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Négy altató-lélegeztetõ gépet ajándé-
kozott a Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórházának a megye né-
met partnerjárása, Bautzen kórháza.
Az igen értékes, a legújabb szoft-
verekkel felszerelt, mindössze ki-
lencéves mûszerek – darabjuk újon-
nan 75 ezer euró, viszont használtan
nem kaphatóak a piacon – azért szaba-
dultak föl, mert a bautzeni egészség-
ügyi intézmény egy új számítógépes
rendszerre tért át, amire ezek a gépek
nem csatlakoztathatóak – mondta el az
ügyvezetõ igazgató, Reiner Rogowsky. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Bautzeni mûszeradomány a kórháznak

Reiner Rogowsky és dr. Németh
Csaba orvosigazgató a gépek
átvételekor a mûtõblokkban
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Szekszárd védõszentjére emlékezve
Színes programok várták a Szent László-napok közönségét

Idén is színvonalas programokat
ígért a városunk védõszentje, I. Lász-
ló király születésnapjára emlékeztetõ
Szent László-napok háromnapos ese-
ménysorozata. (A Szekszárdon ben-
cés apátságot alapító I. Béla fia 1046.

június 27-én született Lengyelország-
ban és Nyitrán halt meg 1095. július
29-én.)

A nyitónapon, június 24-én a Bárka
Mûvészeti Szalon szervezésében kü-
lönleges kiállítás nyílt meg Béla király

téri Wosinsky Mór Közösségi Ház
nagytermében, ahol a sárszentlõrinci
Oláh Erika zománcmûves és Eisen-
mayer Jenõ ötvös alkotópár mûvei-
ben gyönyörködhettünk. 

(Folytatás a 9., 10., 11. oldalon.)

A királyi pár bevonulását élénk érdeklõdés kísérte a Prométheusz parkban
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Rekordmagasságú, 50 ezer forint felet-
ti tonnánkénti felvásárlási árakkal in-
dulhat az idei hazai búzabetakarítási
szezon, függetlenül a várható termés-
mennyiségtõl. Az árakat szakértõk sze-
rint az általános kereslet határozza meg,
bár a nemzetközi gabonapiacok to-
vábbra is érzékenyen reagálnak a kü-
lönbözõ termésbecslési és kereskede-

lempolitikai hírekre. A hazai termésvá-
rakozások 3-4 millió tonna között szó-
ródnak, míg a Vidékfejlesztési Miniszté-
riumban (VM) mûködtetett aratási ko-
ordinációs bizottság 3,9 millió tonnás
várható búzamennyiséget prognoszti-
zált. A termés bõven fedezheti az 1,1-1,2
millió tonnás éves malmi õrlési szük-
ségletet, de kérdéses, hogy a molnárok
miként jelennek majd meg vásárlóként
a piacon. A malmok forgóeszköz-ellá-
tottsága ugyanis nem javult, így többsé-
gük egy-két hónapos készletezésre vál-
lalkozhat csak. A molnárok pénzügyi
helyzetét rontotta, hogy búza tonnájá-
ért tavasszal már 80 ezer forintos árat
kellett fizetniük, miközben olcsó szlo-
vák és lengyel liszt törte le a hazai ára-
kat a boltokban.

Két-három hét múlva, közvetlenül
Péter-Pál után kezdõdhet meg az idei
búzabetakarítás – közölte Vancsura Jó-
zsef, a Gabonatermesztõk Országos
Szövetségének (GOSZ) elnöke. A ta-

pasztalatok szerint az elmúlt hónapok
kedvezõ idõjárása javította a várható
termésmennyiséget, ezért a szervezet a
3 millió tonna közeli, korábbi termés-
becslését 3,5 millióra emelte. Ugyanak-
kor a kalászszám nem nõtt, helyenként
pedig gyérek és nem bokrosodottak a
táblák, és ez több termelõnél lefelé húz-
hatja a termésátlagot.

Pótsa Zsófia, a Gabonaszövetség fõ-
titkára szerint az induló árat nem a
tényleges termésmennyiség, hanem
az általános nemzetközi kereslet hatá-
rozza meg. Így az új szezont is gyako-
ri áringadozások jellemezhetik – vélte
a fõtitkár. Forrás: agromonitor.hu
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Nyári szünet
Értesítjük tisztelt olvasóinkat,

hogy lapunk legközelebbi száma
augusztus 7-én jelenik meg.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Puskás Imre, a megyei közgyû-

lés elnöke és Michael Harig, a
bautzeni járási elnök egybehangzóan
méltatta a két térség közötti, több in-
tézményt is konkrétan érintõ, az
1990-es évek elejétõl tartó intenzív
kapcsolatot. A vendégek arról is szól-
tak, hogy nagyon szívesen látogatnak
Szekszárdra, s örülnek, hogy itt – ahol
évente hatezer altatásos mûtétet vé-
geznek – jól tudják hasznosítani a
csütörtökön átadott mûszereket.

Szó volt arról is, hogy a szekszárdi
kórházban, illetve a magyar egészség-
ügyben a betegellátás finanszírozása
mellett mûszerfejlesztésre nem ma-
rad pénz. Dr. Németh Csaba orvos-
igazgató megjegyezte, hogy e tény
falsnak tûnhet, hiszen több komoly
beruházás van folyamatban, ám azok
– az önerõt leszámítva – uniós forrás-
ból valósulnak meg.  - hm - 

Tonnánként 50 ezer forintos 
rekordárakkal indulhat a búzaszezon

Bautzeni 
mûszeradomány 

a kórháznak

Egyetemi kar Szekszárdon
Eredményes fejlesztési törekvések

A Pécsi Tudományegyetem szenátusa
június 23-án megtartott ülésén több
mint kétharmaddal elfogadta, hogy a
szekszárdi fõiskolai kar neve megvál-
tozzon: kimarad a „fõiskolai” jelzõ, s ez-
után a városunkban mûködõ felsõok-
tatási intézmény hivatalos neve PTE
Illyés Gyula Kar, azaz egyetemi kar. A
döntéssel szervezeti és mûködési sza-
bályzat is módosult. 

Dr. Horváth Béla egyetemi tanár fõ-
igazgató – aki a Magyar
Tudományos Akadémián a
napokban védte meg a
nagydoktoriját – lapunknak
elmondta: a szenátus elfo-
gadta a szekszárdi kar 2014-ig
szóló fejlesztési tervét is,
amelynek lényege a minõsé-
gi fejlesztés. 

– Ez azt jelenti, hogy veze-
tõ oktatókat kizárólag jelen-
tõs tudományos szakmai tel-
jesítménnyel lehet alkalmazni, de a már
bent levõ kollégáknak is nagyon szigo-
rú tudományos normáknak kell megfe-
lelniük. Elindítjuk a már elkészített Te-
hetség–Társadalom–Szocializáció dok-
tori programot, melynek keretében le-
hetõség adódik e témák interdiszcipli-
náris kutatására, hisz’ nem kell monda-
ni, hogy például térségünk szempontjá-
ból milyen fontos a szocializáció, a tár-
sadalmi felemelkedés. A tehetséggon-
dozást segítve Illyés Gyula Társadalom-
tudományi Szakkollégiumot indítunk,
amely kiemelt kollégiumi ellátást, ösz-
töndíj-lehetõséget és egyéni oktatói se-
gítséget biztosít a sikeres pályázóknak.

A terv szerint 2014-re össze kell állnia
egy doktori iskolának is.

A fõigazgató éppen a napokban
tárgyalt Hamvas Istvánnal, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgatójával,
ez a megbeszélés is köthetõ az egyete-
mi kar létrejöttéhez.

– Az egyetemi karnak az oktatás
mellett egyik alapvetõ tevékenysége a
tudományos kutatás. Hamvas István-
nal az atomerõmû fejlesztési projektjé-

nek elõkészítõ munkájáról is
tárgyaltunk – mondta dr. Hor-
váth Béla. – Szeretnénk a
projekt társadalomtudomá-
nyi, társadalompolitikai, ok-
tatási, foglalkoztatási, kultu-
rális vonatkozásainak elõké-
szítésébe bekapcsolódni. Er-
re azért is számítunk, mivel
az atomerõmû régóta egyik
kiemelt támogatója a kar-
nak, másrészt ez a hatalmas

beruházás a térség összefogását igény-
li. Márpedig mi vagyunk a legközeleb-
bi felsõoktatási intézmény. 

– Hivatalosan szeptember elsejétõl
mûködik az egyetemi kar. Ez a gyakor-
latban mit jelent?

– Valójában már ma is sok tekintet-
ben eleget teszünk az ez irányú feltéte-
leknek. Például kell lennie mesterkép-
zésnek, ami nálunk is van, de még to-
vábbi két mesterképzést tervezünk.
Egyet a kultúratudományon belül,
egyet pedig a szociálpolitika-rehabilitá-
ció területén. Kell doktori program, ezt
– mint említettem – jövõre elindítjuk.
Szükséges az oktatók magas, tudomá-

nyos minõsítettsége, ami jelen pillanat-
ban nálunk 56 százalék. Ebben a vonat-
kozásban a mostani elõírásoknak rész-
ben eleget teszünk. Ugyanakkor elindí-
tottunk egy fejlesztési programot: veze-
tõ oktatóinknak kötelezõvé tesszük a
habilitációt. Mindazoknak, akik docensi
és tanári beosztásban vannak, 2013-ig
habilitálniuk kell. Az egyéni karrierter-
vek alapján mondhatom: ha csak a ma
is nálunk dolgozó oktatókat nézzük,
2014-re körülbelül 70 százalékos lesz a
kar minõsítettsége. Ez abszolút reális
terv. Természetesen a kar vezetése
(például alkotói szabadsággal) támogatja
az oktatók tudományos elõrehaladását. 

– A hallgatókat miként érinti majd
a változás? 

Mielõtt e kérdésre válaszolt volna a
fõigazgató, megjegyezte, hogy a folya-
matos továbbtanulásra most is van le-
hetõség, hiszen például aki elvégezte
az alapképzést a turizmus szakon,
folytathatja a tanulmányait a turiz-
musmenedzsment mesterképzésen.

A hallgatói létszámmal kapcsolat-
ban dr. Horváth Béla leszögezte: arra
törekednek, hogy a létszám ne csök-
kenjen. Erre komoly remény van, hi-
szen ebben az esztendõben 1208-an
jelentkeztek. Szekszárdot az elsõ he-
lyen közel százzal többen jelölték
meg, mint a megelõzõ évben. S mint
tudjuk, az elsõ helyre jelentkezõk az
legelkötelezettebbek.

– Hiszem, hogy az imént kiemeltek
is fejlesztési törekvéseink eredmé-
nyei közé tartoznak – szögezte le vé-
gezetül a fõigazgató. V. H. M.

Dr. Horváth Béla

A városi
közgyûlés

döntéseibõl
Szekszárd város önkormányzata
közgyûlésének júniusi, soros ülé-
sén a képviselõk több – az éves
munkatervnek megfelelõen felül-
vizsgált rendelet – technikai jellegû
módosításán túl döntöttek többek
között a Gyermeklánc Óvoda tor-
naszobájának bõvítésérõl is. A kivi-
telezésre kiírt versenytárgyaláson
gyõztes cég nettó 10,5 millió forin-
tért vállalta a 64 négyzetméteres
tornaszoba és további három
tárolóhelyiség megépítését szep-
tember 15-ig. 

A közgyûlés egyhangúlag támo-
gatta a Tolna városával közoktatási
feladatellátásra kötendõ megálla-
podást, mely szerint a megszûnõ
tolnai Wosinsky-iskola 17 tanulás-
ban akadályozott diákját átveszi a
Baka Iskola Szivárvány Tagintéz-
ménye. A tanulók normatíva feletti
költségét a lakóhelyük (Tolna, Fá-
cánkert, Bogyiszló) önkormányza-
ta állja. A képviselõk egyhangúlag
támogatták azt is, hogy a Garay-
gimnázium a sikeres Hevesy
György természettudományos pro-
jekt megvalósításához 2 fõ szak-
képzett laboráns munkatársat al-
kalmazzon. 

A közgyûlés elfogadta a rész-
ben vagy egészben önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társasá-
gok, így a KT-Dinamic Kft., a
Caminus Kft. és az Iparipark Kft.
2010. évi tevékenységérõl szóló
beszámolókat. fl
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A Szent László-napok programsoroza-
tához kapcsolódóan idén is megrendez-
ték a Szekszárdi pörkölt és bor ünnepe
elnevezésû gasztronómiai találkozót. Az
évek alatt már hagyománnyá vált csalá-
di-baráti összejövetel most is a megszo-
kott, jó hangulatban telt. A szervezésért
felelõs Szekszárdi Borvidék Kht. erede-
tileg a Piactérre hirdette meg a közös fõ-
zést, de végül – sokak örömére – ismét
a Béla király tér szolgált az esemény szín-
helyéül. Mivel a Vármegyeháza felújítá-
sa miatt az épület elõtti parkolót nem
használhatták a vendégek, ezért ebben
az évben némileg kisebb területen, a vá-
rosi ügyészség elõtti parkolóban illatoz-
tak a szabad tûzön fõtt és sült finomsá-

gok. Herrné Szabadi Judit, a Kht. veze-
tõje elmondta: idén kevesebb társaság
jelentkezett a programra, összesen
mintegy 52 asztalnál láthattunk bográ-
csokat, amit nagyrészt a kisebb rendel-
kezésre álló helynek tudnak be. A szer-
vezõk ettõl függetlenül sikeresnek érez-
ték a szombat estét, mert a visszatérõ,
rendszeresen fõzõcskézõ társaságok
mellett egy-két új csapattal is megismer-
kedhettek. A beszélgetõs, éneklõs, ci-
gányzenével is fûszerezett este legkitar-
tóbbjai egészen hajnalig mulattak. Re-
méljük, hogy a gusztusos pörköltek, ha-
lászlék, pecsenyék és a finom borok hí-
re jövõre újra sokakat fõzésre és koccin-
tásra csábít. Bencze Péter

Szekszárdi sikerek 
a VinAgorán

Új-Zéland, Chile, Peru borai is megje-
lentek Magyarország legrangosabb
nemzetközi borversenyén a, 11. alka-
lommal megrendezett Vinagorán.
Szekszárdi szempontból itt folytató-
dott a Takler Pince Kft. idei siker-
sorozata. Ezúttal a 2008-as Syrah Re-
serve érdemesült a Champion Nagy-
díjra, emellett egy aranyat is begyûj-
tött a pincészet a 2007-es Primarius
Merlot-jával. Ugyanilyen elismerésben
részesült az Eszterbauer Borászat
2007-es Tüke Szekszárdi Bikavér ne-
vû borával, a Baron von Twickel Szõ-
lõbirtok 2008-as Domaine Gróf Zichy
nevû merlot-ja, valamint a Ferger–Mó-
dos Borászat 2009-es tájjellegû kék-
frankosa.

Ezüstérmet kapott a Mészáros Bor-
ház, az Eszterbauer Borászat, az Arany-
fürt Kft., a Bodri Pincészet, a Veszter-
gombi Pincészet, a Fritz Pincészet egy-
egy bora is. A kiváló nedûket a nagykö-
zönség is megismerheti a július 3-i
VinAgora Borgála keretében. A három
nagy jelentõségû hazai borverseny
(országos borverseny, Top 15, VinAgó-
ra) tükrében is elmondható: a Szek-
szárdi borvidék rangjának, hírnevé-
nek megfelelõen szerepelt, miképpen
a már szintén lezajlott idei nemzetközi
megmérettetéseken is. B. Gy.

Rekordalacsony 
a diákhitel 

kamata
A Diákhitel kamatának mértéke 2011.
július 1-jétõl további fél százalékpont-
tal csökken, így minden eddiginél ala-
csonyabb szintre, 8 százalékra mérsék-
lõdik. A hitelkonstrukcióban felvehe-
tõ összegek továbbra is változatlanok. 

A költségtérítéses diákok maxi-
mum havi 50, az államilag finanszíro-
zott képzésben tanulók maximum
havi 40 ezer forintot igényelhetnek.
Emellett a negyven év alatti felsõokta-
tásban tanulók továbbra is választhat-
ják a havi 30, 25, 21 és 15 ezer forin-
tos kölcsönösszegeket nemcsak a ha-
zai, de külföldi tanulmányaik folytatá-
sa során is.

A Diákhitel egyedülálló megoldást
kínál azzal, hogy a visszafizetést nem
kell azonnal a hitelfelvétel után meg-
kezdeni. Az Üzletszabályzatnak megfe-
lelõen a hallgatói jogviszony megszû-
nését be kell jelenteni a Diákhitel Köz-
ponthoz, majd minden elõzetes értesí-
tés nélkül meg kell kezdeni a törlesz-
tést: a hallgatói jogviszony megszûné-
sét követõ negyedik hónap elsõ napjá-
tól, de legkésõbb a hallgató negyvene-
dik életévének betöltését követõ ne-
gyedik hónap elsõ napjától. (További
részletek: www.diakhitel.hu.)

VS: Vay Sándor gróf vs. Vay Sarolta gróf-
nõ: két igazság, belsõ és külsõ között
dúl a harc, hiszen egy és ugyanarról a
személyrõl van szó. Csakhogy a magát
minden ízében férfinek érzõ, és a világ
elõtt is férfiként megjelenõ Sándor a
természet furcsa fintoraként Sarolta
néven, nõi testben látta meg a napvilá-
got. Ez, a belsõ és a külsõ, a szubjektív
és az objektív igazság összeütközése
érdekelte a nemrégiben megjelent
könyv szerzõjét, Rakovszky Zsuzsát,
ahogy június 24-én a Márai-program
keretében, az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár vendégeként elmondta. A
Kossuth-díjas író, költõ, fordítót egyál-
talán nem a szabálytalan nemi kapcso-
latok témája vezette a VS megírására,
ahogy egy kritikusa vélte, hanem az,
hogy mennyire képes a fõhõséhez ha-
sonló gondolkodásmód a valóságot
ténylegesen átváltoztatni.

