÉGÉN
Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm

Június 21–24. 16, 18, 20 órakor
Június 25–27. 18, 20 órakor

HARMADIK SHREK
Színes, szinkronizált amerikai animációs 
családi film 

ART TEREM
Június 14–20-ig 

16 órakor
TÍZ NAP SZEPTEMBERBEN
Színes, feliratos francia-olasz filmdráma (16)

18 órakor
VIRÁGOK VÖLGYE
Színes feliratos indiai romantikus dráma 

20 órakor
ORVLÖVÉSZ
Színes feliratos amerikai thriller (16) 

Június 21–27-ig 
18 órakor

BAZI NAGY FILM
Színes feliratos amerikai kalandfilm (16) 

20 órakor
A HALOTT LÁNY
Színes feliratos amerikai thriller (16) 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Szent
László napi ünnepségsorozat keretében 2007.

június 24-én egész nap a Béla király tér teljes lezárásra kerül oly módon, hogy a Flórián
utca – Bartina utca útvonalon lehet csak közlekedni.
Az autóbuszjáratok ekkor az alábbi terelő útvonalon közlekednek.
1-es vonalon: a járati útvonalon közlekednek, de a Béla király tér helyett a Szent László

utcában állnak meg.
6-os vonalon: a 815, 1030 órakor Tót-völgy – Autóbusz-állomás. és a 1000, 1200 órakor

Autóbusz-állomás – Tót-völgy között közlekedő járatok is a Nyomda – Kórház
útvonalon közlekednek.

10-es vonalon: Autóbusz-állomás – Gimnázium – Nyomda – Béri Balogh Á. u. – Május 1. u.
– Fűtőmű – Csatár – TESCO Áruház és ugyanezen vissza.

Gemenc Volán, Szekszárd

É R T E S Í T É S
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési Oktatási Bizottsága pályázatot hir-
det tudományos munkát folytató, Szekszárdon
élő polgárai számára teljesítményük elismerésé-
re, valamint támogatásukra a 

Tudományos Ösztöndíj Támogatás 
elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság
2007. évi tartalékkeretében e célra biztosított
összeg erejéig. 
A Tudományos Ösztöndíj és a Művészeti Ösz-
töndíj Támogatás kerete összesen: 400 000 Ft
A támogatásból a tudományok területén kiemel-
kedő alkotók, kutatók korhatár nélkül részesed-
hetnek.
a) Előnyben részesülnek azok a tevékenységek,

amelyek a város közösségét érintő, helyi
ügyek megoldására vállalkoznak, kutató-
munka esetén azok, amelyek helytörténeti
jelentőségűek. 

b) Konferenciákon való részvételre és tudomá-
nyos munkaeszközökre (technikai felszere-
lésre) is lehet támogatást kérni. 
(A konferencián való részvétel támogatásá-
nak feltétele az elfogadott előadás).

c) Ösztöndíj esetében:
– ha a jelentkező már kutatóként foglalkozik

valamelyik alaptudománnyal,
– az ösztöndíj lejártával visszatér a városba, 
– bizonyítani tudja, hogy az ösztöndíj tudo-

mányos fejlődését szolgálja.
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésé-
vel lehet. Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 
Önkormányzati támogatásban csak az részesül-
het, akinek nincs köztartozása, illetve az önkor-
mányzattól korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, valamint az önkormányzat
felé egyéb tartozása sincs.  
A pályázat elnyerését támogató ajánlások mellé-
kelhetők. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság fenntartja
magának azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem a pá-
lyázatban leírt célokra használja fel, illetőleg a
támogatással nem számol el. 
A nyertes pályázókkal a támogatás átutalását
megelőzően Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szerződést köt. 
A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Művelődési és Oktatási Bizott-
sága címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
2007. július 31-ig kérjük eljuttatni, a pályáza-
tokról a bizottság 2007. augusztus 31-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról, illetve átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

* * * * *
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága pályázatot
hirdet a kiemelkedő képességű a városi fenntar-
tású intézményekben tanulmányait folytató fia-
talok és felkészítőik teljesítményének elismeré-
sére a 
Mecénás Tehetséggondozó Támogatás  
elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság
2007. évi tartalékkeretében e célra biztosított
1 000 000 Ft keretösszeg erejéig. 

