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„Az önkormányzatiságnak nincs
alternatívája”

Szekszárdra látogatott Schmitt Pál köztársasági elnök

Kis túlzással szólva hazaérkezett

városunkba Schmitt Pál köztársa-

sági elnök, aki országjáró körútja

során június 2-án felesége kísére-

tében Tolna megyébe látogatott. 

Az elnököt ugyanis Schmittné Makray
Katalin révén rokoni szálak fûzik Szek-
szárdhoz, európai parlamenti képvise-
lõsége idején pedig információs irodá-
ja is mûködött itt. A legfõbb közjogi
méltóság programja elsõként a megyei
és a városi közgyûlés együttes ülésével
kezdõdött a városháza zsúfolásig meg-
telt dísztermében, ahol a Himnusz el-
éneklése után egyperces, néma felállás-
sal adóztak a jelenlévõk a napokban el-
hunyt volt köztársasági elnök, dr. Mádl
Ferenc emlékének.

Ezt követõen dr. Puskás Imre, a me-
gyei közgyûlés elnöke adott áttekin-
tést a megye történelmérõl, kulturális
hagyományairól, és szólt tiszteletre
méltó politikus elõdökrõl: Bezerédj
Istvánról és a Perczelekrõl is. Horváth
István a szekszárdiak munkaszerete-
tét, szorgalmát, értékteremtõ lokál-

patriotizmusát, a helyi borok kiváló
minõségét emelte ki, és arra kérte a
köztársasági elnököt, hogy bárhol jár
a világban, vigye el a szekszárdi borok
jó hírét. Erre van is esély, mivel neves
borszakemberek elõzsûrizését köve-
tõen április végétõl a Bodri Pincészet-
bõl származó 2009-es szekszárdi ka-
darka viselheti a Magyar Köztársaság
elnökének bora címet. 

– Szekszárd élhetõ és vonzó tele-
pülés – húzta alá Horváth István –,
majd a fejlesztésekrõl szólva példákat
említett abból a 9,5 milliárd forintnyi
beruházásból, amelyek jelenleg foly-
nak a megyeszékhelyen. Ezután Pató
Lili, a Dienes általános iskola tanulója
szép elõadásában sárközi népdalokat
hallhattunk, majd a pártok képvise-
lõi szóltak röviden. Dr. Tóth Csaba At-
tila (Jobbik) a pénzvilág továbbra is
befolyásra törekvõ hatalmasairól be-
szélt, holott a választásokon a magyar
nép nemet mondott ezen erõk ki-
szolgálóira. Arra kérte Schmitt Pált,
ügyeljen arra, hogy legalább az ön-
kormányzatiság területén maradjon

meg a lakosság önrendelkezési joga,
valamint hogy tegyen minél többet a
határon túlra rekedt nemzettársain-
kért. Krauss Péter (MSZP) a jogbiz-
tonságot hiányolta, bírálta a média-
törvényt, és a munkavállalók jogaiért
emelt szót. Ács Rezsõ alpolgármester
(Fidesz–KDNP) emlékeztetett arra,
hogy az elmúlt nyolc évben nem
volt olyan rendezvény, ahol az or-
szág vezetõinek személyesen lehe-
tett volna elmondani a véleménye-
ket, kritikákat, kéréseket. 

– A jelenlegi kormány számos fon-
tos intézkedést megtett már eddig is
azért, hogy kivezesse az országot a
gazdasági, politika is és morális vál-
ságból – hangsúlyozta Ács Rezsõ –, és
az önkormányzatoknak kulcsszere-
pük van ebben. 

Ezért Schmitt Pált arra kérte, kísér-
je figyelemmel az önkormányzati
rendszer átalakítását. Ezután Elekes
Boglárka, a Garay-gimnázium diákja
Várnai Zseni: Csodák csodája címû
versét szavalta el. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Üzemlátogatáson a száz százalékban magyar tulajdonú Tolnatej Zrt.-nél. (Balról) Horváth István pol-
gármester, Tóth Ferenc kormánymegbízott, Schmitt Pál köztársasági elnök, Koller Attila vezérigazgató,

dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnöke és Koller Ferenc, a cég nyugalmazott vezetõje
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Felhívás lakcímbejelentésre
A jelenleg hatályos jogszabályok
szerint amennyiben a Magyaror-
szágon élõ polgár bejelentett lakó-
hellyel (korábban: állandó lakcím)
nem rendelkezik, akkor a lakóhely-
lyel való rendelkezéshez kötött jo-
gok (például egészségügyi szolgál-
tatások igénybevétele) gyakorlásá-
ra sem jogosult, ami rá nézve je-
lentõs joghátránnyal járhat.    

A személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásban végzett ellenõrzés
szerint Szekszárdon több mint 50
személy csupán bejelentett szek-
szárdi tartózkodási hellyel rendel-
kezik (korábban: ideiglenes lak-

cím) anélkül, hogy bejelentett lakó-
helye bárhol is lenne. Ezúton kér-
jük az érintetteket, hogy – saját ér-
dekükben, az esetleges joghátrányok
elkerülése céljából – haladéktala-
nul szíveskedjenek felkeresni a
szekszárdi polgármesteri hivatal
okmányirodáját valós lakcímada-
tuk nyilvántartásba vétele céljából. 

Az okmányiroda ügyfélfogadási
rendje: hétfõ: 10–12; 13–15.30;
kedd: 8–12; szerda: 8–12; 13–15.30;
péntek: 8–12; telefonon a 74-504-
192 és 504-193 telefonszámokon le-
het érdeklõdni. A polgárok szemé-
lyi adatainak és lakcímének nyilván-

tartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.
26. § (1) bekezdése kimondja, hogy
a nyilvántartás hatálya alá tartozó
polgár köteles beköltözés vagy ki-
költözés után három munkanapon
belül lakóhelyének, illetve tartózko-
dási helyének címét az önkormány-
zat jegyzõjének nyilvántartásba vé-
tel céljából bejelenteni. A kötele-
zettség teljesítésének elmulasztása
szabálysértési eljárást vonhat maga
után.

A helyes szállásadói magatartás
kialakításának elõsegítése céljából
hivatkozunk a fenti törvény 26. §
(4) bekezdésére, mely szerint a lak-

címbejelentés ténye önmagában a
lakás használatához fûzõdõ, vala-
mint egyéb vagyoni jogot nem ke-
letkeztet és nem szüntet meg.

Amennyiben a polgár ténylege-
sen ott lakik, de a szállásadó (elsõ-
sorban a lakás tulajdonosa, haszon-
élvezõje; az általa bérelt lakásra néz-
ve a bérlõ; munkásszállásra és szol-
gálati lakásra nézve a munkáltató;
hajléktalanszállásra nézve a szállás-
hely fenntartója) nem járul hozzá a
lakóhely bejelentéséhez, törvény-
be ütközõ magatartást tanúsít, és a
szállásadói jognyilatkozat bírósági
pótlása kérhetõ.

Háborús hõseinkre emlékeztünk
Még javában tartott az első világ-

háború, amikor 1917-ben a ma-

gyar országgyűlés arról határo-

zott, hogy minden község állítson

emlékművet hősi halált halt ka-

tonáira emlékeztetve. 

E történelmi tény felidézésével kezdte
beszédét Szekszárd város humánbi-
zottságának elnöke, Csillagné Szánthó
Polixéna a magyar hõsök emléknap-
ján, a Szent István téri I. világháborús
emlékmûnél május 29-én megtartott
ünnepélyes megemlékezésen. A május
utolsó vasárnapjára esõ emléknapon,
amelynek megtartását 2001 júniusá-
ban az elsõ Orbán-kormány határozta
el, a két világháború és az elmúlt ezer
év harcaiban életüket vesztett magyar
katonák emléke elõtt tiszteleg az
ország. Mint azt Csillagné elmondta, a
gyász és az elkeseredettség hozta meg
az 1917-es törvény után 1942-ben, a
második világháború alatt, hogy a meg-
emlékezést terjesszék ki az 1938 után
elhunytakra is. A kommunista diktatú-
ra hatalmasai késõbb feledtetni akar-
ták múltunkat és hõseinket, ennek el-
lenére sokan emlékeztek meg ezekben
az idõkben csendben, titokban – tette
hozzá. A humánbizottság elnöke ki-
emelte: – Köszönettel tartozunk szüle-
inknek, nagyszüleinknek, hogy nem
ért senkit sokként a pillanat, amikor a

történtekkel kapcsolatos hazugságok-
ról végül lehullott a lepel! Ma már nem
kell a sötétet megvárni, hogy gyertyák
ragyogják be a hõsök emlékét! Legye-
nek hõseink, de ne legyenek áldozata-
ink! – zárta sorait Csillagné Szánthó
Polixéna. Az ünnepség alatt Németh
Judit megrendítõ elõadásában Tóth Ár-
pád: Szent nyomorék, riadj címû, 1918-as
versét hallhattuk. „De kelj föl mégis,
szent nyomorék, riadj! Míg boldog né-
pek új lakodalma zeng, ne ülj az útfélen
ma döglõ csonka gyanánt, aki sírva kol-
dul….” – írta a nagy költõ még Trianon

elõtt. Jelenünkben, a június 4-i nemze-
ti gyásznapunkhoz közeledve még ak-
tuálisabbá válnak sorai, amelyekbe be-
lefoglalta a hõsi halált halt katonák em-
lékét is. 