Hiszen bármelyik életrajzi lexikon-
ból megtudhatjuk, Vay Sándor (Gyón,
ma Dabashoz tartozik, 1859 –
Lugano, Svájc, 1918.), a múlt század-
forduló köztiszteletben álló tárcaírója,
költõje. Különösen a szekszárdiak szá-
mára érdekesség, amint Tarján Tamás
irodalomtörténész, Rakovszky Zsuzsa
beszélgetõtársa felhívta rá a figyel-
met, hogy Babits Mihály kortársa volt.
Nemcsak férfiruhában járt, férfias
volt a viselkedése, férfisportokat
ûzött, de nõkért párbajt is vívott, sõt
két alkalommal meg is házasodott. Ép-
pen ez okozta a vesztét. Ugyanis adós-

ságai miatt pénzt kért kölcsön apósá-
tól, amit aztán elfelejtett megadni.
Rakovszky Zsuzsa úgy látja, ez nem
meglepõ egy olyan ember esetében,
aki abból, hogy szeret lovagolni, vívni,
szivarozni és egyéb férfias tevékeny-
ségeket folytatni, egyenesen levezeti,
hogy csakis férfi lehet. Õ tehát nem
önmagával, hanem a valósággal állt
harcban. Ami az õ valóságképének el-
lentmond, azt egyszerûen kiszorította
a tudatából. Az ilyen embereknek pe-
dig általában a pénzügyeik terén is
gondjaik vannak. Ezelõtt az eset elõtt
a világ Vay sajátos törvényei szerint
mûködött, minden területen, egyete-
mi tanulmányai, munkája, kapcsolatai
során természetes volt számára, hogy
elfogadták férfinek, az adósságügy-
ben viszont a külvilág már nem állt
mellette. Apósa beperelte õt. A bör-
tönben pedig akárhogy is, elkerülhe-
tetlenül kiderült az igazság. A fõként
Vay naplója, versei alapján írt regény
legdrámaibb pillanata, amikor moto-
zás közben kigördül egy könnycsepp
Sándor/Sarolta szeme sarkából.

Rakovszky Zsuzsát nem Borgos An-
na a Holmiban megjelent Vay Sán-
dor/Saroltáról írt alapos tanulmánya
indította harmadik regénye megírásá-
ra, ahogy Tarján Tamás feltételezte.

Hiszen olvasott korábban is Vay-
kötetet, olvasta a Freud elõtti elmeor-
vos, a XIX. századi Richard von Krafft-
Ebing Psychopathia Sexualisát, amely
egy fejezetet szentel Vay Sándor/Sa-
roltának, hanem egy hetvenes évek-
beli hagyatékból rá maradt könyv,
Buza Péter: Szenzációk nyomában a
békeidõk Budapestjén címû munkája
keltette fel az érdeklõdését. Ebbõl
ugyanis kiderült, hogy Vaynak igen
kalandos élete volt, két álházassággal,
több komoly kapcsolattal. Olyannyira
azonosult a férfiúi identitással, hogy
komolyan azt hitte, felesége terhes le-
het tõle. Mindeközben, ahogy az el-
meorvos is leírja és általában feleségé-
hez írt szerelmes verseibõl is kiderül,

szenvedélyesen szerette a feleségét és
õ is viszont. Az énkép felépülése
Rakovszky szerint adódhatott egy-
részt Vay neveltetésébõl, apja ugyanis
egyértelmûen férfinak nevelte Sarol-
tát, másrészt olvasmányélményei: Jó-
kai, Heine, Byron is táptalajt adtak
hozzá, amelyekben a férfihõsökkel
azonosította magát.

A jó lendülettel megírt VS-ben
négy-ötféle nyelvezet található,
ahogy Tarján Tamás megjegyezte.
Rakovszky elmondta, hogy a Jókai-
és érett Mikszáth-kortárs Vayról írt
regényében jelzésszerûen alkalmaz-
ta a korszak nyelvét, egy az egyben
ma már érthetetlen lett volna. A szö-
vegbe csak az elmeorvos mondatait
illesztette be, a többi részt mind saját
maga írta, beleértve az Élet és Iroda-
lomban vitát kiváltott Vay-verseket
is. Jól imitálta ezeket, mivel a kritiku-
soknak nem mindegyke feltételezte,
hogy ezek között nincs eredeti Vay.
A szerzõ szerint az efféle romantikus
versek saját magukat írják, nincs
bennük semmi eredeti. Így tehát ért-
hetõ, hogy Rakovszky Zsuzsa ezeket
nem szeretné beemelni költõi élet-
mûvébe. Amelynek jeles darabja az
1981-2005 között írt verseket tartal-
mazó „Visszaút az idõben” vita nél-
kül bekerült a könyvkultúrát, a
könyvkiadókat és a könyvtárakat
egyaránt támogató Márai-program
250 szépirodalmi mûvet tartalmazó
listájába. Kovács Etelka

Harcban állt a valósággal
Rakovszky Zsuzsa könyve Vay Sándorról

Pörkölttel és borral ünnepeltek
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A Tesco szekszárdi áruháza is csatlako-
zott a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programhoz. Szabó Balázs áruház-igaz-
gató és kollégái jó kedvvel láttak neki a
Tartsay lakótelepi játszótér festésének.
Jó volt látni a lelkesedést, illetve a lakók
felénk áradó szeretetét, érdeklõdését.

Külön öröm, hogy a körzet önkor-
mányzati képviselõje, Máté Péter is
csatlakozott hozzánk, aki aktívan ki-
vette részét a játszótéri elemek csiszo-
lásában, festésében. Szabó Balázs a jö-
võrõl is beszélt munka közben: „Nem

csak városunkat szépítettük, de re-
mek csapat-összekovácsoló nap is volt,
amit kollégánk pörköltje is emlékeze-
tessé tett. Legközelebb, õsszel a Gróf
Pál utcai játszótér következik, melyre
már most lelkesen készülünk.”

Hasonló kezdeményezéseket, ön-
kéntes felajánlásokat és ötleteiket a
szepitsuk@szekszard.hu-ra küldjék, il-
letve a 0630-494-8028 számon
Wallacher Péter, a program koordiná-
tora várja ezeket.

Gáspár Ildikó 2010-es adatokkal tá-
masztotta alá, hogy a gyermek- és fiatal-
korú bûnelkövetõk számarányát illetõ-
en Tolna megye viszonylag jó helyzet-
ben van, pontosabban az egyik sereg-
hajtó. Az összes bûncselekmény – lo-
pás, gépkocsifeltörés, garázdaság, sõt
falfirkálás – 10-12 százalékát követik el
gyermek- és fiatalkorúak. A szakember
megjegyezte, a felnõtt bûnözõk gyak-
ran kihasználják, hogy a gyermekko-
rúak nem büntethetõk, ezért ráveszik
õket különbözõ lopásokra, gépkocsi
feltörésre stb., persze a „haszon” jó-
részt a felbujtó felnõtt zsebében landol.
A szakember kitért arra is, hogy a fia-
talok bûnözése összefüggésben van
társadalmi és gazdasági helyzetükkel,
mit például a mélyszegénységgel, szü-
leik válásával, alkalmanként az alkoho-
lizálással és a kábítószerezéssel, illetve
szakképzetlenségükkel, vagyis az elhe-
lyezkedés kilátástalanságával. Sajnálat-
tal jegyezte meg, hogy a felsorolt prob-
lémák gyakorta halmozódnak.

Tolna megyében tavaly 280 bûn-
cselekményt követtek el a szóban for-
gó korosztályba tartozók. Ebbõl 109

esetben követtek el garázdaságot, tes-
ti sértést pedig 36 alkalommal.

Jellemzõ az is, hogy indok nélkül
követik el a bûncselekményeket, el-
szedik társaiktól a mobiltelefont, illet-
ve a különbözõ lejátszókat. Két do-
logra külön is rávilágított az elõadó:
egyrészt a szakmunkástanulók krimi-
nalizálódására, akik alkohol-, vagy
droghatás alatt követik el a bûntette-
ket, s gyakori az oktalan bántalmazás
is. Másrészt pedig a jobb helyzetben
élõk dicsekvését említette, akik sza-
bályosan „kihívják maguk ellen a sor-

sot”, s jellemzõ, hogy értékeiket pszi-
chológiai nyomásra átadják gazfickó
társaiknak. 

Ami a családon belüli erõszakot ille-
ti, Gáspár Ildikó leszögezte, hogy bár
gyakori, ám nehéz felderíteni, hiszen
a család „kifelé zár”. A tizenévesek
bûncselekményeinek színterei jó-
részt a buszmegállók és a várótermek.
Az elkövetési idõszakok az iskolai tan-
órák megkezdése elõtti óra, illetve a
befejezést követõ idõ.   

Gyakori a gyermek- és fiatalkorúak
eltûnése is. Tavaly a kétharmaduk ne-
velõotthonokból szökött meg, a töb-
biek családokból. 2010-ben a legfiata-
labb elkóborló 13 esztendõs volt.

Oszbach Mária, a Hõgyészi Gyer-
mekotthon vezetõje visszautalva az
elõzõ elõadásban kifejtett azon okok-
ra – mélyszegénység, szülõk válása
stb. –, amelyek a bûnelkövetések hát-

terében vannak,
hozzátette: mind-
ezek hozzájárulnak
az intézetbe kerü-
lés indokoltságához
is. Mint mondta,
sajnos, az otthonba
kerülésre legtöbb-
ször késõn, serdü-
lõkorban kerül sor,
miután az alapellá-
tás négy-öt évig
már gondozta õket
otthon. Ez azt is je-

lenti, hogy a beutaltak pedagógiailag
hozzáférhetetlen állapotban kerülnek
az intézménybe. „Szabály- és norma-
szegésrõl hozott minták beépülésé-
vel, súlyos hiányosságokkal nevelték
õket” – mondta az igazgatónõ –, így
az elsõ és legfontosabb (bár nem rö-
vid ideig tartó) feladatsor, hogy a min-
den téren jelentkezõ hátrányukat
csökkentsék. Annak érdekében, hogy
majd képesek legyenek a társadalom-
ba beilleszkedni. A legkisebb ered-
mény eléréséért is sziszifuszi munká-
ra van szükség, s csak hosszú ideig tar-
tó összehangolt tevékenység során ér-
hetõ el a cél: hogy az otthonokból jól
szocializált, beilleszkedõ, jól viselke-
dõ, munkavállalásra kész fiatalokat
neveljenek. 

Az intézmény igazgatója a nevelõ-
otthonba kerülést megelõzõ idõszak-
kal kapcsolatban szólt arról is, hogy a
tizenévesek iskolai hiányzása szoros
összefüggésben van a szülõk munka-
nélküliségével, akik nem törõdnek az-
zal, hogy gyermekük látogatja-e az is-
kolát, vagy odahaza alszik, ahogyan õk
is teszik. Az otthonba került gyerekek
szüleinek 97 százaléka munkanélküli,
ami alkoholizálással és agresszióval is
párosul.

Az értekezlet harmadik részében
dr. Farkas Adrienn, a gyermek- és ifjú-
ságvédelmi megyei koordinátor tar-
tott vetített képes összefoglaló és a
munkát értékelõ elõadást. V. H. M.

Van, aki dicsekszik, van, aki bántalmaz…
A bûncselekmények 12 százalékát gyermek- és fiatalkorúak követik el

Megszépült a játszótér

– Sok felnőtt bűnöző kihasználja, hogy a gyermekkorúak nem büntet-

hetők, ezért őket veszik rá a bűncselekmények elkövetésére – közölte

Gáspár Ildikó, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési

osztályának munkatársa egy múlt heti tájékoztatón. A gyermek- és fi-

atalkorú bűnelkövetés, valamint a bűnmegelőzés helyzetét taglaló

szakmai értekezletet a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és

Gyámhivatala hívta össze.

Szülõ-szakember találkozót rendeztek
kedd este a Vöröskereszt Tolna Megyei
Székházában, ám a vártnál jóval keve-
sebben jelentek meg.

Dr. Kiss Mária, az Egészségért Ala-
pítvány vezetõje, az esemény egyik
szervezõje lapunknak elmondta: kábí-
tószer-használat tekintetében jobb a
helyzet hazánkban, mint Nyugat-Eu-
rópában, hazai viszonylatba ugyanak-
kor stagnálás érezhetõ a kilencvenes
évek adataihoz képest. A könnyûdro-
gok használatában a 16 éves gyerekek
25 százaléka érintett, míg a 18 évesek
40 százaléka már kipróbált valamilyen
drogot. Legjellemzõbbek a cannabis-
félék, de a designer-drogok fogyasztá-
sa is elterjedt. Ezeket nem lehet, vagy
igen nehéz beazonosítani. Gyártásuk-
ra egy egész ipar települt, fõleg Ázsiá-
ban. Utóbbi szereket hazánkban
ugyan sikerült kitiltani, mégis ezekbõl
lelhetõ fel több a piacon. A fiatalabb
korosztálynál az erõsebb drogok rit-
kábban fordulnak elõ. Fõ gond, hogy a
fiataloknál hiányzik a veszélyérzet. Ti-
zenhárom éves kortól a barátok hatá-
sa óriási a gyermekre nézve – tette
hozzá a szakember. Probléma az is,
hogy a szülõk csak akkor járnak el

drogmegelõzéssel kapcsolatos elõadá-
sokra, ha gyermekük már komolyan
érintett. A legveszélyeztetettebb fiata-
lok két szélsõséges közegben, a na-
gyon jó és a kifejezetten rossz körül-
mények között élõ családokban talál-
hatóak. Míg az elõbbi esetben a kábí-
tószer-függõség kialakulása dominál, a
rossz körülményekben nevelkedõ fia-
taloknál az alkoholfüggõség kockáza-
ta jelent veszélyt. Sajnálatos, hogy nap-
jainkban a buli után hajnalig tartó
,,after partik”, valamint az erdei partik
is elterjedõben vannak. Utóbbiakat
sokszor oktatási intézményekben, fali-
újságon hirdetik meg, s e rendezvé-
nyekrõl elsõ olvasatra sokszor a peda-
gógusok sem sejtik, milyen veszélye-
ket rejtenek! Dr. Kiss Mária úgy véli, a
médiának napjainkban óriási felelõs-
sége van a fiatalok drogokkal kapcso-
latos tájékoztatása terén. Döbbenetes
ugyanakkor, hogy egy friss, rajzos fel-
mérés szerint egy lakás alapterületét
tekintve, adott ingatlanban minél tá-
volabb szeretnének lenni a gyerme-
kek a szüleiktõl. Ez is mutatja az elide-
genedés jelenségét, amely szintén
drogfüggõséghez vezethet – mutatott
rá az alapítvány elnöknõje.  Gy. L.

Nem érzik a fiatalok a drogok veszélyeit
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Holokauszt-
megemlékezés  

A Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti
Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hit-
község közösen 2011. július 10-én 10
30 órakor holokauszt-megemléke-
zést tart a  PTE Illyés Gyula fõiskola
„E” épület dísztermében (Szekszárd,
Szent I. tér 15–17.).

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

A Kézjegy, a Tolnai Tollforgatók

Klubja többedik alkalommal ren-

dezte meg a Szálkai Alkotóház-

ban, az évente megjelenő antoló-

giájuk bemutatását, valamint a

„Csányi-emlékplakett” átadását.

A színes programokban képző-

művészeti kiállítás, és egy kétal-

kotós verseskötet bemutatása is

helyet kapott. 

A Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja –
ma már egyesület – 1994-ben alakult.
Évente jelenik meg az egyesület kiadá-
sában egy antológia (az idén a 17.),
amely elsõ sorban Tolna megyében élõ
költõk, írók, újságírók munkáit foglal-
ja egybe. A Kézjegy 1996-ban alapítot-
ta meg a „Csányi-plakettet”, azóta Far-
kas Pál szobrászmûvész alkotását éven-
ként odaítélik olyan személynek, aki
az írott sajtó területén jelentõs mun-
kássággal rendelkezik. Néhai Csányi
László aranytollas, Széchenyi- és Babits-
díjas újságíró, a Tolna Megyei Népúj-
ság Irodalmi oldalának volt a szerkesz-
tõje. A zsûri öt tagból áll, az idei díjazott
Szeri Árpád, a Tolnai Népújság újság-
írója lett. 

A Kézjegy idei rendezvényén mu-
tatta be Liszkai Ilona szekszárdi és
Matos Maja keceli költõ közös,
„Együtthatók” címû kötetét, amely
egy érdekesen indult barátság ered-
ménye. A két alkotó az interneten is-
merkedett meg, ismeretségük barát-
sággá alakult, s e barátságnak köszön-
hetõ, hogy Matos Maja immár máso-
dik alkalommal jelentkezett írásaival a
Kézjegy idei kötetében.