• A támogatásból a tudományok, a szaktár-
gyak, és a sport terén tehetséget mutató és
bizonyító diákok részesedhetnek. Ugyan-

csak jutalomban részesíthetőek a fentiek-
ben megjelölt személyek felkészítő tanárai
és edzői is. 

• A pályázat útján  nyújtható  támogatás for-
mája egyszeri jutalom.

A pályázat útján támogatható:
a) az Oktatási Közlönyben megjelent orszá-

gos tanulmányi versenyek és szakmai ta-
nulmányi versenyek első három helyezett-
je és felkészítő tanára,

b) egy-egy tudományos, művészeti ágban
vagy országos diákolimpián kiemelkedő
eredményt elérő fiatal,

Pályázatot nyújthat be: 
a) magánszemély 
b) intézmény

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésé-
vel lehet. Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007.
augusztus 15. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság döntése
előtt kérheti az ágazatilag illetékes bizottság vé-
leményét. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság 2007. szep-
tember 15-ig dönt a pályázatokról. 
A jutalmat a bizottság ünnepélyes keretek kö-
zött 2007. november 30-ig adja át. 
A pályázati adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról, illetve átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

* * * * *
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága pályázatot
hirdet kultúraközvetítő, kultúra- és értékterem-
tő feladatokat ellátó, Szekszárdon élő polgárai,
Szekszárdon működő civil közösségei és szek-
szárdi intézmények számára 

Kulturális Támogatás 
elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság
2007. évi tartalékkeretében e célra biztosított
1 100 000 Ft  összeg erejéig.  
A támogatásra két címen lehet pályázni:
Működési támogatásra pályázhatnak azon,
szekszárdi székhelyű közösségek, melyek

1. rendszeres működésük során magas szín-
vonalú művészeti tevékenységet folytat-
nak, rendszeresen szerepelnek közönség
előtt, és tevékenységükkel kulturális szük-
ségleteket elégítenek ki,

2. a nemzeti és etnikai kisebbségek körében
rendszeres művelődő közösségként mű-
ködnek,

3. a karitatív vagy érdekvédelmi tevékenysé-
gükkel művelődésszervező feladatot is el-
látnak.

II. Pályázni lehet 2007. évi rendezvények, ren-
dezvénysorozatok lebonyolításához.
Tartalmi követelmények:

1. A rendezvény tartalmával, minőségével a
város hírnevét öregbíti, vagy a város kultu-
rális életét méltón reprezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy nemzetkö-
zi kulturális mozgalmak új területeire kap-
csolja be a város művelődési és alkotó kö-
zösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális tradíciói-
nak méltó örököse. 

4 Az adott rendezvény rétegigényeket szol-
gál ki. 

Az alap önmagában nem lehet a felsorolt tevé-

kenységhez szükséges pénzeszközök kizáróla-
gos forrása (legalább 30%-os önrésszel kell ren-
delkezni).
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésé-
vel lehet. Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 
Önkormányzati támogatásban csak az részesül-
het, akinek nincs köztartozása, illetve az önkor-
mányzattól korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, valamint az önkormányzat
felé egyéb tartozása sincs és amelyeket a Tolna
Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartás-
ba vett. 
A pályázat elnyerését támogató ajánlások mellé-
kelhetők. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság fenntartja
magának azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem a pá-
lyázatban leírt célokra használja fel, illetőleg a
támogatással nem számol el. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság a pályázaton
nyert összeg felhasználásáról a rendezvényt (il-
letve felhasználást) követő 1 hónapon belül kér
elszámolást, amelynek feltételeiről a nyertes pá-
lyázókkal a támogatás átutalását megelőzően
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
szerződést köt.
A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Művelődési és Oktatási Bizott-
sága címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,)
2007. július 31-ig kérjük eljuttatni, a pályáza-
tokról a bizottság 2007. augusztus 31-ig dönt. 
A pályázati adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról, illetve átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