Kirsch János diakónus beszédé-
ben a halál pillanatában utánunk be-
csukódó kapu félelmet, fájdalmat le-
záró jelentõségérõl, valamint az elõt-
tünk megnyíló kapuk szeretetet, ki-
teljesedést hozó szerepérõl szólt.
„Olyan az üdvösség, akár az ivóvíz:
aki pohárral jön, pohárba töltenek
neki, aki korsóval, korsóba kap belõ-
le. A lényeg, hogy mindenki boldo-
gan, elégedetten távozzék.” A diakó-
nus arra is felhívta a figyelmet, hogy
szeretetbõl fakadó áldozat segíti össze-
tartozásunkat. 

Az összejövetel zárásaként Szek-
szárd város önkormányzata nevében
Csillagné Szánthó Polixéna és dr. Tóth
Gyula önkormányzati képviselõk
megkoszorúzták az emlékmûvet,
majd a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Szekszárdi Szervezete, vala-
mint a Schola cserkészcsapat rótta le
kegyeletét az elesett, hõsi halált halt
magyar katonák emléke elõtt.

Gyimóthy Levente

TÓTH ÁRPÁD

Szent nyomorék,
riadj!

Mily ádáz végzet zord zaju tankja jár
A szittya földön? – roppan a régi rög,
S a szent hon négy bús sarka árván
Felcsikorog, s repedezve hull szét.

Ó, hol vagy Istenem, hajdani hõs Hadúr,
Kit felcifrázott diccsel a dõre gõg?
Avitt mentédben, agg szakállal
Merre borongsz aluvó egekben?

Hiába tört a századok éjjelén
Sustorgó vérünk vad melegû, nehéz
Sugárral égre, mint gigászi
Bús bíború, szomorú szökõkút?

Hiába mosta könny apadó szemünk?
S a pórusok hûs könnye hiába hullt:
A véres, fájó, vak verejték
Égre emelt busa homlokunkról?

Ó, nemzetem, szép, lankatag, õs fajom,
Jaj, hogy lehet, hogy most mikor újra kelsz,
S nyújtóznál végre hosszan, vígan,
Zsibbadozón a tagok leválnak?

De kelj föl mégis, szent nyomorék, riadj!
Míg boldog népek új lakodalma zeng,
Ne ülj az útfélen ma döglõ
Csonka gyanánt, aki sírva koldul!

Jussod, ha nem több, jussod ez ünnepen
Egy bús üvöltés, pokolig ordító,
Egy büszke, nagy dacos kiáltás:
Rajta, azért is! el a mankót!

Ha sántán, sírva, reszketve is, de föl!
Koporsók közt is, táncra csak, élni még,
Hajh, szörnyûbb tán a hõs halálnál,
Jöjjön a bátor, a hõsi élet!

Emeld fel áldott, megtaposott fejed,
Megfogyva bár, de törve nem! - újra zengd!
A csonka törzs vén szíve döngjön,
S õsi, karok újra nõnek!

(1918)

Csillagné Szánthó Polixéna beszéde az I. világháborús emlékmûnél

Tisztelgés a II. világháború áldozatai elõtt
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Ezután Tóth Ferenc kormánymegbí-
zott beszélt a kormányhivatalokról, és
felhívta a figyelmet az országban elsõ-
ként Szekszárdon megnyílt kormányab-
lakra, mely reggel 8-tól este 8 óráig fo-
gadja ügyfeleit. 

HIT, MAGYARSÁGTUDAT, 
FELKÉSZÜLTSÉG KELL 

Schmitt Pál beszédében elismeréssel
szólt Szekszárd adottságairól, a városve-
zetés törekvéseirõl.

– Ha csak a borra és a kiváló sajtok-
ra gondolnánk, az is elegendõ ok len-
ne a büszkeségre, de amint látom, az
ambíciók ennél jóval nagyobbak.
Szekszárd kicsi, de dinamikusan fejlõ-
dõ város – mondta az elnök, utalva az
ipari parkra és a folyamatban lévõ be-
ruházásokra. A felvetésekre reagálva
úgy fogalmazott: az önkormányzati-
ságnak nincs alternatívája, csak ott le-
het felelõsen dönteni az emberek sor-
sáról, ahol a döntéshozók közel van-
nak az érintettekhez. – Egy erõs Euró-
pához erõs Magyarországra van szük-
ség, amelynek feltétele az erõs kor-
mány, az erõs önkormányzatok, a csa-
ládok, a hitükben, magyarságukban

erõs, felkészült állampolgárok. Az ön-
kormányzatokra hatalmas felelõsség
hárul, hiszen nagy a munkanélküli-
ség, az eladósodottság, minden ma-
gyarra 2 millió forint államadósság
jut. Jó hír, hogy Szekszárd és a megye
esetében az adósság még kezelhetõ –
mondta. 

KITÜNTETÉSEK
Ezután Schmitt Pál a Köztársasági El-
nök Díszoklevele Éremmel kitüntetést
adományozta BACSMAI LÁSZLÓ ró-
mai katolikus plébánosnak, az egyház-
közösség összetartása, az elesettek fel-
karolása, a fiatalok nevelése érdekében
folytatott fáradhatatlan tevékenységé-
ért, példaértékû egyházvezetõ szolgála-
ta elismeréseként. KOLLER FERENC
agrármérnöknek, a Tolnatej Zrt. nyu-
galmazott vezérigazgatójának, a rend-
szerváltoztatás óta a magyar gazdaságban

példaértékû és elõremutató fejlesztési
törekvései, valamint Szekszárd városa
és a térség fejlõdéséhez nyújtott példa-
mutató tevékenysége elismeréseként.
TÖTTÖS PÁL közgazdásznak, a Magyar
Politikai Foglyok Szövetsége Tolna Me-
gyei Szervezete elnökének 1956-os
helytállása, több évtizedes szervezõ, ka-
ritatív munkája, a II. világháború és az

1956-os forradalom áldozatainak emlé-
két megõrzõ kopjafák, emléktáblák,
emlékmûvek állításában vállalt kiemel-
kedõ szerepe, példaértékû életútja el-
ismeréseként. 

A megyei közgyûlés elnökének ja-
vaslatára KÕFALVI ARANKÁNAK, a
Tolna Megyei Önkormányzat pénz-
ügyi osztálya osztályvezetõjének ki-
emelkedõ szakmai munkája elismeré-
seként, MÁCSAI ANTAL polgári védel-
mi ezredesnek, a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tójának kiemelkedõ, nemzetközileg is
elismert szakmai és vezetõi tevékeny-
sége elismeréseként, SCHNEIDER
KONRÁD kerékpárosedzõnek, a
Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros
Egyesület ügyvezetõ elnökének, pél-
daértékû edzõi, utánpótlás-nevelõi és
szervezõi tevékenysége elismeréseként,

a megyei kormánymegbízott javasla-
tára pedig TÓTH ISTVÁN duna-
földvári cukrásznak kiemelkedõ
szakmai munkája elismeréseként. Vé-
gül, de nem utolsósorban TAKLER
FERENC borásznak magas színvona-
lú bortermelõi tevékenysége, vala-
mint Szekszárd város hírnevét növe-
lõ, a hazai és nemzetközi borverse-
nyeken elért kimagasló eredményei
elismeréseként.

Eszterbauer Kata, a szekszárdi
Garay János gimnázium tanulója
Kosztolányi Dezsõ: Rapszódia címû
megzenésített versét adta elõ ezután,
majd a Szózat eléneklésével zárult az
ünnepi közgyûlés. 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
Schmitt Pál és kísérete ezután lesétált a
Garay-gimnáziumba, ahol Heilmann
Józsefné igazgató köszöntõje és
Krómer Réka, valamint Barsi Orsolya
tanulók éneke után 11. osztályos diá-
koknak tartott közvetlen hangú, hu-
morral is fûszerezett rendhagyó osz-
tályfõnöki órát. Úgymond, tükröt tart-
va a fiatalok elé arról, mindent megtesz-
nek-e saját tehetségük kibontakoztatá-
sáért. Az öt nyelven beszélõ, kétszeres
párbajtõrvívó olimpiai bajnok köztár-
sasági elnök bevezetésként megtanítot-
ta a diákoknak az olimpiai játékok latin
jelmondatát: Citius, Altius, Fortius, azaz
„Gyorsabban, magasabbra, erõseb-
ben”, s arra biztatta õket, hogy soha ne
legyenek elégedettek magukkal. Fejlesz-
szék nyelvtudásukat, mindennap sajá-
títsanak el legalább tíz új idegen szót, de
törõdjenek testükkel, lelkükkel is, mert
a tanulás megalapozza az önbizalmat, a
versenyképességhez pedig állóképes-
ség is kell. Szólt a természet védelmérõl,
és kiemelten a hazaszeretetrõl, a csalá-
dokról, az egymás iránti felelõsség fon-
tosságáról. A Liszt-év fõvédnökeként
több diákot megajándékozott egy-egy
Liszt Ferenc-CD-vel, majd a zongorához

ült és eljátszotta a Megkötöm lovamat
szomorú fûzfához… kezdetû magyar
népdalt. Délután Schmitt Pál felkeres-
te a Tolnatej Zrt.-t, a megyei kórházat,
a bátaszéki idõsek otthonát, városi
uszodát, és a ciszterci apátság romjait
is. A templomban felment az orgoná-
hoz is, és játszott egy részletet a Bol-
dogasszony anyánk címû egykori ma-
gyar néphimnuszból. Makray Katalin
ez idõ alatt meglátogatta a szekszárdi
Petrits Mézeskalács-múzeumot, a Ba-
bits Mihály Emlékházat, a német szín-
házat, a decsi babamúzumot és egy bá-
taszéki óvodát. 