Liszkai Ilona elsõ versei az 1979-es
évek végén, az 1980-as évek elején a
Tolna Megyei Népújságban jelentek
meg a Csányi László által szerkesztett
irodalmi oldalon, majd a pécsi
HetedHÉTHATÁRBAN. Eddig két önál-
ló kötete jelent meg – magánkiadásban
– 2001-ben „Dorka”, majd 2008-ban
„Életfogytig” címmel. A Kézjegynek ré-

gi tagja, versei, prózái az idén immár
13. alkalommal jelentek meg. Tíz éve
tagja a Balaton Akadémiának is. 

Inci – ahogy Szekszárdon minden-
ki ismeri –, verseiben az erõs, egész
életét meghatározó érzelmek domi-
nálnak: elsõsorban a már több mint
négy éve Amerikában élõ lányának
hiánya, édesanyja elvesztése, szerel-
mekben, barátságokban való csalódá-
sa. Verseiben gyakran visszatekint
gyermekkorára, s sokszor énekli meg
a társadalom perifériájára sodródó
embereket. Szereti a természetet, a
katicabogarakat…

Mindig hord magánál tollat, papírt,
mert nyitott szemmel jár, s a hirtelen
jött gondolatokat ilyenkor papírra veti.
Verseinek születését így jellemzi: „van-
nak megszenvedõsek, könnyû szülé-
sek, és vannak üresjáratok.” Amennyire
kedves, társasági ember, annyira magá-
ba forduló, amikor verset ír. 

– Akkor tudok csak írni, ha teljesen
egyedül vagyok, Egyre inkább létfon-
tosságúvá válik számomra az írás, álta-
la „szabadulok” meg a félelmeimtõl,
szorongásaimtól, könnyeimtõl,
ugyanakkor éppen az írás által mara-
dok örök optimista – vallja.

A két alkotó Liszkai Ilona és Matos
Maja négy éve tartó barátságának
„gyermeke” a közös verseskötet. Hit-
tek és bíztak egymásban, csak így ké-

szülhetett el a közös mû, amelybe
mindketten a legjobb verseiket válo-
gatták. Barátságuk emberi és alkotói
is egyben, amely szinte sodorta õket a
közös könyv kiadása felé.  

A kötet a sárbogárdi Bogárd és Vi-
déke Lapkiadó Nyomda munkája, a
megjelenést a szerzõk támogatóiknak
ez úton is köszönik. Az „Együtthatók”
címû könyvet, Szekszárdon a Tolna
megyei költõket és írókat szeretetbõl
„menedzselõ” Keresztesné Marika
könyvpavilonjában, valamint Beke
Vince Arany János utcai könyvárudá-
jánál lehet megvásárolni.   

Sas Erzsébet

„Létfontosságú számomra az írás…”
Liszkai Ilona és Matos Maja közös verseskötete

LISZKAI ILONA 

Falakon innen 
Mindig, és folyton mások.
A sort még magaddal sem 

Zárod, s csak elvétve jut
Eszedbe letûnt ifjúságod.

Ébredsz másokért,
Nyugszol álmokért, vigyázva,

Hogy senki meg ne lássa, 
Mi csalja arcodra könnyedet,

Mi nyomja lelked, vállad.
Az életed nélküled, és nem 

Veled szárnyal, bár szárnyalna
Télben, forró nyárban bátran,
Fényben, kéklõ magasságban!

A két alkotó: Matos Maja és Liszkai Ilona

VÁROSI KRIMI

A szúnyogháló
nem vasrács

Naná, hogy nyáron meleg van, s ki-ki
a maga tehetsége szerint igyekszik a le-
hetõ leghûvösebbé tenni lakását. Ed-
dig rendben is van, de bizonyos mód-
szerek abszolút rosszak. Szinte heten-
te fosztanak ki az éj leple alatt olyan
családi házakat, földszinti lakásokat,
amelyeknek ablakát az éjszakai lehû-
lés érdekében tárva hagyták a lakók.
Úgy vélték, hogy a szúnyogháló kellõ
védelmet nyújt számukra. Ám a vé-
konyka háló bizony nem vasrács.

Dr. Buda Bernadett százados, a
Szekszárdi Rendõrkapitányság bûn-
megelõzési és kommunikációs refe-
rense a héten történt „szúnyoghálós”
betörés részleteibe avatott be. A zsi-
vány kivágta a hálót, szép halkan be-
mászott a házba, ahonnan egy irato-
kat, s közel százezer forintot tartalma-
zó kézitáskával távozott. De több
olyan esetrõl is beszámolt a százados
asszony, amikor a betörõk kifigyelték
a folyamatosan tárva hagyott kamra-,
vagy fürdõszoba kicsiny ablakát.
Ilyen helyekre akár nappal is beláto-
gatnak az illetéktelenek, miután a csa-
lád elindult a munkába. Ja, azt tetszik
mondani, hogy ezek a kisablakok elég
magasan vannak? Persze, de az egyik
gazfickó csibészlétrát tart a másik-
nak, s a dolog máris megoldódott.

Azt is ecsetelte dr. Buda Bernadett,
hogy amikor az ilyen bemászásos lo-
pás éjszaka történik… Vajon milyen
érzés a tulajdonosnak, hogy amikor õ
mélyen aludt, idegenek turkáltak hol-
mijai között? Ezt csak tetézi az oko-
zott – olykor milliós – kár.

Megállapodtunk abban, hogy in-
kább dugjuk ki lábunkat a vékonyka
takaró alól, vagy a nagy hõségben éj-
jel is járassuk a ventillátort, mint-
hogy idegeskedéssel megspékelt jó-
kora károkat szenvedjünk el. Mert
ugye, az ördög – no és a betörõ! –
nem alszik…

- hm - 
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének humánbi-
zottsága pályázatot hirdet a kiemelke-
dõ képességû, a városi fenntartású in-
tézményekben tanulmányaikat folyta-
tó fiatalok és felkészítõik teljesítmé-
nyének elismerésére a MECÉNÁS TE-

HETSÉGGONDOZÓ TÁMOGATÁS EL-

NYERÉSÉRE a humánbizottság 2011.
évi, e célra biztosított 1 650 000 Ft ke-
retösszege erejéig. 

• A támogatásból a tudományok, a
szaktárgyak és a sport terén tehetsé-
get mutató és bizonyító diákok része-
sedhetnek. Ugyancsak jutalomban
részesíthetõek a fentiekben megje-
lölt személyek felkészítõ tanárai és
edzõi is. 

• A pályázat útján nyújtható támo-
gatás formája egyszeri jutalom.
A PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÁMOGATHATÓ:

a) az Oktatási Közlönyben megjelent
országos tanulmányi versenyek és
szakmai tanulmányi versenyek elsõ
három helyezettje és felkészítõ ta-
nára,

b) egy-egy tudományos, mûvészeti ág-
ban vagy országos diákolimpián ki-
emelkedõ eredményt elérõ fiatal,

PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE: 

a) magánszemély 
b) intézmény

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap hiánytalan kitöltésével lehet. For-
manyomtatvány, adóazonosító jel, il-
letve bankszámlaszám hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁR-

IDEJE: 2011. AUGUSZTUS 15. 

A humánbizottság 2011. szeptem-
ber 15-ig dönt a pályázatokról. 

A jutalmat a bizottság ünnepélyes
keretek között 2011. november 30-ig
adja át. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján.

Mecénás támogatás Nyugdíjasok 
figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas-alapszervezete értesí-
ti tagjait, hogy július 18-án reggel 6-7 óra
között tisztított csirke árusítása lesz 650
Ft-os áron. Elõjegyzés hétfõi napokon
8-10 óráig a Hunyadi u. 4. sz. alatt. Ezen-
kívül a 319-148-as telefonszámon min-
dennap munkaidõben. 

Az érdekszövetség fogadóórája jú-
lius 1-jétõl augusztus 31-ig megválto-
zik. Az érintett idõszakban heti egy
alkalommal, hétfõi napokon 8-10
óráig lehet majd ügyeket intézni.

„Az éneklés felszabadít és boldoggá tesz”
Nyolcszáz torokból szállt a dal a pedagóguskórusok találkozóján

A Szent László-napi programok for-
gatagában a megérdemeltnél szeré-
nyebb figyelem övezte a Pedagóguskó-
rusok országos találkozóját, amit idén
Szekszárdon tartottak, ám aki ott volt a
négy helyszín valamelyikén, felemelõ
élményben volt része. Az evangélikus, a
református és az újvárosi katolikus
templomban, valamint az Illyés Gyula
fõiskolai kar aulájában ugyanis június
25-én délután egy idõben csendült fel
26 kórus mintegy nyolcszáz tagjának
hangja, hirdetve a zene összekötõ ere-
jét. A Liszt-emlékév jegyében a kórusok
repertoárjában más mûvek mellett ösz-
szesen 31 Liszt Ferenc-darab szerepelt.
Külön elismerés jár a kórusokat felké-
szítõ karnagyoknak, a szólóénekesek-
nek és a zongorán közremûködõknek.
Este a sportcsarnokban gyûlt össze a
nagy csapat, ahol Csillagné Szánthó Po-
lixéna, a városi humánbizottság elnöke
megköszönte, hogy éppen Liszt szüle-
tésének 200., s a város alapításának
950. évfordulóján találkoztak Szekszár-
don a pedagóguskórusok. Szólt a közös
éneklés örömérõl és felelõsségérõl,

idézte Jehudi Menuhint, aki szerint a
„zene maga az ember”, s Kodály Zol-
tánt, aki úgy vélekedett „zene nélkül le-
het élni, de nem érdemes”.  

– Énekeljünk, mert az éneklés fel-
szabadít, boldoggá tesz, énekeljünk,

mert így szól a zsoltárok könyvében
megfogalmazott kérés: „Énekeljetek
az Úrnak új éneket! / Dicsérjétek õt
kürt-zengéssel / Dicsérjétek õt hár-
fán és citerán” – mondta végezetül.
Újabb összkar után Fasang Árpád

gyermekei: Fuchsné Fasang Márta és
Fasang Zoltán átadták a Fasang-díjat,
amelyben idén Petheõ Balázsné és
Koncz Zsuzsanna részesültek. Az est
közös vacsorával zárult. csi

A házigazda Liszt Ferenc Pedagógus-
kórus nevében Kutny Gáborné el-
nök köszönetet mond mindazok-
nak, akik a találkozó sikerét elõse-
gítették: Szekszárd Város Önkor-
mányzatának humánbizottsága,
Csillagné Szánthó Polixéna bizott-
sági elnök, az I. Béla Gimnázium és
Szent László Gimnázium, valamint
az Illyés Gyula fõiskola kollégiumá-
nak dolgozói, az egyházak, a Come-
nius- és a Kolping-iskola, a Diákét-
keztetési Kft., a városi sportcsarnok,
szekszárdi borászok (Módos Bor-
ház, a Heimann Családi Borászat,
Bodri Pincészet, Eszterbauer János,
Márkvárt János), a Vöröskereszt ak-
tivistái (Laczkó Józsefné és csapa-
ta), Karácsonyiné Erzsébet és Né-
meth Györgyi, Pék Jánosné, Deli Er-
zsébet, Vecseiné Csötönyi Sára,
Czégény Péter, Bíró Katalin, Müller
Beáta, Müller János, Biró Beáta,
Molnár Márta, városi rendõrkapi-
tányság, Szekszárdi Borvidék Kht.,
JOKEBOX BAND.

Csodálatos egybeesés, hogy épp akkor ün-
nepelhetjük Liszt 200. születésnapját, ami-
kor Magyarország az Európai Unió elnöki
tisztét tölti be. Liszt Ferenc egész pályája
szép példája annak, hogy országhatároktól,
társadalmi különbségektõl függetlenül mi-
lyen mélyen demokrata ember
volt. Bárhol is járt, Párizsban,
Weimarban, Rómában vagy Pes-
ten, mindig törõdött azokkal, akik
a széleken voltak – nyilatkozta la-
punknak Klenjánszky Tamás, a
Magyar Liszt Társaság társelnöke,
a genfi székhelyû Európai Mûvé-
szeti Fesztiválok Szövetségének
volt fõtitkára, a Budapesti Tavaszi Fesztivál
egykori igazgatója. Örömmel mondta el,
hogy bár a Nemzetközi Liszt Társaság jogi-
lag még nem alakult meg, Liszt Mûhely-
ként már évek óta mûködik és az UNESCO
pályázatán 20 ezer dollárt nyertek egy ku-

tatási programra. Céljuk egy olyan adatbá-
zis felépítése, amely Liszt összes hangver-

senyét tartalmazza. Ha a mai térké-
pet nézzük, ez 27 országot érint.
A dokumentum címe az lesz: Liszt
koncertjei Európa-szerte. 

– Nagy segítség, ha az ember
olyan forrásokkal találkozik,
mint dr. Hadnagy Albert tanul-
mánya, amit örömömre a Szek-
szárdi Vasárnap sorozatban kö-

zöl. A Hadnagy-dokumentumról a szak-
mában külföldön is nagyon sokan tud-
nak, és hivatkoznak rá - tette hozzá.
– Hogyan használhatná ki Szek-
szárd a készülõ adatbázisban rejlõ
lehetõségeket?

– Szekszárd imázsát, ismertségét a
világban, és a látogatottságát is emel-
heti, ha tudatosul, hogy Liszt szülõ-
földjén van egy kisváros, ahol élt egy
Augusz Antal, aki Liszt pályájának
kulcsszereplõje volt, hiszen ha nincs
Augusz, talán nincs a Zeneakadémia
sem. El tudom képzelni, hogy egyszer
Szekszárd önkormányzata meghívja a
Liszt életében fontos városok képvise-
lõit. A testvérvárosi kapcsolatokhoz
hasonlóan gyümölcsözõ lehetne egy
ilyen együttmûködés, ha Szekszárd
egy múltjához méltó partneri kört tud-
na felépíteni. Ebben a mi társaságunk
szerényen, egy sajátos szakterületen
boldogan asszisztál. Cser Ildikó

Nemzetközi Liszt-adatbázis készül
„Ha nincs Augusz, talán nincs a Zeneakadémia”
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A négy helyszín egyike: összkar a fõiskola aulájában
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A dunai-holtágak újjáélesztése volt eddigi mérnöki fõmûve
Palotásné Kõvári Teréz: „A Sió-árvízkapu fejlesztése egy újabb projekt lehetne...”

Tévét nyertek a gyors fizetésért

Száznál több konkrét, a szakmá-

ban elismerést kiváltó tervezői,

szakértői munka van a Tolna Me-

gyei Mérnöki Kamara egyik idei

kitüntetettje mögött. Palotásné

Kővári Terézt, a Tolna Megyei

Kormányhivatal vízgazdálkodási

főfelügyelőjét a közelmúltban a

megyei Mérnöki Kamara közgyű-

lésével egybekötött díjátadó ün-

nepségen Kőrösi Miklós-díjjal

tüntették ki.

Az átadás után arra kértük a mérnök
asszonyt, emeljen ki egyet a legjelen-
tõsebb építõ, illetve vízimérnöki tevé-
kenységébõl.

– Ez a Szekszárd–paksi Vízitársulat-
nál, valamint a Szekszárd–paksi Vízgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Kft.-
nél eltöltött bõ két évtizedhez, annak
1996–2002 között idõszakához kötõ-
dik – felelte különösebb gondolkodás
nélkül a szakember, aki egyben az or-
szágos kamara vízgazdálkodási és víz-
építési tagozatának az egyik alelnöke. 

– Még a kilencvenes évek vége felé
készítettem el a vízmennyiség és mi-
nõség szempontjából kritikussá váló
faddi–tolnai holtágrendszer vízpótlá-
sának terveit – építve az atomerõmû
irodaházi klímaberendezési hûtõvíz-
ének felhasználására. Ha még a bo-
gyiszlói holtágat is ideszámítjuk, a
mintegy 500 hektáros felületével ez
egyébként Magyarország legnagyobb
egybefüggõ Dunai-holtág-rendszere.

A mérnöki feladat a paksi atomerõ-
mû hûtõvízének eljuttatása volt egy
új, létrehozandó csatornába és a meg-
lévõ Paks-faddi-fõcsatorna segítségé-
vel ennek betáplálása a Faddi-holtág-
ba. Ez három lépcsõbõl állt, aminek a
terveit „Terike” készítette. Mint isme-
retes, ezen projekt nemcsak a faddi
holtágat mentette meg, hanem alap-

vetõen az érdeklõdés fókuszában levõ
Domborit is, no, meg a már szintén
veszélyeztetett tolnai holtágat is.

– Az elsõ lépcsõfok a csámpai táp-
csatorna kiépítése volt, a második
egy öntözõ-víztározó és nádasszûrõ
mezõ létrehozása Fadd, Gerjen és
Dunaszentgyörgy térségében. Aztán
megvalósult Dombori-pusztánál a
faddi holtágból a tolnaiba való vízát-
vezetés is. Van elképzelés az úgyne-
vezett negyedik ütemre
is, ami a bogyiszlói holtág
vízpótlását célozza: két
nyomvonalon is lehetõ-
ség lenne a vizet a bo-
gyiszlói holtágba vezetni,
de ez a projekt még nem
valósult meg – jegyezte
meg a kitüntetett.

– Milyen bevatkozások
szükségesek még a holt-
ágaknál? Itt van például
veszélyforrásként a fel-
iszapolódás problémája,
amivel a jelekbõl ítélve
nehéz mit kezdeni .