* * * * *
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága pályázatot
hirdet művészeti tevékenységet folytató, Szek-
szárdon élő polgárai számára teljesítményük el-
ismerésére, valamint támogatásukra a 

Művészeti Ösztöndíj Támogatás 
elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság
2007. évi  tartalék keretében e célra biztosított
összeg  erejéig.  
A Művészeti Ösztöndíj és a Tudományos Ösz-
töndíj Támogatás kerete összesen: 400 000 Ft
A támogatásból a művészetek területén kiemel-
kedő alkotók korhatár nélkül részesedhetnek. 
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésé-
vel lehet. Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 
Önkormányzati támogatásban csak az részesül-
het, akinek nincs köztartozása, illetve az önkor-
mányzattól korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, valamint az önkormányzat
felé egyéb tartozása sincs.  
A pályázat elnyerését támogató ajánlások mellé-
kelhetők. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság fenntartja
magának azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem a pá-
lyázatban leírt célokra használja fel, illetőleg a
támogatással nem számol el. 
A nyertes pályázókkal a támogatás átutalását
megelőzően Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szerződést köt. 
A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Művelődési és Oktatási Bizott-
sága címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
2007. július 31. kérjük eljuttatni, a pályázatok-
ról a bizottság 2007. augusztus 31-ig dönt. 
A pályázati adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról, illetve átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Művelődési
és Oktatási Bizottsága által kiírt pályázati lehetőségek
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EGYPERCES KRIMI

Ajtóink és ablakaink zárása ingyenes!
Minden jel arra mutat, hogy városunkban többen is azzal „foglalkoz-

nak”, hogy a nyitva hagyott ajtókon, ablakokon besurranjanak mások la-
kásaiba, családi házaiba és ellopják mindazt, ami kezük ügyébe kerül,
szögezte le Réti László alezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztályvezetője. Beszélgetésünk legelején közölte, hogy az ilyen
bűnesetek megvalósulása magukon a kárvallottakon is múlik, mert egy-
szerűen nem zárják be a bejárati ajtót, nyitva hagyják az ablakokat, ami
csábítja a bűnözőket.

A gazfickók olyankor ékszereket, mobilokat, pénzt – ezer és másfél mil-
lió forint közötti összegeket – és mindent visznek. Nem egyszer fordult
elő, hogy a lakótelepi lakás ajtaját éjszakára sem zárta be a tulaj, s míg ő
a másik szobában aludt, a besurranó összepakolt. De az sem ritka, hogy
amíg a közeli boltban vásárolt a gazdasszony, a nyitott ajtón, vagy abla-
kon belépett a tolvaj. Érthetetlen ez a felelőtlenség és lustaság! Az ajtó, ab-
lak bezárása egyetlen fityingbe se kerül, csupán egy kézmozdulatba.

Szóval, ne legyünk restek, zárjuk lakásainkat, mondta az alezredes, s
hozzátette, hogy ezeket bűnözőket nagyon nehéz elkapni, hiszen a dolog
nyomszegény. A kilincset zsebkendővel fogják meg, a többi kézbekerült
cuccot pedig magukkal viszik. Réti László arra is felhívja a figyelmet, bár-
mikor előfordulhat, hogy az ilyen esetek akár emberöléssel végződhet-
nek. Tehát: ha éjszaka felébredünk a motoszkálásra, jobb, ha csendben
maradunk, s távozása után igyekszünk kifigyelni, merre és esetleg milyen
járművel távozott az illetéktelen „vendég”.

És még valami: a felsorolt esetekben általában és joggal nem fizet a biz-
tosító! – hm –