MINDENÜTT NEHÉZ
A látogatás végén Schmitt Pál lapunk
kérdésére így összegezte szekszárdi ta-
pasztalatait: A közgyûlésen meghallgat-
hattam kormánypárti és ellenzéki kép-
viselõket is, amibe belefért szidás és di-
cséret, panasz és kritika is, de ez így
van rendjén. Egy tejüzemben is jár-
tunk, ahol azt láttam, hogyha az em-
ber akar, akkor tud is. Hiszen a Tol-
natejnél egy széles körû magyar össze-
fogás eredményeként európai színvo-
nalú termelés folyik széles vertikum-
mal. Nemcsak tejet, hanem egyéb ter-
mékeket, kakaót, joghurtot, sajtokat is
elõállítanak, és az alapítók nagyon
büszkék arra, hogy százszázalékos ma-
gyar tulajdonú cégrõl van szó, komoly
piaci részesedéssel. Takler Ferenc úr
pincéjében szintén nagy nekibuzdu-
lást láttam, most is fejlesztenek, új tech-
nológiát vezetnek be. Tehát ha nehéz
idõszak van is, mindenki több akar len-
ni önmagánál, ahogy a sportban is kell.
A megyei kórházban tett rövid látoga-
tás során azt láttam, hogy ez az intéz-
mény is súlyos anyagi gondokkal és
szakemberhiánnyal küzd, de itt is folya-
matban van egy új, modern sürgõssé-
gi osztály kialakítása. Tehát az általános
kép az, hogy a helyzet nagyon nehéz,
de mindenütt megpróbálnak úrrá len-
ni a gondokon, és mennek elõre. 

Cser Ildikó

„Az önkormányzatiságnak nincs alternatívája”
Szekszárdra látogatott Schmitt Pál köztársasági elnök

A kitüntetettek körében a városházán. (Balról) Horváth István,
Takler Ferenc, Kõfalvi Aranka, Töttõs Pál, Schmitt Pál, Schneider

Konrád és dr. Puskás Imre, mögöttük: Tóth István, Bacsmai László,
Tóth Ferenc, Koller Ferenc és Mácsai Antal 

Rendhagyó történelemórán a Garay-gimnáziumban

A Balassa János kórházban 
dr. Németh Csaba fõigazgató-

helyettessel
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Fiatalok is segítettek a nyugdíjasklub felújításában
Hatalmas készülődés, sürgés-for-

gás jellemezte a Szekszárdi Nyug-

díjas Polgári Egyesület vadonatúj

klubhelyiségének átadását május

27-én délután, a Mészáros Lázár

utcában. 

A rengeteg aprósütemény, üdítõ, a
rég várt találkozások, a legkülönbö-
zõbb, polgári klub által szervezett ki-
rándulások felidézése a hirtelen nyá-
riasra fordult májusi délutánban igazi
felüdülést nyújtott a fiatalos lendület-
tel tevékenykedõ tagok és megjelent
érdeklõdõk, ismerõsök számára egy-
aránt. A Tolna Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság tõszomszédságában álló, tíz-
emeletes panelépület földszintjén ta-
lálható helyiség – mely korábban
hangstúdióként és raktárként funk-
cionált, mára – köszönhetõen a Fiata-
lok Tolnában Tolnáért (FITT) felújí-
tásban nyújtott segítségének is –
helyt adhat a legkülönbözõbb polgá-
ri nyugdíjas összejöveteleknek. Az
egyesület új, bérelt klubhelyiségének
beszerzésében hathatós segítséget
nyújtott Szekszárd város polgármeste-
re, Horváth István. A hosszas keres-
gélés után a Szekszárdi Vagyonkezelõ
Kft. által felajánlott, bérelhetõ helyisé-
gekbõl végül is a Mészáros Lázár utcai
lehetõséget választotta a nyugdíjas-
klub. A felújítás 2010 karácsonya elõtt
indulhatott el, miután a tavalyi év
õszén sikerült az új bérleményhez jut-
ni. A munkálatokban a már említett if-

júsági szervezet mellett, akik az anyag-
beszerzésben is segítséget nyújtottak,
szép számmal vették ki részüket csa-
ládtagok, barátok, úgy a falbontásban,
mint a vezetékek áthelyezésében, fes-
tésben, padlólerakásban, vagy éppen
a felesleges betonkiszögellések eltûn-
tetésében. Tárgyaltak az Alfa Nova
Kft.-vel is, amely vállalta, hogy a fûtés
beindítása elõtt a radiátorokat és az
esztétikailag még zavaró fûtéscsöve-
ket megfelelõ módon alakítják át, iga-
zodva a helyiség új jellegéhez. 

Az új klub megnyitóján megjelent
Csillagné Szánthó Polixéna, az önkor-
mányzat humán bizottságának elnö-
ke is. A nyugdíjasegyesület elnöke,
Szegedi Dezsõné a megnyitón el-
mondta: külön öröm a tagok számára,
hogy kerek évfordulót ünnepelhet-
nek, hiszen a tízéves jubileumra sike-
rült új helyre költöznie a Szekszárdi
Nyugdíjas Polgári Egyesületnek. Az el-
nöknõ ugyanakkor kitért az elmúlt
évek viszontagságaira, amikor is nagy
esõzéseket követõen a korábbi, a

Szent István tér 18-as szám alatt lévõ
bérelt alagsori helyiséget többször el-
öntötte a víz, s a falak is teljesen feláz-
tak már. A kaotikus körülmények kö-
zött teljesen lehetetlenné vált klubta-
lálkozókat tartani, ezért volt szükség
váltásra. A helyzetet súlyosbította,
hogy az utóbbi idõben több százezer
forintot kellett a felújításokra áldozni.
A korábbi falak között – mint arra
Szegediné emlékeztetett – a körülmé-
nyek ellenére igazi polgári élet folyt, s
ugyanezt a közösségi életet szeretnék
az új helyen is folytatni. Hajósi bor-
kóstolás, faddi, bajai kirándulások,
hétvégente filmvetítések, elõadások,
hogy csak párat említsünk a felsorolt
közös programokból, melyek az egye-
sület eddigi találkozóit jellemezték. A
nyugdíjasegyesület 2001 márciusá-
ban Pádel László elnök, Kapitány Fe-
renc alelnök vezetésével, s kilencven-
négy alapító taggal kezdte meg mûkö-
dését. Az alapításban olyan neves ’56-
osok is részt vettek, mint Töttõs Pál, a
Pofosz megyei szervezetének elnöke,
vagy dr. Deák Gábor, a szervezet el-
nökségi tagja. 

Szegedi Dezsõné elmondta, céljuk
eddig is és ezután is a konzervatív ke-
resztény erkölcsi értékrend vállalása,
meggyökereztetése, éppen ezért sze-
retettel várják soraikba a polgári ér-
tékrendet vallókat!  Az összejövetel va-
csorával zárult, melyre a Szent László
Szakképzõ Iskola ebédlõjében került
sor. Gyimóthy Levente

Álláspályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) pályázatot
hirdet HÁZIORVOSI munkakör betöltésére.
Munkahelye: Tolna megye, Szekszárd. Munka-
köre: 

- területi ellátási kötelezettséggel
- felnõtt-háziorvosi praxis
- társulás keretében ellátott központi ügyeleti

kötelezettséggel
- határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

• a 4/2000. (II. 25.) Eü M rendeletben, valamint
a 18/2000. ( II. 25.) Korm. rendeletben elõírt fel-
tételek megléte

• büntetlen elõélet
• képesítést igazoló iratok hiteles másolata
• 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes önéletrajz
• alkalmasságot igazoló okirat
• nyilatkozat arról, hogy a személyét érintõ kér-

dés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
Bérezés: a KJT szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2011. 06. 29. 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2011. 07. 28. 
A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A pályázatok elbírálását követõen azonnal.
További információt ad: Dölles Lászlóné

egészségügyi gondnokságvezetõ
Tel.: 74/-511-477, vagy 06-30-458-6344.

Várhatóan beperli az Európai

Bíróságon Magyarország az

Európai Bizottságot (EB), mert

a hazai hatóságok szerint az

EB jogtalanul követel vissza 

2 535 286 eurónyi (mintegy

704 millió forintnak megfele-

lő), 2004-ben folyósított uniós

Sapard mezőgazdasági és vi-

dékfejlesztési támogatást. 

Az illetékes minisztériumok az Eu-
rópai Koordinációs Tárcaközi Bi-
zottságnak (EKTB) elõterjesztést
készítettek, amelyben javaslatot
tettek arra, hogy a kormány a per
megindítását támogassa. Az EB
azért rendelt el visszafizetést, mert
megítélése szerint Magyarország a
kifogásolt Sapard-pénzeket az ak-
kor hatályos, háromhavi határidõn
túl fizette ki. A magyar álláspont
szerint viszont a bizottság tévedett,
mert a kiutalási határidõt nem a tá-
mogatás-igénylési csomagok befo-
gadásától, hanem az ellenõrzések

utáni teljes dokumentáció összeál-
lításától kellett számítani, és ez
hosszabb idõt vett igénybe. A hazai
ellenõrzések éppen az unió pénz-
ügyi érdekeit védték, az eljárást
szabályozó, úgynevezett mûködési
kézikönyv (MKK) elõírásait pedig
az EU szakértõi ismerték. Bár a ma-
gyar szakmai és méltányossági ér-
veket az illetékes brüsszeli egyezte-
tõ testület tavaly februárban támo-
gatta, az EB érdemben nem reagált
a helyzetre, majd ez év március 28-
i határozatával hivatalosan is elren-
delte a visszafizetést.

Mint ismert, a különleges elõ-
csatlakozási programként mûkö-
dött Sapardot az unió kormányfõi
1999-ben hagyták jóvá a tíz új ak-
kori tagjelölt ország mezõgazdasá-
gi és vidékfejlesztési támogatására.
Az EB még 2004-ben ellenõrizte a
kifogásolt kiutalásokat és állapítot-
ta meg a vélelmezett hiányosságo-
kat, de az ügy bizottsági szinten
csak most zárult le.