– Valóban így van.
Valamilyen mértékû
iszapkitermelésre, il-
letve eltávolításra
most is szükség len-
ne. Ez sajnos nagyon
is pénzkérdés, s eb-
ben eddig pályázati
lehetõség sem volt
igazán, talán most vál-
tozhat a helyzet. A ki-
termelés drága, s a
problémát az is fokoz-
za, hogy alapvetõen
veszélyes hulladékról
van szó, amit bizton-
ságosan el kell tudni
helyezni. Egyszerûb-
ben megvalósítható-

nak látszik az az elképzelés, mely sze-
rint iszapfaló baktériumot táplálnánk
a holtágakba. Ez felfalná az iszapot,
melynek következtében megnõne a
vízmélység, miközben tovább javul-
hatna a vízminõség.

– Korábban volt arról szó, hogy a
mezõgazdaság hasznosíthatná a kiter-
melt iszapot, annak a szükséges kör-
nyezetvédelmi szempontú ártalmatla-
nítása után. Persze ennek is vannak

költségei, így fölvetõdik: megéri-e ezt
elvégezni?

– Ezt veszélyes hulladékként kell
kezelni. Ki kell helyezni egy bélelt tá-
rozóba, és a száradást követõ bevizs-
gáltatás után lehet dönteni az agrárcé-
lú hasznosításról. Nagyon kétesélyes
dolog ez.

A Duna-stratégia elfogadása a forrá-
sok biztosításával lehetõséget ad
újabb nagy projektek megvalósításá-
ra, ami a mérnöki fantáziát is meg-
mozgatja. Palotásné Kõvári Teréznek
máris van egy – bizonyos szakmai
berkekben mindenképpen támoga-
tottságra számot tartó – javaslata.

– Mivel a Duna-stratégia elsõsor-
ban országhatárokon átívelõ progra-
mokat támogat, én a Sió-árvízkapu je-
lenlegi mûködését javasolnám fontos
közérdeket szolgáló megyei projekt-
ként felülvizsgálni és fejleszteni az
idei évhez hasonló kritikus megyei
belvízhelyzet kialakulásának elkerülé-
se érdekében. A mû a dunai árhullám
kizárását, valamint a Sión történõ duz-
zasztást szolgálja a vízkivételek és a
hajózhatóság biztosítására. A 2010-es
árvíz, belvíz problematikája markán-
san rámutatott: sajnos, nem tud úgy
mûködni az árvízkapu, ahogy kritikus
helyzetekben kellene. Az üzem rend-
jének átgondolására, bizonyos fejlesz-
tések megvalósítására gondolok itt, a
Sióba torkolló Kapos-csatorna rende-
zésével együtt. A térségünk számára
megvalósítandó feladatként ezt kelle-
ne megfogalmazni a Vízgazdálkodási
és Vízépítési Szakcsoportunknak a
Hidrológia Társasággal közösen –
mondta a több, a megyére vonatko-
zó, mezõgazdasági vízgazdálkodást
érintõ fejlesztési koncepció kidolgo-
zásában, azok koordinálásában részt
vevõ, neves, tapasztalt szekszárdi
szakmérnök. B. Gy.

Tisztújítás a szekszárdi
Rotarynál

Ünnepélyes díjátadóra hívta
az Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft.
azon szerencsés nyerteseket,
akiknek a június 15-én meg-
tartott sorsoláson kedvezett a
szerencse.

A sorsoláson azok a szek-
szárdi ingatlanokra vonatko-
zó hulladékszállítási közszol-
gáltatási szerzõdést kötött
személyek vettek részt, akik a
díjfizetés módjaként a banki
átutalást választották.

A nyereményeket – elsõ
helyezésként egy LCD
képernyõs televíziót, má-
sodik díjként egy videoka-
merát, harmadikként egy

kenyérsütõ gépet – Artim
Andrásné, az Alisca Terra
Kft. ügyvezetõ igazgatója
adta át a szerencsés ügyfe-
leknek. 

Felvételünkön (balról) az
elsõ díjat nyert Mészáros Mi-
hály, Szekszárd, Cserhát u. 16.
sz. alatti lakos és családja a
nyeremény tévével.

„A Rotaryanusok elkötelezett
hívei annak az eszmének, hogy
a humánum, a szellem, a közös-
ségi jóakarat segítségével lehet
hatni a világra, lehet segíteni
azon.” E gondolattal élve tevé-
kenykednek a szekszárdi ro-
tarysok. Kezdeményezésükre,
újították fel a Munkácsy utcai
csurgót 2010-ben, hozták rend-
be a Kálvária-tetõn álló kereszte-
ket, és a magyarországi árvízká-
rosultakon is segítettek. A szer-
vezet az általános iskolák legsike-
resebb tanulóit is támogatja. Jú-
nius 25-én, a szekszárdi Relax
Wellness Központ udvarában
rendezett, XIII. Rotary Charter

ünnepség napirendjén a tiszt-
újítás is szerepelt. Az esemé-
nyen részt vett egyebek között
dr. Sólyom Bódog, a Rotary Ma-
gyarország Délnyugat-magyar-
országi Régió alkormányzója,
Szrnka Pál klubtitkár, Kõvári
László, a szervezet tagja, vala-
mint Módos Ernõ alelnök is. A
korábbi elnöktõl, Kosztyi János-
tól Letenyei László vehette át az
elnökséget. A tisztújításon két
új tagot – Korcsmár Istvánt, az
Alisca Bau Kft. vezetõjét, vala-
mint dr. Muth Lajost, a Balassa
János megyei kórház fõigazga-
tóját is – rotaryssá fogadtak.  

Gyimóthy Levente

Palotásné Kõvári Teréz átveszi a díjat Bohli 
Antaltól, a mérnöki kamara megyei elnökétõl

A Sió-árvízkapu Szekszárdnál
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Kézbevett sorsok…
Kristály-Plusz Regionális Szociális Szövetkezet

A Kristály-Plusz Regionális Szociális
Szövetkezet 2008-ban alakult Szekszár-
don. A 7 alapító tag többsége hátrá-
nyos helyzetû álláskeresõ volt, akik a
szövetkezet keretei között igyekeztek
megoldani a saját és más hasonló hely-
zetû személyek foglalkoztatását.

Képzésre és foglalkoztatásra kidol-
gozott projektjével 2009-ben elnyer-
te a szövetkezet az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány pénzügyi tá-
mogatását. Ennek nyomán a mosodai
betanító, valamint takarító szakkép-
zésben részt vett tagok és idõszakos
munkavállalóként bevont néhány to-
vábbi dolgozó a válságos gazdasági
körülmények ellenére munkához ju-
tott. A szociális szövetkezet mintegy 6
millió forintot korszerû mosodai gé-
pek beszerzésére fordított. 2010-ben
a szövetkezet új tevékenységévé vált a
házi segítségnyújtó szolgáltatás, felis-
merve a személyi szolgáltatások terén
mutatkozó igényeket. Idén áprilisban
újabb fejlesztési projekt megkezdésé-
re nyílt lehetõség az Új Széchenyi-terv
keretében. 8 fõ képzésére és foglal-
koztatására vállalkoztak 15 hónapos

idõtartamban. Az eltelt 3 hónap alatt a
feladatot idõarányosan teljesítették. A
képzésrõl tartottak beszámolót a szö-
vetkezet és projekt vezetõi Szekszár-
don újságírók, valamint a gazdasági
élet szereplõi és a képzésben részt ve-
võk elõtt. 

Cseszákné Schwemmer Rita pro-
jektmenedzser kiemelte a képzés eddi-
gi sikereit. Ursprung Józsefné, a szövet-
kezet ügyvezetõ elnöke hangsúlyozta,
ha valaki úgy érzi, kikerült a munka vi-
lágából, de hisz magában, ne várjon
senkire, vegye kezébe sorsát, s ha eh-
hez segítõket talál, már nyertesnek vall-
hatja magát (www.kristaly-plusz.net).
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Szekszárd védõszentjének születésnapjára emlékezve
Színes programok várták a Szent László-napok közönségét

SZABADTÉRI MISE 

A KÁPOLNÁNÁL

Kora este a tavaly felújított Szent János
és Pál kápolna melletti utcában gyûltek
össze szép számmal a szekszárdi polgá-
rok, hogy egy lélekemelõ szabadtéri
mise részesei lehessenek. Az esemé-
nyen Bíró László tábori püspök mellett
részt vett Bacsmai László katolikus plé-
bános, valamint Balázsi Zoltán refor-
mátus lelkész is. Bíró László szerint új
evangelizációra van szükség hitevesz-
tett világunkban, mivel az utóbbi évti-
zedekben a produktív tudományokat
túlértékelték, a humán értékek, a hit
pedig hanyatlik. Úgy látja, kapcsola-
tunknak meg kell újulnia Krisztusban,
egyben fel kell újítanunk imaéletün-
ket! Egy templom akkor pusztul el, ami-
kor kivonul belõle a hit – mondta. A
Szent János és Pál kápolnánál ez nem
történt meg, hiszen – ahogy a püspök
emlékeztetett – a hívek összefogásával
újjáéledt a kis templom. Szent Lászlóról
szólva Bíró László elmondta: büszkék
lehetünk rá, hiszen egy szétesett orszá-
got átvéve, szigorú, de igazságos tör-
vényeket hozott, s igen mély hitbõl élõ
ember volt. Szentté avatta István ki-
rályt, betegeket gyógyított ingyen, s
minden erejével azon volt, hogy a tör-
vényeket betartassa. A családot, nemze-
tet a hûség, a hit és a szeretet tartja ösz-
sze, s ad hozzájuk szilárd alapot! –
hangsúlyozta Bíró László. 

– Azt az államot, amelynek önálló
szentjei vannak, erõsebbnek tartot-
ták minden idõben! – hangsúlyozta
dr. Haag Éva alpolgármester. – Szent
László kivételesen erõs uralkodó, sike-
res országépítõ volt, aki igen vallásos
emberként élt – tette hozzá, majd
hangsúlyozta: egy nemzetet akkor
nem érnek támadások, ha belülrõl
erõs és szilárd. Mindezek után a Ba-
bits mûvelõdési ház ideiglenes épüle-
tében lépett fel a Gagliarda kamarakó-

rus, amely többek között Bárdos La-
jos: Liszt Ferenc címû alkotását, Gár-
donyi Zoltán: Violám címû mûvét, a
Wolf Péter zeneszerzõ által írt Boldog
muzsikát, Ady Endre: Így van magya-
rul címû versének Terényi Ede erdé-
lyi zeneszerzõ által megzenésített vál-
tozatát, valamint egy nemrég váro-
sunkban koncertezett svéd kórustól
tanult népdalfeldolgozást is elõadott.

TOJÁSÍRÁS

ÉS DIÓKATAPULT

Szombat délelõtt az Illyés Gyula megyei
könyvtár udvarán reneszánsz játszóház
várta a gyerekeket. Kedves „középkori”
lányok igazították útba az érkezõket az
újabb és a régi játékok között, melyek
mind természetes anyagokból készül-
tek: a fiúk kedvence a diókatapult volt,
meg a vesszõkarika-hajítás botra. Fala-
pokból várat rakhattak ki, a kicsik, „hor-
gászhattak” is, egy kötéllel körbevett ré-
szen pedig a diókirály volt az úr, aztán
„erre csörög a dió…” helyett a kockáknál
kolompoltak a bekötött szemû gyerekek-
nek. Tovább is volt, mondjam még?

A kézmûves-mûhelyben a bátai asz-
szonyok a felnõtteknek is szívesen
megmutatták mesterségüket. Sokak
számára kiderült, hogy írókával tojás-
ra rajzolni nem is olyan egyszerû, kis-
tarisznyára hímezni egy gyermeknek
is sikerülhet, de a vállalkozó kedvû
szülõk nehezebb hímzést kaptak fel-
adatul. A gyermekkönyvtár foglalko-
zásain díszes süveget készíthettek vár-
kisasszonyok, varázslók, a lovagok
meg színes pajzsot. Agyagba pecsétet
nyomhattak, vagy kiszínezhették a
középkort idézõ ábrákat.

Közben a felnõttek ingyenesen be-
iratkozhattak, vásárolhattak olcsón
könyveket, vagy nyerhettek az elmé-
jüket tornáztató feladatokkal. A köl-
csönzõpultjánál olykor sor állt, a nap
folyamán ugyanis összesen 141-en él-
tek az ingyenes lehetõséggel és 38-an
beiratkoztak, 103-an pedig meghosz-
szabbították könyvtári tagságukat.

Délután igazi szellemi csemegék
várták az ünneplõket. Szabadon röpül-
hetett lelkük a Tolna megyében szüle-
tett, élt, élõ vagy pályájuk során itt

megfordult mintegy kétszáz író és köl-
tõ közül hússzal. Mûveik, rokon gon-
dolataik egymásba fonódtak Kis Pál
István és Németh Judit tolmácsolásá-
ban, Babits Mihály Hazám! címû ver-
sére felfûzve. A pilléreket, a Babits-
vers egymásra épülõ részeit Balogh
Márton, az I. Béla Gimnázium vers-
mondásban többszörös díjnyertes ta-
nulója adta elõ. Így értünk el A háztól,
a gyermekkor édes és szorongató em-
lékeitõl az egyre táguló világ felé, döb-
benetes hányattatásokon át, a talaj nél-
küli, szinte már határtalanná váló táv-
latokig, de „a város / és a kis ház, mely-
ben megszülettél” még mindig vár.

Jól példázza ezt, a történelme során
fõként a természeti erõkkel harcban
álló Báta túlélése, gazdag hagyomá-
nyainak, mûvészeti értékeinek meg-
õrzése minden nehézség ellenére –
ahogy Balogh Imréné Jánosi Erzsé-
bettõl a Bátai Tájház vezetõjétõl meg-
tudhattuk a könyvtárban megnyílt
Bátát bemutató kiállítás köszöntõjé-
bõl. Itt a középkori eredetû falunak –
amelyben Szent László király 1093-
ban apátságot alapított – bemutatkoz-
nak gazdag és változatos természeti
kincsei: „folyó, patak, síkföld, domb,
hegy, sziget, erdõ, vízi erdõ, ártézi for-
rás”, amelyek az egykor Bátán élt jeles
festõt, a tárlaton két képével jelen lé-
võ Czencz Jánost is megihlették, akár-
csak a falu népmûvészetének értékei.

Az estet egyszerre pezsdítõ és fájó
flamencomuzsika nyitotta a Szek-
szárdi Gitárkvartett elõadásában
Wessely Ágnes énekével. A nagybõ-
gõt Szecsõdi István pengette,
Rubányi Anita és Lotz Kata F. García
Lorca-verseket szavalt. Zárásként pe-
dig A pap, a várúr és a boszorkány cí-
mû középkori thrillert láthatta a nagy-
érdemû, amely felfedi egy rejtélyes
bûneset kulcsát.

(Folytatás a következõ oldalon.)

Bíró László püspök és Bacsmai László plébános Az istentiszteletet több százan hallgatták a kápolna melletti utcában

A könyvtárban bátai tojás-
festést is tanulhattunk

FOTÓK: HOLLENDUS JÁNOS
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Szekszárd védõszentjének  születésnapjára emlékezve
(Folytatás az 1. oldalról.)

SZOBROK GYERTYAFÉNYBEN

Az estéhez közeledve eljött az újabb
kalandos múzeumi éjszaka ideje, ezút-
tal a Babits Mihály Emlékházban és az
Irodalom Háza – Mészöly Miklós Mú-
zeumban. A tárlatvezetések során
kevesen, de annál mélyrehatóbban ér-
deklõdtek Mészöly Miklós és felesége
Polcz Alaine iránt, aki a tökéletes illúzió
kedvéért még Miklós fejének nyomát
is beigazította a párnán. Belenézhet-
tünk Mészöly ruhásszekrényébe is, de
ennél intimebb, bár nyíltan vállalt kér-
dések is szóba kerültek.

Mielõtt megkezdõdött a fáklyafé-
nyes múzeumi éjszakák, a Babits-ház-
ba szinte be sem lehetett férni a tárlat-
vezetésre. Ahogy az éj leszállt, az udva-
ron kigyúltak a fények, és gyertyák vi-
lágították meg a Babits Mihály Eratója
kapcsán a pincében megrendezett ki-
állítást, legnagyobbrészt Szatmári Ju-
hos László pajzán, mosolyra csábító
szobraiból. Fusz György és Farkas Pál
egy-egy erotikus szobra is szerepel a
tárlaton, de az Erato szövege legegyér-
telmûbben a könyvszobrot alkotott
Gyenei Juditot ihlette meg.

Az udvaron Babits Mihály Eratójá-
nak egyes darabjait, az erotikus világ-
költészet gyöngyszemeit magyarul
Orbán György szólaltatta meg, görö-
gül és latinul Samu Attila, angolul és
olaszul Bitai Tamás, francia nyelven
Horváth Nikolett.

Pasolini Dekameronjának vetítésé-
vel zárult a múzeumi programok so-
ra. Boccaccio novellafüzérébõl kilen-
cet filmesített meg az olasz rendezõ
ebben az Ezüst Medve díjjal elismert
alkotásában. Ezek témái többnyire az
evilági örömök, köztük drámai erõvel
hat a galád cselszövéssel végrehajtott
gyilkosság. 

Nem maradhatott el a tombolasor-
solás sem, de már csak éjfél után ke-
rülhetett rá sor. A fõdíj, a Feiszt-pincé-
szet Erato borának nyertese olvasha-

tatlan írása miatt egy darabig rejtélyt
jelentett, de azóta már bizonyára meg-
ízlelte a finom nedû zamatát.