Mint ismert, Brüsszel az elmúlt
években több más alkalommal is
kifogásolta egyes uniós agrártámo-
gatások magyarországi kifizetését,
de a bizottsági megállapításokat a
mezõgazdasági tárca az esetek
többségében vitatta. Az EB pénze-
ket kért vissza például a területala-
pú támogatásokkal, a kölcsönös
megfeleltetési elõírásokkal, a me-
zõgazdasági parcellazonosító
rendszer mûködésével vagy a cu-
kortámogatási szabályozással kap-
csolatban is. A brüsszeli bejelenté-
sek után egyeztetõ tárgyalások kez-
dõdtek, amelyek nagy része ma is
tart. Ismert ugyanakkor, hogy Ma-
gyarország az Európai Bíróságon
már indított agrárgazdasági témá-
jú pereket az EB ellen, mégpedig
az Amflora elnevezésû génmódosí-
tott ipari burgonya köztermeszté-
sének tavalyi uniós engedélyezése
és a szlovák-magyar „Tokaji” név-
használati vita miatt.      

Forrás: agromonitor.hu

Sapard-támogatások: Magyarország beperli 
az Európai Bizottságot

Hétszázmillió forint visszafizetését vitatjuk 
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Szekszárd, Garay tér. Egy inzulinos cu-
korbeteg hirtelen rosszul lesz: leesett
a vércukorszintje, és nincs ereje, hogy
segítséget kérjen. A helyzet szerencsé-
re „csak” egy vizsgafeladat volt arra, ho-
gyan is reagálnak a helyiek a hasonló
helyzetekre.  

De mit is kell tenni ilyenkor? Dr. Su-
dár Zsolt, a Balassa János Kórház
belgyógyász-diabetológus fõorvosa
szerint: „A lehetõ leggyorsabban cuk-
ros üdítõt vagy kockacukrot, szõlõ-
cukrot kell fogyasztani, ebben kell se-
gíteni. Eszméletlen beteghez pedig
azonnal mentõt kell hívni.”

Az orvostudomány fejlõdésének kö-
szönhetõen már olyan modern inzu-
linkezelést is kaphatnak a betegek,
amivel ritkábbak a vércukorszint-inga-
dozások és az ezzel járó rosszullétek.
„A hagyományos inzulinokkal össze-
hasonlítva a modern inzulinok hatása
egyenletesebb, és alkalmazásuknál ki-
sebb a vércukor kórosan alacsony
szintjének veszélye illetve ingadozása,
valamint csökken az éjszakai vércukor-
esés kockázata is. Emellett a modern
inzulinnal a betegek sokkal rugalma-
sabban étkezhetnek és a kisétkezések
akár el is hagyhatók. Ez segítség lehet
akár a testsúly megtartásában is” – tet-
te hozzá dr. Sudár Zsolt. (X)

Szekszárdiak vizsgáztak: segítünk-e 
a bajban levõ cukorbetegeken?

Dr. Sudár Zsolt

A cukorbetegek rosszullétét
gyakran összetévesztik az

alkoholisták állapotával

A „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” program támo-
gatásával, május 30-án a
Holub József utcai társas-
házakban élõk közös
összefogással rendezték,
szépítették lakókörnye-
zetüket. A lakók többek
között lecsiszolták, lefes-
tették a játszóteret a ga-
rázssortól elválasztó ko-
pott korlátot. Kicsi és
nagy együtt festett, csi-
szolt, szemetet szedett.
Jó hangulatban telt a dél-
után, kellemes beszélge-
tések alakultak ki. Az idõ-
járás nem engedte, hogy
másnap befejezzék a
park csinosítását, de
azonnal kitûztek egy új
napot, június 6-át, hétfõt, hogy a ma-
radék játékokat, padot lefessék. Aki
tehát lemaradt a 30-i programról, ne
csüggedjen! Június 6-án fél háromtól
a munka folytatódik.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni Lemle Bélánénak nemcsak
a finom süteményt és a frissítõt, de
a szervezésben végzett munkát is,
illetve Balázsné Bárdi Anitának,
Hefner Editnek és Lucának, Pintér

Gábornak, Lászlónak, Juditnak, So-
mának; Kutrovácz Jenõ közös kép-
viselõnek, Forrai Bernadettnek és
Dorkának, Ignáczné Böhm Ritá-
nak és Katának az  önzetlen segít-
séget, és azt a pár órát, amit szabad-

idejükbõl erre fordítottak. Külön
köszönet Bartha Tibornak a csiszo-
lógépért. 

Hasonló kezdeményezéseket vá-
runk lakóközösségektõl, közös kép-
viselõktõl, akik szeretnének tenni
környezetükért és hajlandóak sza-
badidejükbõl erre áldozni. Informá-
ció: 0630-494-8028 Wallacher Pé-
ter; szepitsuk@szekszard.hu.

Wallacher Péter programfelelõs

Összefogás a Holub utcában Tiszta, rendezett, 
virágos porta! 2011

Idei évben másodszor kerül megrendezésre a
„Tiszta, rendezett, virágos porta!” elnevezésû
program. Várjuk azok jelentkezését, akik saját,
vagy mások portáját példaértékûnek tartják, és
úgy gondolják, hogy a szépen rendezett kert-
jükkel fontos, díszítõ szerepet játszanak váro-
sunk életében. Ezen gondos gazdákat szeret-
nénk kitüntetni a program keretén belül. 

Jelentkezni 2011. június 10-tõl július 15-ig
lehet a következõ hat kategóriában, önként
vagy másokat ajánlva: Társasházak • Családi
házak • Tanyák • Ingatlan elõtti közterület •
Vendéglátó- és kereskedelmi egységek; telep-
helyek • Intézmények. A zsûri elõreláthatóan
július közepétõl folyamatosan látogatja meg a
benevezett portákat. A pontozásnál figyelem-
be vett szempontok nem változtak a tavalyi-
hoz képest:
n udvar, elõkert, homlokzat, járdaszegély dí-

szítése, esztétikai összhatása
n intézmény, kereskedelmi és vendéglátóegy-

ség kategóriában az épületek környezeté-
nek tisztasága, rendezettsége, környezetszé-
pítés minõsége, összhangja

n terület gyommentessége
n járda, vízelvezetõ árok tisztasága, rendezett-

sége
Jelentkezni a következõ elérhetõségen le-

het, pontos név, cím megadásával: 
szepitsuk@szekszard.hu
Tel.: 06-30/494-8028, Wallacher Péter.
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A Szekszárdi Polgárõr-egyesület júni-
us 13-tól lakossági ügyfélszolgálatot
tart hetente hétfõi napokon 15–16
óra között a szekszárdi vasútállomás
MÁV Civil Közösségi Terében, melyre
szeretettel várunk mindenkit, aki a he-
lyi közbiztonságért tenni kíván, illetve
kérdése, kérése van felénk.

Ügyfélszolgálat
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata kiemelten fontosnak
tartja a parlagfû elleni védekezést. En-
nek érdekében felhívjuk az érintettek
figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése
értelmében – a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatla-
non a parlagfû virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követõ-
en ezt az állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani.

Ha a földhasználó védekezési köte-
lezettségének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére az eljáró hatóság
közérdekû védekezést rendel el. 

A fentieken túl a fertõzött terület
nagyságától és a gyomborítottság

mértékétõl függõen növényvédelmi
bírságot is ki kell szabni, amelynek
összege – belterületen – 15 000 Ft-tól
5 000 000 Ft-ig terjedhet. A bírság
meg nem fizetése esetén a kiszabott
összeget késedelmi kamat terheli és
adók módjára kell behajtani, amelyrõl
az állami adóhatóság gondoskodik. 

A helyszíni ellenõrzés hivatalból vagy
bejelentés alapján történik. A belterületi
ingatlanok vonatkozásában az önkor-

mányzati jegyzõ és a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága –  az ügyfél elõzetes értesí-
tése nélkül – egyaránt végezhet helyszí-
ni ellenõrzést (parlagfû-felderítést), a
közérdekû védekezés elrendelésére a
221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet
értelmében a jegyzõ jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy a véde-
kezési kötelezettségüket, mindannyi-
unk egészségének megóvása érdeké-
ben önként teljesítsék.

A polgármesteri hivatal a parlagfû-
vel fertõzött területek felderítésében
számít a lakosság segítségére is. Kér-
jük, hogy aki parlagfüves területet
észlel, az június 30-át követõen jelezze
a hivatal által mûködtetett 06 80/204-
835-as zöld különszámon.

Felhívás parlagfû elleni védekezésre

Klímatudatos kisokos vetélkedõ 1.
Cserélje le lakása, családi háza összes ré-
gi izzóját energiatakarékos izzóra a Szek-
szárdi Klímakör segítségével. Nyerjen
10 darab 100 W-os energiatakarékos iz-
zót, és spórolja meg a világítási költségé-
nek 80 százalékát. Ezt most ingyen meg-
teheti, ha jól válaszol a következõ 3 hé-
ten megjelenõ kvízünk kérdéseire.

Két éve megalakult a Szekszárdi Klí-
makör, amely programjaival terjeszti a
klímatudatos gondolkodást és gyakor-
latot. Szekszárd csatlakozott a Klíma-
barát Települések Országos Szövetsé-
géhez, ahol hamar elismerést váltott ki
programjával. A Zöldtárs Környezet-
védelmi Közhasznú Alapítvány koor-
dinálja és saját szervezésû rendezvé-

nyeivel kiegészíti ezt a tevékenységet.
A Szekszárdi Klímakör vetélkedõt
hirdet annak érdekében, hogy bõvít-

se a lakosság ismereteit a minden-
napokban követendõ környezetkí-
mélõ magatartásformák bemutatá-
sával. A vetélkedõben bárki részt ve-
het, tehát fiataloktól éppúgy várjuk
a válaszokat, mint szüleiktõl, nagy-
szüleiktõl, iskoláktól és civil szerve-
zetektõl. A harmadik forduló után a
legtöbb helyes választ adók közül 20
beküldõ nevét kisorsoljuk, õk egy át-
lagos háztartás izzószükségletének
megfelelõen 10-10 darab 100 W-os
energiatakarékos izzót nyernek. Az
energiatakarékos izzókkal a Tesco
szekszárdi áruháza támogatta a
programot. A válaszokat e-mailben
várjuk a szdklimakor@gmail.com

internetes címre (a kérdések a
www.zoldtars.hu címrõl is letölthe-
tõk lesznek), illetve a kérdéseket pa-
píron is megválaszolhatják, és a Pol-
gármesteri Hivatal portáján elhelye-
zett Szekszárdi Vasárnap ládába dob-
hatják be legkésõbb július 10-ig. A bo-
rítékra kérjük írják rá, hogy „Szek-
szárdi Klímakör”, továbbá a nevüket
és elérhetõségüket. Eredményhirde-
tés: a Szekszárdi Vasárnap augusztusi
elsõ számában. A nyertesek a 10-10
darab energiatakarékos izzót a Zöld-
társ Alapítvány Szekszárd, Béri B. Á.
u. 91. földszint 1. alatti irodájában ve-
hetik át.

Szekszárdi Klímakör

Az elsõ forduló kérdései: A globális klímaváltozás 

1. Melyik gáz légkörbe kerülése felelõs elsõsorban a klímaváltozásért? (klór, metán, nitrogén, szén-dioxid, vízgõz)

2. Miben mérjük az ökológiai lábnyomot? (nap, km, hektár)

3. Milyen szélsõséges idõjárási jelenségeket idéz elõ a globális éghajlatváltozás?

4. Ön szerint 1850 óta hány Celsius-fokkal emelkedett a globális átlaghõmérséklet? (1°C, 3°C, 0,8°C)

5. A klímát kutató tudósok szerint hány Celsius-fok az a globális hõmérséklet-emelkedés, amely esetén a veszélyes és kiszámíthatatlan éghajlatváltozás koc-
kázata jelentõsen fokozódik, és az alkalmazkodás költségei drámai mértékben megnõnek? (1°C, 2°C, 3°C)

6. Milyen megújuló energiaforrásokat ismer?

7. Tudja-e, hányszor fordult elõ 1901 és 1949 között, hogy az átlaghõmérséklet három vagy több napon keresztül meghaladta
a 27 Celsius-fokot (hõségriadó)? (3, 5, 12)

8. Tudja-e, hogy az elmúlt 22 évben hányszor fordult elõ, hogy az átlaghõmérséklet három vagy több 
napon keresztül meghaladta a 27 Celsius-fokot (hõségriadó)? (12, 20, 31)

"
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Inkvizíció a középkortól napjainkig
„Bűnök Isten nevében” az inkvizí-

ció története címmel tartotta

meg a megyei könyvtár egyház-

történeti sorozatának negyedik

előadását ifj. Töttős Gábor május

26-án. Az inkvizíció előzményeit

és jelenét is felvázoló előadás

több közhiedelmet is eloszlatott.

Még jóval az inkvizíció elõtt, 1022-ben
Orleans fõterén történt meg elõször,
hogy keresztények égettek meg ke-
resztényeket. Tíz ottani kanonokról
ugyanis egy vizsgálat kiderítette, hogy
vallási dualista nézeteket vallanak. Jobb
híján egy a János evangéliuma 15. ré-
szébõl vett passzussal szokták magya-
rázni az eretnekégetést.

A XII. század elsõ feléig csupán egy-
egy habókosnak tûnõ, komikus „val-
lásújító” jelent meg, de a század dere-
kán már nagymértékben terjedtek, el-
sõsorban francia és dél-német terüle-
teken, valamint Észak-Itáliában az
eretnekmozgalmak. Közülük a
katarok és a valdensek a két legjelen-
tõsebb irányzat. 1179-ben a III.
lateráni zsinat határozatot hoz a
katarok ellen, 1183-ban a veronai zsi-
nat már a valdensek ellen is. Ez az a
zsinat, amelyiken a pápa felszólította
a püspököket az eretnekek felkutatá-
sára. Felkutatás: latinul inkvizíció. A
feladatuk tehát az volt, hogy kutassák
fel az eretnekeket, és térítsék meg
õket, nem az, hogy megégessék. A
püspöki inkvizíció nagyon kevéssé
volt hatékony, mivel a püspökök lelki-
leg és anyagilag is kötõdtek az általuk
vezetett közösséghez. Másrészt nem
volt kidolgozott módszerük, nem is-
merték az eretnekségeket, nem tud-
ták, miben különböznek azok a kato-
likusoktól, és nem volt eljárásrend
sem. Nem tudták, mit tegyenek, ha ki-
derül valakirõl, hogy eretnek.

A XIII. sz. elején kezdett elterjedni
az egyháztudósok körében az a né-

zet, ami az eretnekséget Isten egyhá-
za elleni összeesküvésként értelme-
zi. Ekkoriban történt az eretnekség
kriminalizálása is, vagyis, hogy az
eretnekséget lelki bûn helyett már
világi bûnnek tekintették, méghozzá
a skolasztikus érvelés nyomán állam-
ellenes bûnnek. A XII. sz. végétõl az
egyház magát Krisztus misztikus tes-
tének nyilvánítja, a tagjai mi va-
gyunk, tehát az egyházellenes csele-
kedetek, a társadalom számára is ve-
szélyesek. 

Az 1198-ban pápának választott III.
Ince kinyilvánította, hogy az eretnek-
ség megsérti az isteni felséget. A kö-
zépkorban, de még az újkorban is ez a
legsúlyosabb bûn volt, fõ- és vagyon-
vesztéssel járt. A IV. lateráni zsinaton
III. Ince felszólította a világi hatalma-
kat, hogy ne támogassák az eretnek-
séget, hanem az inkvizíciót, az eret-
neküldözést, és ha kell, akkor hajtsák

végre a halálbüntetést. A közhiedelem
úgy tartja, hogy az inkvizícióhoz
számtalan haláleset köthetõ. Ez igaz,
csakhogy jogi szempontból nézve
megkérdõjelezhetõ, merthogy az egy-
háznak nincsen joga megölni senkit.
Az egyház végítéletként átadta a világi
hatalomnak az eretneket. Az egyház
senkit nem ölt meg, hanem a világi ha-
talom az egyház kérésére. Ez csak jogi
csûrés-csavarás.

Az 1216-ban megalakult dominiká-
nus rend számára a szegénység esz-
köz volt arra, hogy meggyõzzék az
eretnekeket, a katolikus egyházban is
lehet bûntelenül élni. 1221-ben meg-
halt a rendalapító, Domonkos, 1234-
ben szentté avatták. Õ lett az inkvizí-
ció védõszentje.

1231-ben IX. Gergely a pápai meg-
bízottak kezébe adta az inkvizíciót,
legfõképpen a Domonkos-rendi szer-
zetesekébe. Hatalmas lelkesedéssel

kezdtek bele a munkába, és nagy ha-
tásfokkal dolgoztak, hiszen az elítél-
tek vagyonának 1/3 az inkvizítort il-
lette. Így már 1252-ben újabb bullát
adtak ki a túlkapások ellen: tilos a kín-
vallatás gyerekeken, öregeken, váran-
dósokon. Csak egyszer lehet kínval-
latni. Ezért egy kínvallatást végeztek
sok részletben. Minél korábban val-
lott valaki, annál enyhébb büntetést
kapott. Ha be sem vallotta, máglyán
elégették.

Jelentõs újításokat vezettek be: ki-
hallgatási módszereiket ma is használ-
ják: pl.: meggyõzték a rokonokat ar-
ról, beszéljék rá hozzátartozójukat,
jobban jár, ha vall. Börtön korábban is
létezett, de börtönbüntetés nem. Új-
donság volt, hogy a jegyzõkönyveket
archiválták: „létrejött a hatalom emlé-
kezete”.

A XIV. században már hanyatlik az
inkvizíció, majd új erõre kap az elsõ
reformátor, az 1414-ben a konstanzi
zsinaton elítélt Husz Jánosnak és tana-
inak, a Magyarországon is elterjedt
huszitizmusnak, majd késõbb a refor-
mációnak az üldözése során. III. Pál
pápa éleszti újjá az inkvizíciót 1542-
ben a „Licet ab initio” kezdetû bullá-
val, amellyel az inkvizíció a jezsuiták
kezébe került. III. Pál inkvizíciós bíró-
ságok helyett legfelsõbb hitbíróságot
hozott létre, amely más néven, de ma
is fennáll.

Bár a II. vatikáni zsinat komoly lé-
péseket tett az ökumenizmus irányá-
ba, az inkvizíció napjainkban is léte-
zik. Ugyan a módszerei finomodtak,
már csak egyházi büntetéseket szab
ki. Fõ feladata a könyvek és a klérus
cenzúrázása. 1983-tól a neve: Hittani
Kongregáció. 1981. november 25. –
2005. április 2-ig Joseph Ratzinger
bíboros vezetésével mûködött, aki a
jelenlegi pápa XVI. Benedek néven.
Hivatalát William Levada bíboros
vette át. Kovács Etelka

A Szekszárdi Civil Kerekasztal munkájáról
A Szekszárdi Civil Kerekasztal

(SZCK) 2011. május 4-én délután tar-
totta a szokásos tavaszi plenáris ülését
az Állomás Civil Közösségi térben. Be-
számoló hangzott el 2011 elsõ félévé-
rõl, amely rendkívül eseménydús volt.
Amint Ácsné Oláh Gabriella elnök la-
punkhoz eljuttatott tájékoztatójából
kiderül, egyebek között részt vettek
az önkormányzati bizottságok ülése-
in, ahol az együttmûködési megálla-
podás értelmében a civilek is kifejthe-
tik véleményüket. A SZCK szükséges-
nek tartaná a több évvel ezelõtt aláírt
megállapodás revízióját, ezért a veze-
tõség jelenleg egyeztet a polgármeste-
ri hivatallal. 