VADÁSZSÓLYOM 

ÉS CSODAPÓK

Vasárnap délelõtt fanfárok jelezték a
Prométheusz parkban: megnyílt a viga-
dalom, a park körül pedig a vásár ját-
szókkal és kézmûves-bemutatókkal a
középkor jegyében. Nincs vigalom vá-
sári komédia nélkül, így míg a Maszk
Bábszínház két színésze kisgyermek
méretû bábjait mozgatva játszott, az
árusok pihenésre kényszerültek. Min-
den család a történelmi mesét figyelte
a furfangos csodadoktorokról. A törté-
net bebizonyította, hogy a kis pásztor-
fiúnak nem kell búslakodnia, hogy el-
hajtották nyáját, egy kis leleménnyel
ugyanis még Huszt vára is visszafoglal-
ható a labancoktól.

A bábjáték után már repülhettek is
a Gasztonyi Dániel mestersolymász
idomította ragadozó madarak: a vadá-
szatra használt sólyom, egerészölyv és
különlegességként három bagoly.
Utóbbiak a közhiedelemmel ellentét-
ben nehezen taníthatóak, ezért itt a
környéken Gasztonyi az egyetlen, aki
idomít baglyokat. A sólymok után
már meg is érkezett a Fekete Sereg Lo-
vagrend, amely a középkori harcmo-
dort, fegyvereket, lovagi öltözetet mu-
tatta be.

Délután a benépesült sétányon
megnyílt a Gyermekbirodalom. A sok-
féle kézmûvesség, arcfestés, koszorú-
készítés mellett igen népszerû volt a
középkori ruhába öltözött Bartinás
Hölgyek Hajfonómûhelye. Az Ópe-
renciás Bábszínház Vízipók, Csoda-

pók elõadására megtelt a szõnyeg gye-
rekekkel, és még a körül is tolongtak
az érdeklõdõk. Mindannyian a „víz-
partról” figyelhették a vízben és an-
nak környékén élõ különbözõ álla-
tok, különösen a Vízipók és Keresztes
barátja színes díszletek között játszó-
dó meséjét.

HÓDOLAT A KIRÁLYNAK

Négy órakor a hódolatfogadásra hívó
harsonák szavára kiürült a Gyermekbi-
rodalom, és mindenki a Prométheusz
parkba sietett. Hírvivõk kiáltása jelezte
Szent László, a lovagkirály és hitvese,
Adelhaid királyné közeledtét. A párt el-
kísérte népes udvartartásuk is: udvar-
hölgyek, vitézek, lovasok, zászlósok,
szerzetesek, apácák és természetesen
az udvari bolond is tiszteletét tette Szek-
szárdon. A király bevonulása után a Vá-
ci Lovas Század tagjai lovagoltak körbe,
majd – a Szekszárdi Postagalamb-egye-
sület jóvoltából – útjukra bocsájtották a
király megérkezését hírül vivõ galam-
bokat. Ezt követõen a fenséges párnak
szánt hódolatok és ajándékok átadása
következett. Szekszárd fõbírája és a vá-
ros helytartója (két képviselõ-testületi
tag vállalta ezt a szerepet), kezükben két
zsák adóval járultak az uralkodó elé, majd
a Fekete Sereg Lovagrend fegyveresei
hajtottak térdet teljes harci díszben a lo-
vagkirály elõtt. Utánuk az utcai zászló-
forgatók mulattatták a királyt és a törté-
nelmi program kíváncsi nézõit. Az Alis-
ca Nyilai Íjász Egyesület tagjai szintén
tisztelegtek a fenséges pár elõtt, majd a
messzirõl érkezett külhoni népek kép-
viselõi fejezték ki tiszteletüket. A Romá-
niából, Litvániából és Macedóniából ér-
kezett táncosok eredetileg a Duna-fesz-

tivál vendég egyesületeiként érkeztek
Magyarországra, de az országlási cere-
mónia után a szekszárdi közönség is íze-
lítõt kaphatott mûvészetükbõl, ugyanis
nagy sikerû táncbemutatót tartottak a
Liszt Ferenc téren. A táncosok után
Gasztonyi Dániel mestersolymász és
madara járultak a királyi pár elé, majd az
apródok, a gyerekek táncmûsora követ-
kezett. A Langaléta Garabonciások gó-
lyalábas mûsorukkal szórakoztatták ez-
után a „kurta lábú” publikumot. A város
kézmûvesei által készített ajándékok át-
adását apró incidens zavarta meg: vala-
ki tolvajt kiáltott a tömegben. A vitézek
szerencsére pár másodpercen belül el-
fogták a „gaztevõt”, akit az uralkodó – a
játék részeként – kalodával és botüté-
sekkel „jutalmazott”. Az Alisca Borrend
tagjai jó ízû szekszárdi borokkal kedves-
kedtek az Árpád-házi királynak, végül
záróeseményként a legszemrevalóbb

udvarhölgy kiválasztása következett. A
lovagkirály idén a 15 éves Varga Fanni fe-
jére helyezte a legszebb udvarhölgynek
járó koronát. Az ünnepség végén a ce-
remóniamester elköszönt õfelsége ne-
vében, majd a király nem sokkal öt óra
után, a városkapun át távozott Szek-
szárdról. A programok folytatódtak az
országlás után is. A Fekete Sereg Lovag-
rend tagjai középkori harcbemutatót
tartottak, amely során a bátrabbak ki-
próbálhatták a korabeli fegyvereket,
majd a Langaléták gólyalábas lovas tánc-
cal szórakoztatták az egybegyûlteket. A
napot este hét órakor a Liszt Ferenc té-
ren elhelyezett máglya meggyújtása és
a Bartina Néptánc Egyesület körtánca
zárta. A szeles idõ ellenére idén is sokan
voltak kíváncsiak a királyi pár érkezésé-
re, és a tiszteletükre rendezett ünnep-
ségre, de az érdeklõdõk száma némileg
alulmaradt a korábbi évekhez képest. 

A színes, változatos hétvégi programo-
kért természetesen így is elismerés ille-
ti meg a fõszervezõ Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Házát, vala-
mint a programsorozathoz csatlakozó
társintézményeket.  

Gyimóthy Levente,
Kovács Etelka, Bencze Péter

Szatmári Juhos László
Talpmasszázs címû szobra

Gasztonyi Dániel
mestersolymász egy

kis bagollyal

A királyné és udvarhölgye

A programokba külföldi vendég csoportok is bekapcsolódtakA bajvívók kedvet csináltak a gyerekeknek is a küzdelemhez

Az uralkodó kiválasztja a legszebb udvarhölgyet. Mögötte a játék mókás szereplõje, az udvari bolond Össztánc este a Liszt Ferenc téren
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Micsoda kezdés!
Szekszárd rendezi az idei felnőtt atlétikai 

magyar bajnokságot

Nem sokáig kell várni az idáig mintegy 120 milli-
ós városi támogatásból megépült, elnevezés elõtt
álló új szekszárdi atlétikai pályának a rangos ver-
senyre. Mindjárt kezdésként a legrangosabbat: az
idei felnõtt ob-t kaparintották meg!... A napok-
ban – nem hivatalosan – Szekszárdon vizitáltak a
Magyar Atlétikai Szövetség vezetõi, akik egyéb-
ként eddig is nagy érdeklõdéssel követték Dél-
Dunántúl legnagyszerûbb komplex létesítményé-
nek tervét és a megvalósítást is. Nos, olyannyira
elégedettek voltak a látottakkal, hogy a még léte-
zõ infrastrukturális hiányosságok ellenére is fel-
ajánlották az idei felnõtt egyéni országos bajnok-
ság megrendezését Szekszárd városának!

Ez igen! Micsoda hivatalos pályamegnyitó lesz
augusztus 6–7-én – a legjobb magyar atléták je-
lenlétével! Akiknek itt, Szekszárdon kell megfut-
ni, megdobni, megugrani a közelgõ koreai világ-
bajnokságon való induláshoz szükséges szint-
idõket. Láthatjuk a világklasszis, nemcsak a jövõ
évi londoni olimpiai szereplésben, hanem az ér-
mes helyezésben is reménykedõ dobóinkat,
Pars Krisztiánt, Kõvágó Zoltánt, Fazekas Róber-
tet. Itt lesznek a szintén ötkarikás szereplésre ké-
szülõ, nemzetközi szinten már bizonyított futó-
ink: a gátas Kis Dániel és a pécsi hosszútávfutó,
Bene Barna is, aki nem régen kijelentette, hogy
idén, de legkésõbb jövõ tavaszra megdönti Csil-
lag Balázs ötezer méteres, 2002 óta élõ 13 perc
26 másodperces országos rekordját. A nõknél
várható az öt-tízezresek nagy csatája a bajnoki cí-
mekért, dobogós helyekért, s minden bizonnyal
új magyar csúcsok is születnek majd a szekszár-
di rekortánon. Izgalmasak lesznek sok esélyessé-
gük miatt az ugró- és dobóversenyek is.

De szoríthat a szekszárdi szurkolósereg Zsig-
mond Elõdnek, aki továbbra is az AC Szekszárd
versenyzõje, valamint az innét induló sprinter
kiválóságnak, a Bp Honvéd színeiben versenyzõ
Schmelz Fanninak is. B. Gy.

A pályázat célja: A Szekszárdi borvi-
dék dûlõinek, szõlõtermõ területei-
nek mûvészi színvonalú bemutatása.
A Szekszárdi Borvidék Kft. vár min-
den olyan fotót, ami ennek megfelel. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

– Minden pályázó maximum 10 sa-
ját készítésû digitális vagy digita-
lizált fotóval indulhat. 

– a beküldött képek JPG kiterjesz-
tésû, keret nélküli, legalább 3
Mpixel, de legfeljebb 8 Mpixel
mérettel rendelkezhetnek. 

–Nevezési díj befizetése 
– A pályázat nyitott, nemtõl, kortól,

lakóhelytõl függetlenül mindenki
részére, részt vehetnek amatõr és
profi fotósok is egyaránt. 

– A beküldött képeket az alapvetõ
képjavításokon kívül csak annyi-
ban lehet manipulálni, hogy a
kép jelentése ne változzon. 

– A sorozatban minden kép egy al-
kotásnak számít. 

– A pályázó kizárólag saját eredeti
szerzõi alkotásával pályázhat. E
feltétel megsértése esetén a pá-
lyázat érvénytelenné válik, és a
pályázó díjat nem kaphat, vagy
ha ez a díjátadást követõen válik
ismertté, akkor a pályázó köteles
a díjat visszaszolgáltatni. Minden
díjazott alkotás esetében, az ered-
ményhirdetést követõen a pályá-
zat meghirdetõje bekéri az adott
kép nagyfelbontású, magas mi-
nõségû, eredeti változatát.

– Kép készítésének ideje 2009. év-
nél nem lehet régebbi. 

Regisztrálni a www.szekszardi-
borvidek.eu és a www.szekszard.hu

honlapokról letölthetõ regisztráci-
ós lap kitöltésével és visszaküldésé-
vel lehet.

Nevezési díj: 3000 Ft/pályázó
beküldött képek számától függet-
lenül. 

A nevezési díjat banki átutalással
a 10300002-46412582-00003285
sz. számlaszámra, vagy a készpénz-
befizetéssel a Szekszárd Borvidék
Kft irodájában (7100 Szekszárd,
Táncsics M. u. 3., tel.: 74/673-709)
lehet befizetni. A beazonosítatlan
utalásokat vagy banki befizetése-
ket nem utalják vissza. A közle-
mény rovatban feltétlenül fel kell
tüntetni a regisztráció során ka-
pott azonosító számot. 

A fotókat CD-s adathordozóra
másolva a Szekszárd Borvidék Kft.
7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 3.
címre kell ajánlott küldeményként
beküldeni, vagy személyesen lead-
ni. A CD-n fel kell tüntetni a pályá-
zat címét, a kép címét, a készítés
idõpontját és a regisztrációs szá-
mot. A pályázat kiírója a hozzá be-
küldött fotókat nem õrzi meg, nem
tárolja, és nem küldi vissza se elekt-
ronikusan se postai úton, felelõssé-
get e tekintetben nem vállal. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 

2011. AUGUSZTUS 31. 

Eredményhirdetés: 2011. szep-
tember 15. és 18. között a szek-
szárdi szüreti napok keretében. A
díjazott fotók megjelenítése: 2011.
szeptember 15. és 18. között a
Szekszárdi Szüreti Napok rendez-
vénysorozat keretében megren-
dezett kiállításon, valamint a

www.szekszardiborvidek.eu és a
www.szekszard.hu honlapokon. 

A nyertesek jutalma: Szakmai
zsûri döntése alapján: elsõ máso-
dik és harmadik helyezéseket ju-
talmazzuk. 
SZERZÕI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK 

– A pályázaton részt vevõ a pá-
lyamû(vek) beküldésével automa-
tikusan elfogadja a kiírás feltétele-
it, és kijelenti, hogy a kép(ek)et õ
készítette, és rendelkezik a közlés
jogával. 

– A pályázó tudomásul veszi,
hogy a beadott kép(ek) elkészíté-
sével és nyilvános emutatásával
okozott esetleges személyiségi és
szerzõi jogsértésekért minden fe-
lelõsség a pályázót (szerzõt) ter-
heli, beleértve a jogsértéssel bekö-
vetkezõ anyagi felelõsséget is. 

– A pályázat benyújtói a pálya-
munkához fûzõdõ szerzõi jogaik
alapján az alábbi keretek között
adnak a kiíró részére felhasználási
engedélyt: 

– A pályázat kiírója jogosult a
pályamûvek felhasználására a
Szekszárdi borvidék népszerûsíté-
sével kapcsolatban kiadott kiadvá-
nyaiban, internetes felületein. 

– A kiíró jogosult a mû nyilvá-
nosságra hozatalára, továbbá a ki-
állításhoz szorosan kapcsolódó 

katalógus, programfüzet,
internetes felület, reklám stb. ke-
retében való megjelentetésére. 

– A pályázók által megadott el-
érhetõségeket a pályázat kiírója
adatbázisában regisztrálja, 

azokat harmadik személynek
csak a pályázó külön beleegyezé-
sével adja ki.

Fotópályázat: „A Szekszárdi borvidék dûlõi”

A Garay János Gimnáziumban

hosszú évek óta kiemelten keze-

lik a tehetséggondozást. Mi sem

példázza ezt jobban, mint a diá-

kok tanulmányi versenyeken el-

ért eredményei: az idei tanévben

összesen 41 versenyen jutottak

garaysok országos döntőbe és

40 alkalommal kerültek be az el-

ső tíz helyezett közé – mondta

Heilmann Józsefné igazgató júni-

us 21-én, a 2010/2011 tanév zá-

ró ünnepségén. 

Különösen nagy öröm és büszkeség,
ha az iskola fiatalabb, kilencedikes di-
ákjai érnek el országos sikereket, hi-
szen ezek az eredmények arról tanús-
kodnak, hogy az ifjú nebulók gyõze-
lemmel vették az új tankörnyezet ál-
tat támasztott elsõ akadályokat. Fehér
Zsuzsanna és Arnold Balázs még csak
szeptemberben fogják megkezdeni
második tanévüket a gimnáziumban,

de már most bevésték nevüket az or-
szágos elismerést elért garaysok közé.
Fiatal koruk ellenére mindketten ve-
teránnak számítanak a tanulmányi
versenyeken: évek óta állandó részve-
või a városi és megyei matematika
megmérettetéseknek. Zsuzsi idei leg-
nagyobb sikerei az Arany Dániel or-
szágos matematikaverseny negyedik,
valamint a Középiskolai matematikai
és fizikai lapok (KÖMAL) országos
fordulóján elért nyolcadik helyezése.
Mindkét verseny levelezõs formában
zajlik, a diákoknak egy hónapjuk van
a komoly matematikai problémákat
taglaló feladatok kidolgozására és visz-
szaküldésére. A siker természetesen
nem hirtelen pottyant az ifjú hölgy
ölébe, hiszen nevével évek óta talál-
kozhatunk a Gordius versenyek me-
gyei elsõ három helyezettje között.
Balázs – aki szintén hosszú évek óta ér
el sikereket matek versenyeken – eb-
ben az évben a Mozaik Kiadó által
meghirdetett országos tanulmányi

verseny elsõ helyezésével büszkélked-
het. A verseny feladatsorát a diákok
otthon oldhatják meg, amihez bármi-
lyen segítséget igénybe vehetnek. Ez
persze nem jelenti, hogy könnyû dol-
guk lenne, hiszen a komoly geometri-
ai és algebrai ismeretek mellett, mate-
matika történeti felkészültséget is igé-
nyelnek a feladatsorok. A meglepõen
szerény fiú – aki a számtan mellett,
kémiából is sikeres – régóta indul kü-
lönbözõ megyei versenyeken. Egyelõ-
re nem tudja pontosan, hogy milyen
pályán szeretne majd továbbtanulni,
de a mérnöki hivatást érzi a legtest-
hezállóbbnak, amihez a jelek szerint
minden képessége meg is van. A diá-
kok eredményeiben – tehetségük
mellett – nagy szerepet játszik az isko-
lai háttér is, amit a Garayban az emelt
óraszámú matematikaoktatás mellett,
délutáni szakkörökkel, és különórák-
kal biztosítanak. Staubingerné Kem-
ler Anikó a diákok felkészítõ tanára
elmondta: a matek esetén nem annyi-

ra kiszámítható a befektetett munka
eredménye, mint egy másik tárgynál.
Itt nem lehet úgy készülni, mint pél-
dául egy történelem, vagy irodalom
versenynél, hiszen a lehetséges felada-
tok és témakörök igen változatosak,
ezért kitartás és elhivatottság tudat
szükséges a gyõzelemhez. A tanárnõ
szerint az elért sikerek mellett más
elõnyökkel is járnak a versenyek,
mint mondja: a tanulók megtanulnak
hosszabb távon gondolkodni, vala-
mint gyakorolják az intenzív kutató-
munkát, emellett fejlõdik még a prob-
lémamegoldó képességük is. Azért
bízzunk benne, hogy a diákok a nyá-
ri szünetben egy kis idõre félreteszik
a kutatást, és jut egy kis idejük a pihe-
nésre is! A diákoknak sok sikert, és
hasonló szép eredményeket kívánunk
a jövõben is, tanáraiknak pedig sok
hasonlóan szorgalmas tanítványt,
akik igazolni tudják a beléjük fektetett
munka eredményét.