A beszámoló szerint a kerekasztal
képviselõi városi rendezvényeken ko-

szorúztak, közterület-elnevezésben is
kérték a segítségüket, s jelöltek „Az Év
Tolna Megyei Újságírója” díjra is. Tag-
szervezeteik részt vettek dr. Brachin-
ger Tamás kutatómunkájában, aki a ba-
jai fõiskola docenseként egy ösztöndíj
keretében vizsgálja a civilek és az ön-
kormányzatok kapcsolatát. 

Szekszárd Megyei Jogú Várossal kö-
zösen április 20-án Civil Fórumot tar-
tottak. Április 28-án részt vettek az el-
sõ közéleti fórumon, ahol meghallgat-
ták az önkormányzat elmúlt 4 évi
munkájáról, jelenlegi helyzetérõl, jö-
võbeni elképzeléseirõl, és a várost
érintõ beruházásokról szóló tájékoz-
tatót.

A SZCK több szolgáltatással áll tag-
jai rendelkezésére: 

– Dr. Dobos Béla ügyvéd a civil
szervezetek adminisztrációjának javí-
tása érdekében jogi megfelelési kont-
rollszolgálatot és referenciát vállalt
egyszeri kedvezményes díjért. Tele-
fonszáma: 06-20-257-83-50

– Farkas Gábor, PONT-E Alapítvány
elnöke havi 1 óra szervezetfejlesztést
tart ingyen. Idõpont-egyeztetés szük-
séges. E-mail cím és telefonszám: far-
kas.gabor@rendszermenedzsment.h
u; 06-30-959-75-40

– Tagszervezeteik elõzetes egyezte-
tés után ingyen használhatják az Állo-
más Civil Közösségi teret.

A CKA 2008-ban kérdõívben kérte
ki tagszervezetei véleményét. Az azó-
ta bekövetkezett változások és taglét-
számbõvülés miatt ismét kérdõívet

küldenek az érintetteknek, hogy fel-
mérjék tagszervezeteik nehézségeit,
elvárásait, kéréseit. A CKA Életrevaló
programok címmel akciót hirdetett,
amellyel szeretnének hozzájárulni a
pozitív változásokhoz városunkban.
Témakörök: civilizáció, oktatási és ne-
velési programok, helyi termék piac,
turizmus, civil szervezetek fejlesztése,
mikro- és kisvállalkozások segítése, a
CKA honlapjának készítése. A munka-
csoportok élén egy-egy vezetõségi tag
áll, akikhez csatlakozni lehet. 

Minden évben megünnepelik az
önkéntesek napját, így idén is. Június
5-én (vasárnap) a Garay téren dél-
elõtt 10 órától este 18.00 óráig várják
folyamatosan programmal az érdek-
lõdõket. 

Ifj. Töttõs Gábor
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Ügyfélfogadás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna
Megyei Adóigazgatósága központi
ügyfélszolgálata 2011. május 30-tól mó-
dosított nyitva tartás keretében fo-
gadja az ügyfeleket. 

AZ ÚJ NYITVATARTÁSI IDÕ:

Hétfõ: 8.00–18.00 óra
Kedd: 8.00–12.00 óra

Szerda: 14.00–18.00 óra
Csütörtök: 8.00–12.00 óra

Péntek: 8.00–11.00 óra
Központi Ügyfélszolgálat: Szekszárd,
Arany János utca 5–11.

Szekszárd számára fontos a ka-

jak-kenu sport. Bizonyítja ezt ma-

ga a polgármester és városunk ti-

zenöt jelentős vállalkozójának je-

lenléte a közel egy éve alakult

Szekszárdi Kajak-Kenu Sport-

egyesület első szponzortalálkozó-

ján május 26-án. 

Az egyesület mellett Angyal Zoltán
mondott köszönetet a támogatóknak,
aki korábban szövetségi kapitány volt,
jelenleg az utánpótlás-nevelés szakmai
kérdéseivel foglalkozik. Nekik köszön-
hetõen gyors tempóban fejlõdik az im-
már három konténerbõl és az általuk
körülvett hajótárolóból álló sporttelep.
Található itt külön-külön öltözõ a fiúk-
nak és a lányoknak, védettebb hely a
legértékesebb, még világbajnokságot
is látott kajakoknak, iroda Jámbor Atti-
la versenyzése során szerzett összes ér-
mével és kupájával. Hiányzik még a
szaniter, amit egyelõre a közeli Csapó
Dániel középiskolával kötött jól mûkö-
dõ együttmûködésnek köszönhetõen
tudnak megoldani. A következõ mun-
kálat a hajótároló rész lefedése lesz, és
a közelgõ nyári hõség elõtt a konténe-
rek légkondicionálása.

A bázis megtekintése után nyilatko-
zott lapunknak Horváth István pol-
gármester, Szekszárd kajak-kenu
egyesületérõl:

– Rögtön melléálltunk a kezdemé-
nyezésnek, már csak azért is, mert At-
tila sportemberként bebizonyította,
hogy nagyon hiteles képviselõje en-
nek a sportágnak. Ha egy ilyen kiváló
sportoló, úgymond, a civil életben sze-
retné kamatoztatni a megszerzett tu-
dását, akkor támogatnunk kell. Más-
részt Szekszárd egy sportos város.
Nemcsak arra gondolok, hogy a kihí-
vás napján évek óta a legaktívabbak az
itt élõk, de nagyon sok és komoly fej-
lesztést hajtott végre a város a sport te-
rületén, amibe beleillik a vízi sport és
a kajak is. Már évek óta keressük, ho-
gyan lehetne megoldani a Sió haszno-
sítását, még vonzóbbá téve ezáltal

Szekszárdot. Ez egy nagyszerû ötlet, és
a lehetõségeinkhez képest minden tá-
mogatást megadunk. Örülünk, hogy a
város cégei is mellé álltak. Ez egy igazi
összefogás, aminek az abroncsa Attila.
Szeretném, hogy minél többen jöjje-
nek, és próbálják ki ezt a sportágat.
Nekem a két nagyobb gyerekem: a ti-
zennégy éves lányom és a tízéves fiam
biztos, hogy jön kajakozni.
– Milyen támogatást ad a város az
egyesületnek?

– A város erkölcsi és anyagi támo-
gatást is ad. Sõt, a Szekszárdi kistér-
ség is felkarolta az egyesületet, és
adott támogatást. Kistérségi vezetõ-
ként is fontosnak tartom a vízi turiz-
mus beindítását. Ez jól kiegészítené
Szekszárd már meglévõ értékeit. Me-
dinának van egy közös ingatlanja az
önkormányzattal, egy régi malom,
ami lehetne csónakház. A Medina-
Szekszárd közötti szakasz jól csóna-
kázható, Medina az autópálya meg-
épültével könnyen megközelíthetõ.
Minden adott ahhoz, hogy ez megva-
lósuljon.
– Milyennek látja a vízi sporttele-
pet?

– Több, mint amit gondoltam,
nagyszerû. Nagyon komoly, jól át-
gondolt szakmailag és hasznosítás
szempontjából is a bázis. Attila a
nullából építette ezt fel. Belülrõl
sokkal többet mutat, mint kintrõl,
az útról.

– Köszönet illeti a támogató
vállalkozókat – mondta lapunk-
nak Angyal Zoltán –, és öröm-
mel látom, hogy Szekszárd szá-
mára fontos a kajak-kenu egye-
sület, hiszen a találkozóra eljött a
polgármester. A Magyar Kajak-
Kenu Szövetség eddig is támo-
gatta és továbbra is támogatni
fogja a szekszárdi egyesületet,
ahol komoly szakmai munka fo-
lyik. Járom a vidéket, rendszere-
sen látogatom az egyesületeket,
de ritka az ilyen szép és színvo-
nalas sporttelep. Vigyázzanak rá!
– Eredményekrõl ilyen rövid
mûködés után még nem be-
szélhetünk…

– Nagy eredmény, hogy már
60 gyerek kajakozik Szekszár-
don, akik nem biztos, hogy él-
sportolók, de biztosan egészsé-

gesek és szépek lesznek. Ez a fontos,
és hogy a szabad levegõn, szép kör-
nyezetben töltik a szabadidejüket csa-
vargás helyett. Szeretni fogják a kajak-
kenu sportot, de nem elég õket, ha-
nem a szülõket is meg kell nyerni en-
nek a sportágnak.
– Van helye a közeli tolnai mellett
Szekszárdon is egy kajak-kenu
egyesületnek?