Bencze Péter

A diákok sikerei igazolják munkájuk eredményét
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy ifjú férfi és egy ifjú nő. Közös jel-

lemezőjük, hogy bizonyítványukat a napokban kapták kézhez az I. Béla

Gimnáziumban. A dokumentum igazolja, hogy középiskolás éveik után

életük egyik legnagyobb megmérettetésén vannak túl, s azt sikeresen

teljesítve érettek lettek. A középiskoláról, a tanulás melletti hobbiról, az

érettségiről, a nyári szünetről és a következő állomásról beszélgettünk. 

Egy férfi: 
Albrecht Marcell

Egy nõ: 
Mónus Gréta

– Túl vagy az érettségin, könnyebb
vagy nehezebb volt, mint ahogy el-
képzelted?

– Az utóbbi 2-3 hét csak a tanulásról
szólt, és most nagy megkönnyebbülés,
hogy már múlt idõben beszélhetek ró-
la. Számomra könnyebb volt, mint
ahogy vártam, a felnõttek szerintem
kicsit „félelmetesebbre” festik le, állít-
ják be. Az is lehet, hogy az õ idejükben
valóban nehezebb volt az érettségi,
szigorúbbak voltak a tanárok. Nekünk
szinte kivétel nélkül az volt a benyo-
másunk, hogy segítõkészek voltak, s
nem az volt a céljuk hogy „kiderítsék”,
ki mit nem tud, hanem az, hogy a tu-
dásunkat megmutathassuk.  
– A tanulás mellett mi volt számod-
ra az az idõtöltés, amit a szabad-
idõdben szívesen végeztél, s amivel
– szemmel láthatóan – a külsõdben
is eredményeket értél el?

– A sport. Szinte mindent kipró-
báltam az utóbbi években, atlétika,
szertorna, kosárlabda, kung-fu, foci,
jelenleg pedig kondizom. A Szekszár-
di Borvidék Félmaratonon is indul-
tam, és társaimmal az erõs középme-
zõnyben végeztünk, 
– Ezek szerint sokat jelent számod-
ra a sport. Mit ad neked? 

– Megpróbálok sportosan élni,
ami azt jelenti, hogy egészségesen.
Azon kívül a sportnak van egy közös-
ségformáló ereje, s a sportos életfor-
ma nemcsak a mozgásban, de az
egészséges étkezésben is megnyilvá-
nul. Az eddigi életemet végigkísérte,
és remélem, ez ezután is így lesz. 
– A fentiek szerint a sportban kívá-
nod tovább képezni magad? Hová
jelentkeztél?

– A Budapesti Kommunikációs Fõ-
iskolára adtam be a jelentkezésemet,
viszont sportkommunikáció szakra,
ezt a III. évvége felé döntöttem el,
elõtte marketing szakra gondoltam. 
– Kicsit indiszkrét a kérdés… Ki
volt a középiskolában a kedvenc
tanárod, kitõl kaptál emberileg
és a tanulás szempontjából a leg-
többet?

– Kis Pál István tanár úr, aki az iro-
dalmat tanította, mégpedig egy má-

sik megvilágításban - egy költõ szem-
szögébõl -, mutatta be nekünk az iro-
dalom szépségét, amellett, amit a
könyvbõl tanulhattunk Az órákon –
fõleg a kortárs irodalomról – szemé-
lyes élményeit osztotta meg velünk,
amin keresztül jobban megismerhet-
tük Szekszárd város nagy költõit. 
– Milyen nyári terveid vannak, hi-
szen éppen a mai nappal, amikor
beszélgetünk elkezdõdött a gond-
talan pihenés és feltöltõdés a követ-
kezõ nagy erõpróbára…

– Barátaimmal, családommal sze-
retnék több idõt tölteni és kipihen-
ni az elmúlt öt évet. Egy balatoni
nyaralás mindenképpen a terveim
között szerepel. Természetesen a
nyár utolsó része már a fõiskolára
való készülõdéssel és albérletkere-
séssel telik majd. 
– Mennyire tartozott az álmaid kö-
zé, hogy Budapesten tanulj?

– Teljes egészében. Ugyanis sze-
rencsés vagyok abból a szempontból,
hogy az apukám és a nagyszüleim is
Budapesten élnek, így elmondhatom,
hogy ismerem a fõvárost, nem fog
gondot okozni, a közlekedés, a tájéko-
zódás. Örömmel fogom jövendõ osz-
tálytársaimnak és barátaimnak meg-
mutatni a város szépségét.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Érettek lettek

– Több fellépésedet látva, nincs
kétségem afelõl, hogy színpadra
„termettél”, hiszen énekelsz, sza-
valsz… Az érettségi elõtt mennyire
izgultál?

– Úgy mentem az érettségire, hogy
a három nap közül talán nem az elsõ
napon kerülök sorra. Aztán mégis, de
jó volt így az elsõk között lenni, meg-
nyugodtam. Érdekes, hogy az írásbe-
lin egyáltalán nem izgultam, de a szó-
beli elõtt nagyon, s örülök, hogy en-
nek ellenére jól sikerült, és minden
felnõtt híreszteléssel ellentétben a ta-
nárok nagyon segítõkészek voltak. 
– Már a felkészülés alatt felvételiz-
tél… A kettõ nem volt kicsit sok?

– Sok(k) volt! A Kaposvári Színmû-
vészeti Fõiskolára jelentkeztem, így a
versek és monológok tanulására he-
lyeztem a hangsúlyt. A felvételi az
érettségi írás és szóbeli közé esett és
ennek tudom be, hogy nem sikerült.
Viszont jövõre újra megpróbálom. 
– Mióta álmod az, hogy színész le-
gyél?

– Már általános iskolás koromban
szerepeltem az iskolai ünnepségeken,
vers- és prózamondó versenyekre jár-
tam. Tagja voltam a „Létra” színház-
nak középiskolás elsõs korom óta. A
mûfajok között a musical a kedven-

cem, talán mert csapatmunka, s miu-
tán mindkettõt szeretem, ebben a
mûfajban megtalálom majd az ének-
lés, ugyanakkor a prózamondás szép-
ségét is.   
– Kis Pál István tanár úr rendezé-
sében a „Tolna Megye Mûvészeté-
ért” díjak átadása alkalmából ren-
dezett ünnepségen is szavaltál…

– Szeretem a verseket, ott Garaytól
a Szent László címû vers egy részletét
mondtam el, amelyben a költõ Szek-
szárd városát írja le. Akik ebben részt
vettünk, úgy gondoljuk egy nagyon
szép gondolat volt, hogy Szekszárd vá-
ros nagy költõinek sorai szerepeltek a
mûsorban, ami ezen az ünnepségen
igazán aktuális volt. 
– Tõled is megkérdezem, hogy ki
volt a kedvenc tanárod, akitõl a leg-
többet tanultál?

– Sárvári Jánost említeném elõször,
aki tánc- és drámatanárom volt, tõle
sokat tanultam. Az irodalomban lévõ
szépségre pedig Kis Pál István tanár
úr nyitotta rá a szemem. 
– Úgy tudom, van valami, amiben
megegyeztek Marcellal…

– Szintén a Kommunikációs Fõis-
kolára megyek ez volt a második, amit
megjelöltem, de mindenképpen újra
próbálom a Színmûvészeti Fõiskolát.
– A nyári pihenés, nyaralás tervei
már alakulóban vannak? 

–  Évek óta egy jó barátnõkbõl álló
csapattal együtt nyaralunk, s ez az
idén nyáron sem lesz másként. Me-
gyünk a Balatonra, s bár utána kinek -
kinek másfelé visz az útja, reményke-
dünk abban, hogy ez a közös nyaralás
sokáig megmarad. Lesz még a nyáron
egy nagyon szép utam, ballagási aján-
dékba kaptam a testvéreimtõl, Anet-
tõl és Zoltántól, közösen elmegyünk
Korzikára. 
– Ez most úgy hangzott, hogy vége
a gyermekkornak…Mennyire vá-
rod, hogy a fõvárosban fõiskolás
legyél?

– Várom, ugyanakkor kis szoron-
gás is van bennem, miután nem isme-
rem Budapestet, azt hiszem, én leszek
az egyik olyan ember, akit kalauzolni
kell majd.FO
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A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

(Folytatás az elõzõ számból.)

A báró tehát mindenütt ott van, ahol
segíteni kell: a Zeneakadémia körül fel-
merült problémák megoldásában ép-
pen úgy, mint Liszt lakásának kellõ fût-
tetésében. Cosima azonban nem hiába
osztozott atyja aggályaiban.

Anyagi nehézségek és szervezési
hiányosságok miatt, még 1875 tava-
szán is úgy látszott, hogy a Zeneakadé-
mia õszre tervezett megnyitását újra
elhalasztják. Liszt ilyen körülmények
között az utóbbit tartotta volna he-
lyesnek, ezt Augusz tudomására is
hozta. Pártfogója azonban erõsen bí-
zik az ügy jobbrafordulásában.
„Augusz azt állítja, hogy mindent kitû-
nõen és teljesen elintéznek a nekem
megfelelõ értelemben, megbecsülé-
semre és elõnyömre” - írja Liszt
Wittgenstein hercegnének.

Így is történt. A Zeneakadémia
megnyitásának idõpontját végérvé-
nyesen kitûzték. Ismét Augusz közve-
títésének köszönhetõ, hogy Trefort
miniszter Liszt kívánságának megfele-
lõen csak a következõ év elejére kéri a
Mester közremûködését. Íme a mi-
niszter saját kezû aláírásával ellátott le-
vele, amelyet 1875. szeptember 28-án,
- tehát másfél hónappal a Zeneakadé-
mia megnyitása elõtt - írt Augusznak:
„Tisztelt Barátom! Nagy érdekkel ol-
vastam f. h. 25-én kelt becses leveled-
ben Liszt Ferencrõl mondottakat, s
igen köszönöm szíves közleménye-

det; belátom ugyan, hogy a nagy mes-
terre nézve nagyon kívánatos, hogy
Rómában kellõ nyugalommal s békes-
ségben végezhesse be oratóriumát,
ezenkívül nagyon tudom méltányolni
azt is, hogy számos tisztelõi minél to-
vább óhajtják õtet körükben láthatni;
mindazonáltal zene akadémiánk érde-
két sem téveszthetem szem elõl,
miértis nagyon kívánatosnak tartom,
hogy Liszt, amennyiben munkálkodá-
sa engedi, s ezt egészségének kockáz-
tatása nélkül teheti, már jövõ évi Janu-
ár vagy Február havában jönne Buda-
pestre...”

Augusz Trefort levelét francia for-
dításban küldte meg Lisztnek a kö-
vetkezõ sorok kíséretében: Az Aka-
démia megnyitását november 4-re
tûzték ki, Erkel, Volkman és Ábrányi
közremûködésével. A többi kineve-
zés késõbb és ugyancsak Liszt kíván-
ságának és indítványainak megfele-

lõen történik meg. Azt gondolta,
nem lesz fölösleges Lisztet a minisz-
ter szándékai felõl tájékoztatni, aki
nem halaszthatta tovább az intézet
megnyitását, melynek a költségve-
tését már kétszer is megszavazták. A
jövõ évben, 1876-77-ben lesz arra
idõ, hogy a körülmények szerint be-
fejezzék a szervezés munkáját. Liszt
lakosztálya érintetlen marad, kivéve
a külön bejáratú próbatermet. Õ ma-
ga október 13-a körül néhány napot
Budán tölt s akkor intézkedik, hogy
Liszt holmija, különösen két szekré-
nye a könyvekkel, albumokkal, zene-
mûvekkel és koszorúkkal a hátsó
szobába kerüljenek.

Augusz fenti érdekes levelét kelte-
zés nélkül és javítással ellátott saját ke-
zû fogalmazványában ismerjük, ah-
hoz a levélhez csatolva, melyet Liszt
1875. szeptember 21-én írt
Augusznak. Ez volt a báró válasza
Lisztnek a Zeneakadémia megnyitásá-
ra és az ezzel kapcsolatos teendõkre
vonatkozó kérdéseire.

Liszt készséggel tett eleget az
Augusz által közvetített miniszteri
óhajnak. 1876. február 16-án megér-
kezik és március 2-án elkezdi oktatói
tevékenységét az ugyanabban az épü-
letben elhelyezett magyar Zeneakadé-
mián.

Liszt negyedik szek-
szárdi látogatása

1876. október 21-31.

1876 októberében Liszt ismét Szek-
szárdra látogatott. Két levélre szeret-
nénk felhívni a figyelmet, melyekben
a legilletékesebbek, Liszt és Augusz,
maguk szólnak e látogatásról.

Liszt 1876-ban a következõ kedves
sorokat írja Augusznak: „Legjobb emlé-

keim és érzéseim az
Ön szekszárdi házához
fûznek... Szeretnék újra
ott lenni és ott szívbõl
csevegni, muzsikálni
családiasan”. Erre a le-
vélre válaszolva a báró
1876. július 17-én újabb
bizonyítékát adja Liszt
iránti hódolatának és
barátságának: „Drága
tisztelt Barátom! Utolsó
írásod szavai »legjobb
emlékeim és érzéseim
az Ön szekszárdi házá-
hoz fûznek« régi emlé-
keket ébresztett ben-
nem - elsõ találkozá-
sunk óta bennem gyö-
kerezõ, soha nem lan-
kadó meggyõzõdése-
met, hogy Te Magyar-
országnak ugyanaz
légy, mint Perikles volt
a görögöknek, Hora-
cius és Vergilius a ró-

maiaknak, Dante és Michelangelo Fi-
renzének és Itáliának. Legnagyobb
költõnk Vörösmarty és Garay osztoz-
tak lelkesedésemben. Neked kell a
nemzet lelkét áthatni, harmoniáddal
tettekre lelkesítve, egyesíteni; minap
épült itt számodra a piedesztal és a mi-
niszter adott kifejezést az ország óhajá-
nak, hogy tanítványaidban is gyújtsd
föl a Prometheus szikráját - míg saját
mûveid Neked és népednek a halhatat-
lanság koszorúját biztosítják. S ahogy
leveled végén mondod »remélem,
hogy 1877-ben ez az Akadémia teljes
tartalmat és formát nyert«, ugyanezt a
reményt és meggyõzõdést találod meg
bennem is. 30 éve annak, hogy 1846-
ban Szekszárdot elsõ látogatásoddal
megtisztelted - utána 1865 és 1870
mennyi állomása elõrehaladásunknak!
Ha a nagy bayreuthi ünnepségek
végetérnek, baráti szavaidnak:
»Szeretnék újra ott lenni és ott cseveg-
ni, muzsikálni szívbõl, családiasan« ele-
get tehetnél és még római utazásod
elõtt együtt ünnepelhetnénk szekszár-
di elvonultságodban a nagy mûvészi
események emlékét. És ha még min-
dig az a terved, hogy házamas Bartolini
mûvével felmagasztald, ünnepiesen el-
helyezzük õt a neki szánt fülkébe.
Szembe vele a te dalnokod Garay len-
ne: N. Vaj idõvel majd elkészíti mell-
szobrát. Boldogult atyám Garayt kora
ifjúságától atyailag támogatta...”

Erre a levélre Liszt nem is felelhe-
tett másképp, mint a meghívás elfoga-
dásával. Mikor a Zeneakadémia máso-
dik tanévére 1876. október 15-én újra
Pestre érkezik - még mielõtt komo-
lyabb munkába kezdene - leutazik
Szekszárdra - tíz napig tartó (október
21-31.) látogatásra. Ezzel fejezi ki hálá-
ját Augusz fáradozásaiért, melyek
évek során, lankadás nélkül arra irá-
nyultak, hogy Liszt Ferenc úgy szol-
gálhassa a magyar zenekultúrát, hogy
ez az adott körülmények között az õ
világraszóló nagyságához mérten a
legméltóbbnak látszott.

A másik levél 1876. október 26-án
kelt, amelyben Liszt Wittgenstein her-
cegnének számol be szekszárdi látoga-
tásáról: Augusz hírt adott már arról,
hogy milyen jól érzi magát nála. Háza
nagyon csendes, kényelmes, kitûnõen
karbantartott. Jelenleg negyedszer jött
ide: elõször 46 nyarán, azután 1865-
ben a Szt. Erzsébet pesti elõadása után
és 70 augusztusában, a háború idején.
Ez utóbbi itt tartózkodása döntötte el
Pesthez való kötöttségét, amire õ egyál-
talán nem gondolt, - de a vox populi ha-
tározott megnyilatkozására elfogadta a
megtiszteltetést és a szolgálatot. A lé-
nyeg számára a következõkben foglal-
ható össze: Magyarországon született,
tehát illõ, hogy - legyen az akármilyen
kevés - itt szolgáljon valamivel, a zenei
tehetségével. Hazafiságát nem frázisok-
kal, hanem a kötelességek gyakorlásá-
val bizonyítja. (Folytatjuk.)
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 17.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként író-
dott, s mint ilyen, kiegészítésekre, át-
dolgozásra szorult. Ez a feladat a dol-
gozat lektorára hárult. Dr. Prahács

Margit a levéltári anyag kiválasztá-
sának nagy és fáradtságos munká-
ját megilletõ kollegiális kegyelettel
vállalkozott arra, hogy dr. Had-
nagy Albertnek a címben megha-
tározott témakörét, s ezzel a téma-
körrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-le-
velek, a Liszt-irodalom és korabeli
sajtótudósítások adataival kiegé-
szítse és az egész dolgozatot a
szükséges módosításokkal és jegy-
zetekkel ellássa.