– Összesen 96 egyesület van Ma-
gyarországon, mindegyikre szükség
van. Fontos, hogy minél többen kaja-
kozzanak. Azt pedig sosem tudhatjuk,
hogy a sok közül melyik egyesületben
találjuk majd meg a jövõ Kammerer
Zoliját vagy Kolonics Gyuriját, akik
szintén vidéken, Vácon, illetve Pakson
nevelkedtek. Évek óta jól ismerem
Jámbor Attilát, nálam tett edzõi vizs-
gát, szakmailag kiváló, nagyon elszánt
és kitartó, nagyszerûen ösztönzi a
gyerekeket, de elõbb-utóbb biztos,
hogy segítségre lesz szüksége. Remél-
hetõleg ez is megoldódik, ha – ahogy
Jámbi mondta – a szekszárdi fõisko-
lán C szakként felvehetõ lesz a kajak-
kenu, és onnan majd kinevelõdik va-
laki. Kovács Etelka

Van jövõje Szekszárdon a kajak-kenunak

Angyal Zoltán (balról) és 
Jámbor Attila

Edzõtáborozás Horvátországban idén áprilisban
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Szekszárdi borok a Károlyi-palotában
Huszonhárom borász több mint hetven bora garantálta a sokszínûséget

Immár öt éve van egy csütörtök

minden év májusában, amikor

csak a szekszárdi minőségi, illet-

ve a csúcsminőségi borokkal is-

merkedhet a gasztronómia- és

borkedvelő közönség a budapesti

Károlyi-palotában egy egész na-

pon át. Idén május 26-án már 23

borászunk, meg a harci Brill Pá-

linkaház képviselője várta a

szakma és a nagyközönség roha-

mát a hosszan elnyúló barokk

stílusú míves díszteremben. 

A legnagyobbak, a már nevet szer-
zett második vonalbeliek, no, és a ke-
vésbé ismert feltörekvõk újra együtt.
A standokon az adott pincészet mini-
mum három fajta, 2007–2009 közötti
évjáratú bora, köztük azok is, ame-
lyekkel csak a nagyobb szállodákban,
vagy vinotékákban találkozhat a fo-
gyasztó, a vásárló,  a kereskedõ.

Cseh Gábor egykori aktív fõvárosi
borkereskedõ, egyúttal hozzáértõ
borínyenc ( csak névrokona az erre a
névre hallgató szekszárdi festõmû-
vésznek) többször is jelen volt már
ezen a fõvárosi prezentáción.

– Szekszárdon ma már van legalább
egy tucatnyi termelõ, akikre tényleg
oda kell figyelni, mert nagyon izgal-
mas irányokat jelenítenek meg egyes
fajtákon belül – jegyezte meg. – Ennek
a pesti rendezvénynek a legfõbb eré-
nye az, hogy meg tudja mutatni a bor-
vidék arculatváltozását, annak folya-
matát, miközben a szakma és a közön-
ség a borász arcát is megismerheti. 

– Sokszor fölvetõdik a kérdés: ezzel
a sokszínû kínálati palettával hogy lát-
ja Szekszárdot összehasonlítva a má-
sik két meghatározó vörösboros vi-
dékkel, Villánnyal és Egerrel? 

–  Erõsen jön föl, s egyre többen ke-
resik. Talán a villányi bor erõs tannin-
jai miatt van már, vagy éppen kialaku-
lóban van egy réteg a különbözõ ge-
nerációkon belül, akik a könnyedebb,
üdébb, ízében és zamatában sokszí-
nûbb, gyümölcsösebb szekszárdi bo-

rokat keresik. Én nagyon szép kadar-
kákat kóstolhattam ezúttal, de a rosék
is megfogtak, mert számomra kide-
rült, hogy ennek a divatbornak az el-
készítésére is jobbak a szekszárdi
adottságok, mint más hazai termõhe-
lyeken. Ezt a feltételezésemet a 2010-
es évjáratú egészen kiváló rosék mar-
kánsan alátámasztották. 

NEM CSAK KIVÁLÓAK, 
ÁR-ÉRTÉKARÁNYOSAK IS

Neves étterem képviselõjére „vadá-
szom” borászaink segítségével. A Mú-
zeum Kávéház és Étterem vezetõje,
Kovács Béla, a villányi borokon, Bo-
ckon, Gerén és a többi nagy ottani bo-
rászon nõtt fel. Ezért magától értetõdõ

volt, hogy ezen borvidék híres porté-
kái töltötték be sokáig a vezetõ szere-
pet a jeles vendéglátóhely étlapjának
italkínálatában. Mintegy három évvel
ezelõtt ez a viszonylagos monopol-
helyzet megváltozott – éppen Szek-
szárd látványos elõretörése okán.

– Eljutottam egyszer Szekszárdra, el-
sõként Mészáros Pál pincészetébe, itt
találkoztam elõször a szekszárdi borá-
szattal abban a mélységben, ahogy a
mi szakmánkba kell. Innét átmentem a

Taklerékhez, s az újszerûség, a katarti-
kus élmények hatására szép sorjában
megismertem a jelentõsebb ottani
pincészeteket. Ennek hatására a szek-
szárdi borok közül elsõként vált az ét-
terem vezetõ borává egy Vida Péter-
produktum, majd a Baron vonTwickel
2008-as cabernet france-ja, és ezek
után, hogy most, egyszerre-egyidõben
pályafutásom során elõször találko-
zom ennyi szekszárdi borásszal, gyanít-
hatóan újabb borok pályáznak jó esély-
lyel erre. Csak kapkodom a fejemet,
ahogy látogatom a különbözõ  általam
még nem ismert szekszárdi borászo-
kat. Most ittam Pratneréknél... Na,
olyan elsõ szüretelésû 2007-es merlot-t
kóstolgattam náluk, amivel eddig még
nem találkoztam.

– És ami a minõségen felül megfo-
gott: ezt a remek válogatást palackon-
ként 1500 forintért meg lehet venni.
Ez igen, remek üzletpolitika, ami
egyébként is igaz a szekszárdi borokra
– különösen a villányiakkal való össze-
hasonlításban –, hogy ár-érték arányo-
sak! Szekszárd a minõség szempontjá-
ból ott van, ahol Villány, és árban pedig
mindenképpen jobb! Én most nem
kóstolgatni jöttem, hanem már vásárlá-
si szándékkal. Mintegy tíztagú szakem-
bergárda végez nálam állandóan vak-
kóstolást, hogy mely borok kerüljenek
fel az állandóan megújuló étlapunkra,
jó esélye van erre az említett bornak,
vagy egy Pálos-félének. De elbûvölt az a
rajnai rizling is, amivel Bõsz Adrián kí-
nált, pedig elhiheti, hogy fehér-
borvásárlási szándékkal azért nem ér-
keztem ide, a Károly-palotába..

Persze Bõsz Adrián, a feltörekvõk
jeles képviselõjeként éppen a már
említett ár- és értékarány jegyében
szerzett újabb elimerést a klasszikus
történelmi borvidéki, felettébb gyü-
mölcsös kékfrankosával és a kadarká-
jával is. Jelezvén, hogy a bátai végeken
termesztett szõlõbõl is nagyszerû dol-

gokat lehet kihozni, noha az ültet-
vényszerkezet, a hordópark hagy is
még kívánnivalót maga mögött a kis
borásznál.

– Igyekszem az ottani terroár-jelleg-
nek megfelelve dolgozni, s a gyümöl-
csösségét a maga teljességében kihoz-
ni a szõlõbõl az elkészítendõ borba.
Örültem a gratulációknak, a talán üzle-
tet is sejtetõ érdeklõdésnek. Remélem,
közel már az az idõ, amikor vastagabb,
a szekszárdi borvidékre jellemzõ nagy-
testû, likõrös hatást kiváltó bort is ké-
szíthetek – jegyezte meg a „félidõben”,
a bemutató elsõ részének zárásaként a
szakmai dolgokban merész, egyedi stí-
lust képviselõ fiatal borász.

TÖBB MINT KÉTSZÁZ BORÍNYENC
VÁLTOTT BELÉPÕT

Az ebédszünetre készülõ jeles, máso-
dik vonalbeli Sebestyén pincészet elsõ
embere, Sebestyén Csaba elégedettsé-
gének adott hangott a szakmával való
újabb találkozás értékelésekor.

– Ennyien több mint hetvenféle
borral újfent meg tudtuk mutatni a mi
valóban létezõ sokszínûségünket. Él-
ményt nyújtottunk azzal, hogy például
egy adott évjáratú kékfrankos egy pi-
cit mindig mást, valami újat tud adni a
fogyasztónak az azonos minõségû ka-
tegórián belül – emelte ki az apró, de
fontos kis pluszokat a saját táj- és világ-
fajta boraihoz is jellemzõen hozzáadó,
errõl is ismert szekszárdi borász.

A nap folytatása, a közönséggel va-
ló találkozó – mint ahogy arról a Szek-
szárd Borvidéki Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, Herrné Szabadi Judit beszá-
molt – az eddigi legnagyobb érdeklõ-
dés melett zajlott.

– Erre még nem volt példa, hogy a
palota mind a négy egybenyíló nagy
terme megtelt volna, és olykor közle-
kedési nehézségeket okozott az átha-
laladás. Már a háromórás kezdésnél
sokan váltottak jegyet, s a nap vége fe-
lé több mint 200 vendéget regisztrál-
tunk. Elõször érkeztek kisebb külföldi
csoportok is a bemutató-kóstolóra.
Nagyon szeretünk itt, a borászaink is
megszokták ezt a helyszínt az elmúlt
öt év alatt, de látva a folyamatosan nö-
vekvõ érdeklõdést – voltak olyan ven-
déglátósok, akik csak délután értek rá
– félõ, hogy kinõjük a palotát.

(A rendezvény a Magyar Bormarke-
ting Program és az Agrármarketing
Centrum támogatásával valósult
meg.) (x)

B. Gy.
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Már az önkéntesek napja elõtt
bizonyítottak

A Szekszárdi Mozgásmûvésze-
ti Stúdió tagjai az állatmen-
hely lakóival töltötték az el-
múlt szombatot. Munkájuk
eredménye több tucat kifes-
tett házikó, néhány méter jár-
da és egy méretes adag kõle-
ves. Az MMS, amely a város
egyik kiemelt mûvészeti egye-
sülete, több alkalommal is
szép példát adott már önkén-
tességbõl: legutóbb felléptek
a gyermeknapon, és részt vet-
tek az önkéntesek napján is.