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

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc



152011. július 3.
MOZAIK

A rejtvény megfejtését július 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A június 19-i rejtvény helyes megfejtése: Madrigálkórus, Jobbágy
Valér. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Molnár István, Szekszárd, Kisbödõ u. 46. Gra-
tulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Városunkban a múlt hétvégén
Szent Lászlóra, a város védõszent-
jére emlékeztünk. Miben mutatko-
zott meg az õ nagysága?
Prohászka Ottokár, püspök errõl
így fogalmazott: 
„A magyar eszmény Lászlóban 
lett kereszténnyé és szentté...

A kereszténység ezen túl 
már nemzeti életté,

A keresztény király a nemzet 
hõsévé lett.”

Mi azzal büszkélkedhetünk, hogy õ
lett városunk védõszentje. Miért?
Mert Béla király fia volt, aki alapította
a bencés apátságot ezen a helyen.
De ez kevés lenne, ha csak az apja
miatt tisztelnénk szent Lászlót.
Szent Lászlót önmagáért kell tisztel-
ni, mert õ magyar népnek olyan ki-
rálya volt, aki tovább folytatta az Ist-
váni örökséget, és még jobban el-
mélyítette az emberekben a haza-
szeretet, és az Isten- és egyházsze-
retetet. Jó lenne, ha manapság sem
akarnánk Szent Lászlót csak félol-
dalasan tisztelni, nemcsak államfér-
fit, nem csak hadvezért kellene eb-

ben látnunk, hanem hívõ embert,
aki össze tudja kulcsolni a kezét és
tudott imádkozni, mert érezte azt,
hogy õ hiába fáradozik, ha nincs raj-
ta az Isten áldása, mit sem ér az.
A védõszent azt jelenti, hogy az õ
közbenjárását még jobban kérhet-
jük, hiszen õ már az Istennél van és
közbenjár értünk. Ezt jelenti a hit-
vallásban imádkozott szentek kö-
zössége kifejezés, az üdvözültek
közbenjárnak értünk, mi pedig
imádkozhatunk azokért, akik már
meghaltak, de még nem üdvözül-
tek. Akikrõl az egyház kimondja,
hogy szent, azt bátran lehet kérni,
hogy segítsen nekünk most, majd-
nem ezer év után is megtalálni a he-
lyes utat, és a helyes úton kitartani
akkor is, ha keskeny ez az út, és ott

van mellette a széles út, amely talán
nagy kísértést jelent, de a széles út-
nak a vége a kárhozat, a keskenyé
pedig az örök boldogság.
Jézus azt mondta: „Én, vagyok az út
az igazság és az élet.” Szent László
ezt felfedezte és a saját életében
megvalósította, és a népe figyelmét
is erre irányította. Kérjük az õ köz-
benjárását országunk és városunk
vezetõiért, hogy tudják õt követni,
mindabban, ami õt naggyá tette, és
mindig a nép javát tudják szem elõtt
tartani, s akkor hiszem azt, hogy en-
nek a népnek lesz jövõje. Ehhez az
kell, hogy visszatérjünk a tiszta for-
ráshoz, és ne elégedjünk meg a po-
csolyák vizével. Kérjük az ismert
énekünk szövegével:
István királynak szíve gazdagságát,
szent Imre herceg kemény tisztasá-
gát, László királynak vitéz lovagsá-
gát, ó ha csak ezt látnád. – Ránk,
magyarokra minden verés ránk fér
de, könyörögnek õk tépett hazán-
kért, hadd legyünk mink is tiszták,
hõsök szentek, hazánkat így mentsd
meg. Bacsmai László plébános

Evangélium
A Szent László-

napok után

Megújul az újvárosi
templom padlózata
Kedves Szekszárdiak, Újvárosiak!

Örömmel értesítem Önöket, hogy dr. Ud-
vardy György püspök úr döntésének kö-
szönhetõen a Szekszárdi Egyházközségnek
lehetõsége nyílik a szekszárd-újvárosi temp-
lom padlózatát felújítani.

A felújítás már a jövõ héten elkezdõdne,
ezért a segítségüket szeretnénk kérni a temp-
lom „berendezéseinek” összepakolásában!

Szeretném megkérni Önöket, hogy ha te-
hetik, jöjjenek el 2011. július 3-án, vasárnap
délután 3 órára az Újvárosi templomba,
hogy össze tudjunk pakolni mindent, hogy
akár már hétfõn elkezdõdhessen a munka
és mihamarabb megszépüljön az Újvárosi
templom!

Egyúttal tájékoztatom is Önöket, hogy a
templom felújításának ideje alatt, azaz július
9-étõl elõre láthatóan július végéig a szent-
misék (szombat este 17 óra és vasárnap reg-
gel fél 8 óra) a Szent István Házban (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69–71.) lesznek!

Változik a miserend
Júliustól (kivéve július 3. cigánymise)
szeptember 11-ig a belvárosi templomban a
11 órás, az Újvárosi templomban a 10 órás
szentmise marad el. A hétköznapi miserend
augusztus 20-ig a következõ: hétfõn este,
kedd reggel, szerda-csütörtök este, pénteken
reggel lesznek a szentmisék (reggel 7, este
6 óra a kezdés idõpontja).

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában, tégla-
épületben, I. emeleti, 30 m2-es, távfûtéses
garzonlakás eladó. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.:
06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi u. 45. szám
alatt, téglaépületben, teljes I. emeleti rész,
170 m2-es lakterülettel, 140 m2-es tetõtér-
beépítési lehetõséggel, 350 m2-es zárt ud-
varral és dupla garázzsal eladó. 20/916-
52-34.
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„Hogy a nyár nehogy az agyunkra menjen!”
A fenti jelmondattal vetélkedõsorozat
indult június 24-én Szekszárdon a RÉV
Szolgálat kezdeményezésére. Az EP-
SZILON (5) FRIDAY program megva-
lósításához csatlakozott a városi Gyer-
mekjóléti Központ, a rendõrkapitány-
ság, az Ifjúsági Unió szekszárdi szerve-
zete, a „Ne légy birka!” program, vala-
mint a helyi gyermekotthon is. A prog-
ramot 11-18 éves korú gyerekeknek,
fiataloknak ajánlják. A vetélkedõsoro-
zat kéthetente péntekenként lesz a vá-

ros különbözõ közterületein. (például
Energiapark, Piactér). További csapa-
tok és egyének jelentkezését is várják
a szervezõk a pingpong-, foci- és sor-
versenybõl, valamint mókás vetélke-
dõbõl álló sorozatra, amely minden al-
kalommal 18.00 órától 21.00 óráig
tart. Jelentkezni lehet: a RÉV Szolgálat-
nál, Halász Jánosnál a 06-74-413-037- es,
a Gyermekjóléti Központnál, Szabó
Ildikónál a 06-74-511-481-es telefon-
számon.

Úgy tűnik, a 37. Gemenci nagy-

díjra már el lehet mondani, hogy

hozza a versenysorozat a megle-

hetősen gazdag történetében az

átlagos színvonalat.

Az idén már legalább hat ország (Szer-
bia, Horvátország, Románia, Szlovákia,
Ausztria. Magyarország) országúti ke-
rekesei fogadták el a
meghívást a hazai vi-
szonylatban mindmáig
az egyik legjelentõsebb
megmérettetésre. Ebbõl
kiindulva, bizony a hazai
országúti versenyzõk-
nek ezúttal jóval nehe-
zebb dolga lesz, ha bár-
melyikük a legjobb tíz-
ben akar végezni egyéni
összetettben a kétnapos
három szakaszos nem-
zetközi versenyen.

Várhatóan nagy csata
alakulhat ki az egyéni
versenyben a szerbek, a
horvátok, a szlovákok és
a mieink között. Itt lesz
a tavalyi gyõztes Ivanics
Gergõ, nagy reményekkel indul az
idõközben olasz Cube csapatához
szerzõdött Szórádi Balázs is a hazai
versenyzõk közül, ott lehet a spiccen
Csomor Zoltán is, de megeshet, hogy
valaki a juniorok közül írja át az elõze-
tes erõsorrendet.

Az idei gemenci nagydíjat, július
8–9-én rendezik Szekszárd belvárosá-
ban, illetve Tolna megye országútjain.

Az elsõ szakasz, a 125 km-es mezõnyver-
seny (Szekszárd–Kölesd–Hõgyész–
Dúzs–Lengyel–Szálka érintésével) júli-
us 8-án, pénteken délután 15.30-kor raj-
tol, a várható érkezés a Kálvária tetõre
19 óra tájban. Másnap délelõtt 10 órától
kerül sor, a Sajó Péter nevét viselõ he-
gyi, egyenkénti indítású, 2 km-es távú
versenyre (egyenkénti rajt a Garay

térrõl, cél a Kálvária tetõ). Szombaton
egész délután a szokásos kerékpáros
demonstrációra kerül sor, szinte min-
den korosztálynak felkínálva a ver-
senyzést, zárásként pedig jön az össze-
tett végeredménybe beszámító, esti
villanyfényes, 25 körös belvárosi, ház-
tömb körüli kritérium verseny (rajt:
20.30) – várhatóan élénk nézõi érdek-
lõdés elõtt. B. Gy. 

Gemenci nagydíj (július 8–9.)
Hat ország kerékpárosai érkeznek

Mindig nagy büszkeség egy város
sportéletében, ha egy helyi sportoló
országosan is kimagasló eredmények-
kel tér haza egy versenyrõl. Múlt hé-
ten Szekszárd úszósportja teljesített
hatalmas sikerrel, a Vízmû SE kiválósá-
gának Gyurkó Lacinak köszönhetõen
a 113. országos bajnok-
ságon.

A debreceni sport-
uszodában ideális kö-
rülmények között
csobbantak medencé-
be az ország legjobb
úszói, köztük több
olimpiai helyezett, vi-
lágbajnok, Európa-
bajnok, ifi Eb-gyõztes
és sok-sok országos
felnõtt- és korosztá-
lyos bajnok. A legjob-
bak célja az olimpiai
kiküldetési szint telje-
sítése volt, de minden-
ki a legjobb idõered-
mény reményében versenyzett.

Tolna megyét és ezen belül Szek-
szárdot Gyurkó László, a Szekszárdi
Vízmû SE úszója képviselte. Laci év
közben az Egyesült Államokban
egyetemen tanul, és az egyetem
úszócsapatának egyik legjobbja. Má-
jusban érkezett haza és próbálkozott
a yardos medencérõl az 50 méteres
medencéhez szoktatni magát. Az
elõversenyeken a tavalyi évhez ké-
pest javuló eredményeket mutatva
nyert Kecskeméten, majd a Csík Fe-
renc emlékversenyen fõ számát, a

100 méteres gyorsúszást is gyõze-
lemmel zárta. 

Az országos bajnokságon kiváló
versenyzéssel, háromszor javítva ez
egyesületi csúcsot négyszer került a
döntõbe, ahol kétszer Cseh Lászlóval
is meg kellett küzdenie a helyezése-

kért. Sajnos több hiba
is becsúszott, amit a ké-
sõbbiekben javítva
még jobb eredményt
hozhat. 100 háton a kö-
zépdöntõben elért
nagyszerû ideje miatt
egy harmadik hely is
felmerült, aztán a hibás
rajt (lecsúszott a lába és
egy méter hátrányba
került) után a negyedik
helyért is nagyot kellett
küzdenie. 50 gyorson
is a legjobbjával negye-
dik lehetett volna. De
összességében eddigi
felnõtt-nagypályás he-

lyezéseit messze túlszárnyalva kétszer
4., egyszer-egyszer 6. és 7. helyet sze-
rezve kiválóan szerepelt.

EREDMÉNYEK:

50 hát 1. Cseh László (0:26,12) 
4. Gyurkó László (0:27,00)

100 hát 1. Bernek Péter (0:55,60) 
4. Gyurkó László (1:00,26) 
(középdöntõben 0:58,01)

50 gyors 1. Takács Krisztián (0:22,43),
6. Gyurkó László (0:24,02)

50 pillangó 1. Cseh László (0:23,78) 
7. Gyurkó László (0:25.72)

Gyurkó László négyszer döntõben 
az országos felnõttbajnokságon
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PÁLYÁZAT CÉLJA:

A civil szervezetek 2011. évi mûkö-
désének támogatása, mind eszköz és
infrastruktúra, mind humánerõfor-
rás tekintetében, melyek elõsegítik a
szervezet fejlõdését, mûködését.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

• A szekszárdi székhelyû civil szerve-
zetek, amelyek a Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központban regisztrál-
tak, valamint 
- a Tolna Megyei Bíróság a felhívás
megjelenése elõtt legalább egy
éve jogerõsen nyilvántartásba vett
és az alapító okiratuknak, illetve az
alapszabályuknak megfelelõen
ténylegesen mûködnek

- tevékenységüket Szekszárdon fej-
tik ki

- köztartozásuk nincs, csõdeljárás
nem folyik ellenük, az önkor-
mányzattól elõzõ évben elnyert ci-
vil támogatásról elszámoltak

NEM NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT:

• Köztestületek
• Üzletszerû közös gazdasági tevékeny-

ség folytatására alapított gazdasági
társaságok, valamint azok a nonprofit
szervezetek, amelyek ilyen gazdasági
társasággá alakultak át

• Tanácsok
• Pártok
• Munkaadói és munkavállalói érdek-

képviseleti szervezetek
• Közalapítványok

TOVÁBBÁ NEM INDULHAT 

PÁLYÁZÓKÉNT:

A közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés
alapján nem indulhat pályázóként és
nem részesülhet támogatásban:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõ-

készítõként közremûködõ vagy
döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy kö-

zeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy

tulajdonában álló gazdasági társa-
ság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány,
társadalmi szervezet, egyház vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jo-
gi személyiséggel rendelkezõ olyan
szervezeti egysége, amelyben az a)-
c) pont alá tartozó személy vezetõ
tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ
szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselõje, a társadalmi szerve-
zet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja,

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önál-
ló jogi személyiséggel rendelkezõ
azon szervezeti egysége
fa) amely a pályázat kiírását meg-

elõzõ 5 évben együttmûködési

megállapodást kötött vagy tar-
tott fenn Magyarországon be-
jegyzett párttal (a továbbiak-
ban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben párttal közös je-
löltet állított országgyûlési, eu-
rópai parlamenti vagy helyi ön-
kormányzati választáson, 

g) akinek a részvételbõl való kizártsá-
gának tényét a honlapon közzétették.

A TÁMOGATÁS TARTALMA:

A támogatás a pályázó 2011. január 1.
és 2011. december 31. között keletkezõ
mûködési és ugyanezen idõszakban a
mûködéshez kapcsolódó tárgyi eszkö-
zök beszerzési, illetve a humánerõfor-
rás költségeihez nyújt támogatást.

A pályázatban csak a fenti idõszak-
ra vonatkozó számlák számolhatók el,
melyek pénzügyi teljesítésének az el-
számolási idõszak végéig meg kell tör-
ténnie.

A támogatás önmagában nem lehet
a mûködés kizárólagos forrása (a szer-
vezetnek legalább 30 százalékos ön-
résszel – melybe beszámítható a ter-
mészetbeni juttatás – vagy egyéb for-
rással kell rendelkeznie).

A FINANSZÍROZÁS MÓDJA ÉS MÉRTÉKE:

Egyösszegû, vissza nem térítendõ
támogatás.

A pályázatból elnyerhetõ támoga-
tás mértéke minimum 50.000 Ft, ma-
ximum 250.000 Ft.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK:

A pályázatban rögzített cél megva-
lósításához szükséges személyi és do-
logi költségek köre. 

A nyertes pályázó az elnyert támo-
gatási összegrõl a támogatási megálla-
podásban rögzített módon köteles té-
telesen, hitelesített számlamásolatok-
kal elszámolni.

A BENYÚJTÁS MÓDJA:

- A pályázatot egy eredeti példányban
magyar nyelven, kizárólag a bizottság
által erre a pályázati célra kiadott pá-
lyázati adatlapon, amely sem tartalmá-
ban, sem formájában nem változtat-
ható,

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének humánbi-
zottsága részére címezve,

- személyesen vagy postai úton,
- borítékon jól láthatóan feltüntetve a
pályázati felhívás címét, a pályázó ne-
vét és címét,

- a kiírásnak megfelelõen hiánytalanul
(a pályázati formanyomtatvány min-
den kérdésére választ adva), és az
egyéb elõírt dokumentumok becsa-
tolásával kell benyújtani. 

HIÁNYPÓTLÁS:

A pályázónak egy alkalommal (az
erre vonatkozó felszólítást követõ egy
héten belül) van lehetõsége hiánypót-

lásra, amely nem vonatkozhat a pályá-
zat tartalmi elemeinek megváltoztatá-
sára. 

Ha a hiánypótlást a megadott határ-
idõn belül a pályázó nem teljesíti tel-
jes körûen, az a támogatás iránti pá-
lyázat elutasítását eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó
jogorvoslati lehetõséggel nem élhet. 

PÁLYÁZATI ADATLAP:

A pályázatnak tartalmaznia kell je-
len felhívás mellékletét képezõ pályá-
zati adatlapban meghatározott adato-
kat az alábbiak szerint:
a) a pályázat címét
b) a pályázó nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazonosító

jel, számlavezetõ pénzintézet neve,
pályázó bank számlaszáma, székhe-
lye, postai címe, TM CISZOK regiszt-
rációs száma; a vezetõ neve, beosz-
tása, telefonszáma, e-mail címe; a
kapcsolattartó neve, beosztása, tele-
fonszáma, e-mail címe)

d) a pályázat célterületét 
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét, cél-

csoportok ismertetését
g) a pályázó eddigi tevékenységének

ismertetését
h) a pályázott tevékenység, rendez-

vény helyszínét, idõpontját
i) a pályázott tevékenység, rendezvény

részletes leírását
j) a tevékenység, rendezvény várható

eredményét
k) ajánlók adatait
l) a pályázat pénzügyi elemeit (bevé-

telek, kiadások)
m) igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a köztehermentes-

ségrõl, összeférhetetlenségrõl
o) közzétételi kérelmet

A PÁLYÁZAT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEI:

1. A szervezet bírósági nyilvántartás-
ba vételérõl szóló 30 napnál nem ré-
gebbi kivonat (kizárólag új pályázók
esetén)

2. Az elõzõ évrõl szóló számviteli be-
számoló egyszerû fénymásolata. A
számviteli beszámoló kötelezõ tartal-
ma: 2010. évi mérleg és eredmény-le-
vezetés, kiegészítõ melléklet. 

Továbbá a pályázati adatlapban megta-
lálható alábbi nyilatkozatok csatolan-
dók:
3. a közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összefér-
hetetlenség, illetve érintettség fenn-
állásáról vagy hiányáról szóló nyilat-
kozat (L: 1. sz. NYILATKOZAT)

4. közzétételi kérelem a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §
(1) bekezdése szerinti érintettségrõl
(L: 2. sz. NYILATKOZAT)

Beadási határidõ: 
2011. augusztus 3.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:

Polgármesteri Hivatal Szekszárd,
Béla király tér 8. (Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sportosztály). Postacím:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA:

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének humánbizottsá-
ga dönt 2011. szeptember 15-ig.

A pályázatok eredményérõl a pályá-
zó írásbeli értesítést kap 2011. szep-
tember 30-ig.

A humánbizottság döntése Szek-
szárd város honlapján kerül közzété-
telre. 

A pályázatokat értékelõ bizottság
munkájában tanácskozási joggal részt
vesz a Szekszárdi Civil Kerekasztal
képviselõje.

Alapítványok esetében a jogszabály
a döntési jogosultságot a közgyûlés
hatáskörébe rendeli, ezért esetükben
– a bizottság javaslatára – a közgyûlés
hozza meg a döntést.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK:

• A szervezet hatékonysága, célja (ön-
segítés, kölcsönös segítés, közjó szol-
gálat, közösségi érdekvédelem, köz-
érdek) 

• A szervezet elõzõ évi társadalmi ak-
tivitása és 2011. évi tervei

• Együttmûködés más szervezetekkel,
intézményekkel 

• A szervezet az elõzõ két évben az ön-
kormányzattól kapott pénzbeli tá-
mogatással megfelelõen elszámolt

• Az igényelt támogatás összhangban
áll a megfogalmazott szükségletekkel

• A szervezet egyéb támogatói köre

A humánbizottság fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázótól visz-
szavonja a támogatást, amennyiben
azt nem a pályázatban leírt célokra
használja fel, illetõleg a támogatással
nem számol el. 

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

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján.

Felvilágosítást Pócs Margit, a köz-
mûvelõdési és civil kapcsolatok refe-
rense nyújt telefonon vagy személye-
sen (telefon: 74/504-119, Közoktatási,
Mûvelõdési és Sportosztály).

A bizottság a támogatás felhasz-
nálásáról legkésõbb 2012. január 31-ig
elszámolást kér, amelynek feltétele-
irõl a nyertes pályázókkal megkö-
tött támogatási megállapodás ren-
delkezik.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlésének

humánbizottsága

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének humánbizottsága pályázatot hirdet 

a 2011. évi Civil Keretre. A felosztható összeg: 7 000 000 Ft
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A verseny- és a tömegsportot is szolgálja 
Országosan kiemelkedõ komplex létesítmény az új atlétikai pálya 

CSIKKEK 

A MÛFÜVÖN

Az ebbéli szabadság, a velejáró ingye-
nesség szekszárdi kuriózum. Más ma-
gyar városokban, az ilyen és ehhez ha-
sonlatos mûfüves pályák használata
sportegyesületi privilégium, a lakos-
ság elõtt csak a hagyományos sportlé-
tesítmények nyílnak meg. Talán azért
is, mert felettébb óvják azokat. A kar-

bantartási költségek lefaragása, a nem
olcsó mulatságnak számító „szõnyeg-
pótlás” miatt. Ha még is hozzáférhet
a térdnek, bokának kellemes, biliárd-
asztal simaságú pályához, például tél-
víz idején, a tömegsportoló bárhol az
országban egy meghatározott idõ-
pontban: garantáltan óradíjat fizet ér-
te. Mint például a szekszárdi csarnok-
ban, ha valaki kondizni vagy éppen
pingpongozni akar. Mifelénk, Szek-
szárdon a kiemelt szabadtéri nagy lé-
tesítmények esetében egészen más-
ként állnak hozzá ehhez a kérdéshez:
– a lakossági használat nullszaldós
lesz!... Ennek máris érzékelhetõek a
veszélyei. A nem rendeltetésszerû
használat, ha még nem is durván, de
már megjelent – valamiféle õrzési-vé-
delmi megoldásért kiáltva. Innét indí-
tottuk a beszélgetést Csillag Balázs
volt élsportolóval, a városi sport- és
szabadidõközpont igazgatójával.

– Azt mondják és a tapasztalatok
is erre utalnak, hogy ami ingyen
van, azt az emberek nem tekintik
értéknek – jegyezte meg a jószívû-
ségét, lojalitását, egész habitusát in-
tézményvezetõként is megõrzõ fia-
talember. – Sajnos elõfordult már
többször is, hogy kerékpározás nyo-
maira bukkantunk, vagy éppen a
kutyasétáltatás nyomai is ott ékte-

lenkednek a mûfüves pályákon. Mi-
képpen dohányzók is voltak már hí-
vatlan látogatók. Pedig az eldobott
csikkek nem csupán undorítóak eb-
ben a miliõben, hanem komoly ká-
rokat is okozhatnak. A sportolókkal,
a rendeltetésszerûen használókkal
egyáltalán nincs gond. 

AZ ÕRZÉS-VÉDELEM 

DILEMMÁI

Ugyanez vonatkozik a héten mûsza-
kilag már átadott nagyszerû létesít-
ményünkre, a nyolcsávos mûanyag
atlétikai pályára. Az oda már nagy
örömmel lejáró lelkes amatõrök gya-
korta terelgetik le a biciklizõ gyereke-
ket, megbotránkozva takarítják az ug-
rógödör homokjából a kutyaürülé-
ket. No és az egyik éjszaka leple alatt
már megtörtént az elsõ komolyabb
károkozás: a napokban felszerelt ma-
gasugró-rúdugró helynél a szivacso-

kat tartó vasakat barmolták szét. Gya-
níthatóan olyan személyek, akik a
Pollack utcai pályáról is elvittek ré-
gebben mindent, ami mozdítható –
elsõsorban fémek után kutatva. 

– Sajnos, úgy néz ki, hogy az esti
és hétvégi õrzés-védelem nemigen
lesz megkerülhetõ. Vagy magas szö-
gesdrótkerítést kell vonni a pálya
köré, s az utolsó használóknak a volt
Dózsa-pálya felõli oldalon zárniuk
kell a létesítményt – vetettük közbe

– Jaj, csak ezt ne kelljen már, kö-
nyörgöm! Ne úgy nézzen már ki a
pálya, mint egy börtön, ráadásul ko-
moly pénzbe kerülne ez a körbezá-
rás – ellenkezett az igazgató. – Eddig
is egészen a teniszpályától a rekor-
tánig úgy alakítottuk ki az egyes léte-
sítményeket, hogy a szépített, fásí-
tott belsõ szabad terek egymásból
nyílva legyenek átjárhatóak, az ott-
honosság érzését keltve. Ezzel
együtt sem bagatellizáljuk el az õr-
zés fontosságát az említett kritikus
idõpontokban, mert az iménti eset
is rámutatott: szükséges, s azóta van
is éjszakai felügyelet.

– A mûfüves pályák, amelyekrõl
úgy beszélnek a hozzáértõk, hogy a
szekszárdi, az itt alkalmazott tech-
nológia révén országos viszonylat-
ban a legjobban sikerültek közé tar-
tozik, ilyen igénybevétel mellett jó-
val hamarabb elkophat, és sokba ke-
rül majd az idõarányos felújítás.

– Ezen nem szabad elõre sopánkod-
ni, sõt! Örülni is lehet annak, hogy
ennyien használják, elvégre ezek sem
egy klubnak, hanem a szekszárdi em-
bereknek készültek. Egy nagy karban-
tartást már elvégeztünk, s így lesz ez
majd a jövõben is. Én inkább a tisztán
tartására hívnám fel a pályahasználók
figyelmét, mert a szotyolahalmok –
futballszurkolók, óh! – vagy egyéb ha-
sonló, makacsul tapadó apró szeme-
tek eltávolítása nem egyszerû, hanem
idõigényes és költséges feladat. 

A KOCOGÓ-FUTÓKRA 

IS GONDOLTAK 

– Térjünk vissza az atlétikakomple-
xumra. Miben tekinthetõ kuriózum-
nak?

– Annyiban, hogy egy olyan nyolc-
sávos pályával gyarapodott az or-
szág, ahol rangos hazai és nemzetkö-
zi versenyeket lehet rendezni. Ilyen
legföljebb tíz ha van az országban, s
mivel a miénk új, az egyik legjobb ál-
lapotban van. De az emeli, mondjuk,
a legjobb négybe, hogy itt minden
felszerelés már most adott: gátak,
rúdugrószivacs, dobóketrec és még
sorolhatnám. Ez például a pécsi
nyolcsávosnál jórészt hiányzik.

– Melyik hazai pályához hasonló a
szekszárdi?

– A székesfehérvárihoz. A miénk

is puhább a máshol épültekhez ké-
pest, ami csupán annyit jelent, hogy
Usain Bolt itt nehezen fog világcsú-
csot javítani. A viccet félretéve, a pu-
hább felület nem olyan gyors, de kí-
méli a lábat, kedvezõbb az utánpót-
lás- és szabadidõsport számára.
Alkalmas a pályánk diákolimpiákra,
magyar bajnokságra, kisebb és na-
gyobb nemzetközi versenyekre,
komplex csapatversenyekre, atléti-
kai gálákra is. Az, hogy puhább lett,
mint a pesti vagy a debreceni pá-
lyák, nem véletlen. Tudniillik ez a
komplexum sem csak az igazolt
sportolók és a versenysport kiszol-
gálására készült, hanem a kocogók,
amatõr futók, veterán atléták számá-
ra is. Azért puhább a rekortán, mert
így nem fog fájni a térdük, bokájuk,
mint amikor a betonon, a földeken
vagy esetleg a Pollackon elvégzett
edzések után tapasztalták.

– Irigylésre méltóan szép minden,
ez a Dél-Dunántúl legjobb atlétika
komplexuma, de... Belátható idõn
belül jó lenne egy elfogadható szín-
vonalú öltözõ és egyéb kisebb ki-
szolgáló létesítmények is ahhoz,
hogy komoly felnõtt- és utánpótlás-,
valamint nemzetközi versenyek jö-
hessenek Szekszárdra.

– Jól fogalmaz, belátható idõn be-
lül feltétlenül kell ilyen. De addig is
át tudjuk hidalni azzal a problémát,
hogy százötven méterre van pályá-
tól a labdarúgók öltözõje, s a sport-
csarnok is ott van a közelben. A
megpályázott és elnyert versenyek-
re pedig mobil lelátókat, mobil vécé-
ket helyezünk ki. B. Gy.

A szekszárdi városvezetés komolyan gondolja, hogy a XXI. századot idé-

ző műfüves pályákat, és a kisváros kategóriájában irigylésre méltó, át-

adás előtt álló atlétikai komplexumot nem egy szűk, versenysportot, il-

letve az élsportot képviselő rétegnek építette, hanem a városlakók egé-

szének. Megsüvegelendő elképzelés, amely már egy jó egy éve működik

is a gyakorlatban. Gondolunk itt arra, hogy  kisebb baráti-családi közös-

ségek, ha nem a megszokott betonpályán, lakótelepi földes-salakon

vagy az erdei hepehupáson akarnak például futballozni, már jó ideje ki-

ruccanhattak a városi sport- és szabadidőközpontba, és kedvükre vá-

laszthatnak: a nagy- vagy kispályán játszanak-e egymás ellen műfüvön?

Csillag Balázs az új, nyolcsávos futópályán
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JÚLIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Július 19. (kedd), 16–18 óra
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Július 12. (kedd), 16–18 óra
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Képviselõi fogadóórát júliusban nem tart.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
Júliusban nem tart fogadóórát.
III. sz. választókerület
Júliusban nem tart fogadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
Bejelentkezés: 30/993-989

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
Júliusban nem tart fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
Júliusban nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA képviselõ
VI. sz. választókerület
Júliusban nem tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
Júliusban nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
Bejelentkezés: 30/418-0492

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
Júliusban nem tart fogadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
Júliusban nem tart fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
Bejelentkezés: 74/510-663
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

ZAJÁK RITA képviselõ
Júliusban nem tart fogadóórát.

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

A közelmúltban Fadd-Dombori-

ban, a Sárkányhajó étteremben

tartotta éremosztó ünnepségét a

Fekete Gólyák KC női kézilabda-

csapata. A szekszárdi gárda a ta-

valyi bronzérem után idén meg-

nyerte az NB II-es bajnokság Dél-

nyugati csoportját, az újabb osz-

tályváltást azonban nem vállalja.

Farkas Attila edzõ második idényét töl-
tötte az FGKC nõi együttesének kis-
padján, s mint mondja, idén a játék
minden elemében sikerült elõbbre lép-
niük, így – bár nem mondták ki – ma-
gukkal szemben is elvárás volt, hogy
elsõként zárják a pontvadászatot.

– Stabil, 13 fõs kerettel dolgozhat-
tam, igaz munkahelyi és tanulmányi
elfoglaltságok miatt az edzéslátoga-
tottság elmaradt az ideálistól – fogal-
maz a tréner. – Elsõsorban a védeke-
zésünk volt jóval az átlag feletti, így ha
a támadójáték akadozott is néha, be
tudtuk „húzni” a meccseket, s ennek
köszönhetõen magabiztosan nyertük
az alapszakaszt. A versenyrendszer
azonban nem kedvezett nekünk: a rá-
játszásra a különbségek zömmel el-
tûntek, a két-három hetes bajnoki
szünetek miatt nehéz volt formában
tartani a gárdát.

A nagy rivális Siófokkal a bajnokság
végére élezõdött ki a csata. A Balaton-
partiak az NB I-es felnõttcsapatuknál
pallérozódó fiatalokkal erõsítették
meg keretüket, és a hajrára ledolgoz-
ták hátrányukat. Nagy csatában Szek-

szárdon is nyerni tudtak, ám egy ad-
minisztrációs hiba miatt a szövetség
pontlevonással büntette õket, így vé-
gül mégis az FGKC lett a befutó.

– Nem tartom ajándéknak a bajnoki
címet, kõkeményen megdolgoztunk
érte – mondja Farkas Attila arra a felve-
tésre, hogy ölükbe hullott-e az arany-
érem. – Egységes, jó szellemû társaság
jött össze, amelynek tagjai képesek
voltak egymásért küzdeni. Nagyon
megszerettem a csapatot, pedig ami-
kor két éve elvállaltam õket, volt egy
kis fenntartásom, hiszen elõször dol-
goztam nõi együttessel – vallja be a ko-
rábban a gyönki fiúkat irányító tréner.

Farkas Attila szerint a bajnoki cím a
csapat sikere, amelyben persze ezúttal
is akadtak vezéregyéniségek. Így az

alapszakaszban 129 találatig jutó Né-
met Judit, a gólyák házi gólkirálynõje, a
kapus Schell Gabriella, a gyakran a
játékot sérülten is vállaló Mizsák Domi-
nika, vagy a védekezésben nagy mun-
kát végzõ Bordán Anna és Orbán Rená-
ta. Az edzõ szerint az újak jól beépültek,
és a fiatalok is hozzátették a magukét.

Bay Attila, az egyesület elnöke az
éremosztón megerõsítette: az FG KC
nem tudja vállalni a NB I/B-s bajnok-
ságot, hiszen ahhoz jelenlegi költség-
vetésük legalább háromszorosát kelle-
ne elõteremteniük. A gárda augusz-
tus közepén, zömmel változatlan ke-
rettel kezdi meg a felkészülést az új
idényre, amelyben ismét számítanak
az õket gyakran vidékre is elkísérõ
szurkolóik támogatására. (fl)

Nem vált osztályt a bajnokcsapat
Az idei szezonban tovább íródott a Fekete Gólyák KC sikertörténete
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