Újra itthon énekel

Vágó Bernadett is fellép a pünkösdi fesztiválon 
Szekszárd város közönsége

örömmel várja a Budapesti Ope-

rettszínház sztárját, a pünkösdi

fesztiválon fellépő Vágó Berna-

dettet, aki sosem felejti el, hogy

honnan indult. S bármilyen nagy

és szép sikereket ért el, akár-

hány fellépése van, számára bol-

dogság, hogy gyermekkora hely-

színén énekelhet. 

– Berni! Hihetetlen, hogy mennyire
megmaradtál annak a kedves kis-
lánynak, aki évekkel ezelõtt meg-
hódította a fõvárost és az egész or-
szágot. Ritka alázattal és szerény-
séggel beszélsz sikereidrõl…

– A siker mögött sok munka van.
Most jöttem meg Bukarestbõl, ahol a
Rómeó és Júliát játszottuk két nyel-
ven, magyarul és románul. A Rómeót
alakító színész románul énekelt,
ahogy a „családját” alakító énekesek
is. Júliát én magyarul énekeltem, s az
én „családomat” alakító kollégáim is.
Óriási siker volt, telt ház, állva tapsolt
a közönség. Azt éreztük, hogy ez az
elõadás egy nagyon szép kezdemé-
nyezés, s egy fontos momentuma, a
magyar–román barátságnak. 

– Mit jelent számodra Szekszárdon
fellépni, azok elõtt, akik gyermek-
korod óta ismernek, szeretnek?

– Megtiszteltetés és izgalom. Sosem
szeretnék csalódást okozni azoknak

az embereknek, akik bíztak bennem.
Elsõsorban a szüleimnek, akiknek so-
kat köszönhetek, és akik köztisztelet-
ben álló emberek Szekszárdon. Bol-
dog vagyok, amikor lenézek a szín-

padról, és ismerõs arcok néznek visz-
sza rám. 
– A pünkösdi fesztiválra nem egye-
dül érkezel.

– Számomra az egyik legkedvesebb
kollégámmal, Szabó Dáviddal lépek
fel, aki a Rómeó és Júliában Mercutio
szerepét játssza. Ez azért nagyon jó,
mert duetteket is énekelhetünk. 
–  Szekszárdon 2011. július 4-én es-
te 18.30 órakor bizonyára nagy-
számú közönség várja majd a fel-
lépésedet, hiszen sokan Budapest-
re is felutaznak, hogy egy-egy elõ-
adásban láthassanak. 

– Hihetetlen öröm számomra,
amikor tudom, hogy szekszárdiak
ülnek a nézõtéren, arról nem be-
szélve, hogy van, aki az elõadás után
az öltözõben is megkeres. Megtisz-
teltetés számomra, hiszen ez a mun-
kám elismerése, s a szeretet, amely
felém árad, erõt ad a további fellépé-
sekhez.
– Mi lesz a pünkösdi utáni legköze-
lebbi szerep, fellépés? 

– Sopronban lépünk fel, 2011. szep-
tember 15-én, a Miss Saigon címû da-
rabbal, ahol fõszerepben és egy mel-
lékszerepben is játszom.

Sas Erzsébet 

„Bukaresti Rómeó és Budapesti Júlia”



Mesevár, óriáscsúszda, a kis tó

fölött „repkedő” gyerekek, efféle

ámulatba ejtő „csodák” is várták

a Szekszárd városi gyermeknapra

látogatókat a Prométheusz park-

ban május 29-én tündérkék, ba-

rátságos oroszlánok vagy Pókem-

berek között.

Az a gyerek, aki nem elégedett meg
annyival, hogy a magasba repülhessen
egy kötélpályán az atomerõmû tûzoltó-
inak segítségével, hamar óriássá változ-
hatott, ha beállt játszani a szekszárdi
„Bad Bones” amerikaifutball-csapatá-
ba. Esetleg megismerkedhetett a vizek
mélyének kutatásával az ÓCEÁN SE
könnyûbúváreszköz-bemutatóján.

Közben tánc, muzsika, zenés játék
varázsolta el a színpad elõtt álló népes
közönséget, akiket nem tántorított el
a tûzõ napsütés, így igazán jóleshetett
nekik a felüdítõ szavalat a Garay-isko-
la egy-egy tanulójától: Csokigyár és
Bolhamadár. Végül természetesen
nem maradhatott el egy Ima a gyer-
mekekért. Az IGYFK gyakorlóiskola
táncmûvészeti tagozata pedig után-
pótlást is találhatott a nézõk között,

hiszen a finom, könnyed, szép tánc-
mûveket két, nyakban ülõ csöppség
nemcsak a szemével, de mozdulatai-
val is ügyesen követte. A lágy mozgás
mellett mûsoron voltak az erõteljes,
ritmikus aerobic koreográfiák is. A
színvonalasabbnál színvonalasabb
mûsorszámokat mind kiemelkedõ
szekszárdi mûvészeti csoportok mu-

tatták be. Csupa díjnyertes produk-
ció. Az ezután színre lépett egyszemé-
lyes Grimaszk Bábszínház még a vi-
lágûrbe is kitekintõ kalandra hívta a
kicsiket és nagyokat. Aztán megérke-
zett a sokak által várt csillag, a
Megasztár 5-ben feltûnt Lakatos Ivett.
Rövidnek tûnõ koncertje után az
Iberican táncegyesület bemutatója
következett, míg Magyarország leg-
népszerûbb televíziós sorozatának
sztárjai a szekszárdi színpadra nem
léptek. Természetesen az általuk elõa-
dott humoros jelenet egyik szereplõje
a Barátok közt legifjabb csillaga, Bar-
na Zsombor volt, akit a nézõk hamar
a szívükbe zártak, a másik, csupán tíz
évvel idõsebb fellépõ, Kiss Ramóna
neve viszont már összenõtt a sorozat-
tal. A gyermekek ünnepét a sikeres
Bartina Néptáncegyesület mûsora
zárta.

A színpadi program mellett folyt a
munka a kézmûvessátrak árnyéká-
ban. A vállalkozó kedvûek – és szép
számmal akadtak ilyenek –, kipróbál-
hatták a nemezelést, az üvegfestést,
vagy akár hajtogathattak papírból
fecskét, tulipánt vagy bármi mást. A
Vöröskereszt-sátorban egészségügyi
tanácsok mellett mûsebet is kaphat-
tak a gyerekek, a Zöld Társ Alapítvány-

nál játszhattak környezetvédelmi játé-
kokat, a Helen Doron Nyelviskola sát-
rában belekóstolhattak a játékos an-
golnyelv-tanulásba. A picik a babaját-
szóban akár forgótölcsérbe, akár kis-
labdák közé is ülhettek. A nagyobbak
logikai játékokkal is ismerkedhettek,
de népszerû volt a sakkszimultán is,
akárcsak a Csiga-Biga Alapítvány terá-
piás céllal alkalmazott, akár matemati-
kai képességeket fejlesztõ kutyái. 

Kovács Etelka
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Színjátszós sikerek
Május 21-én Mohácson kilencedik alkalommal rendeztek területi gyermek-
színjátszó találkozót, melyen három megye (Tolna, Baranya, Somogy) 23 cso-
portjának háromszáz színjátszója vett részt. 
A Baka István Általános Iskolában mûködõ ICIRI-PICIRI drámás mûvészeti
csoport (Garay ált isk. és AMI) igen sikeresen szerepelt ezen a megméret-
tetésen. A két iskola képviseletében játszó csoport ARANY minõsítést szer-
zett Holle anyó címû meséjével és öt különdíjat. A csoport megkapta a Leg-
jobb összjáték – Életöröm különdíjat. Egyéni díjat kaptak a hópihéket meg-
jelenítõ gyerekek: Horváth Szófia, Márton Zsanna, Kenéz Kata, Somogyi Jan-
ka, Szente Zsófi, Juhász Erika, Madaras Fanni, Kovács Kitti, Balogh Dorka,
Elmont Bernadett. Különdíjat kapott még színészi játékáért Hilbert Boglár-
ka (szorgalmas lány); Ferencz Attila, Vörös Fanni (kakas-tyúk); Varga Eszter
(Holle anyó). Dicséretet kapott Auth Zseraldin (mostoha) és Szente Kata
(Elen) játékáért. A csoport vezetõi: Kocsisné Dóra Ildikó és Rotkainé Pászti
Lívia. A szintén két iskolát képviselõ CS&P drámás mûvészeti csoport ezüst
minõsítést kapott Ahogy Aesopus mesélte címû produkciójával, melynek
rendezõje Rotkainé Pászti Lívia. A szervezõket (Schneider Lajos Mûvészeti
Iskola) dicséri, hogy ezen a fesztiválon nagyon jól érzik magukat a gyerekek,
és sok ajándékkal térnek haza. A nap végén minden színjátszó nyakába
arany-, ezüst- vagy bronzérem kerül, és nagy ajándékcsomaggal gazdagod-
nak a csoportok.

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

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt harmadik szek-
szárdi látogatása

1870. július 30.–november 16.

Délelõtt Humboldt kosmosával foglal-
koznak, délben Ruhmor báró szakács-
mûvészetét tanulmányozzák, délután
Liszt, az Apollo Musagete ragadja õket
szinfonikus költeményeinek szféráiba,
hogy azután szép csendes éjszakán fel-
olvadjanak a keringõ ütemeibe. Attól
tart, hogy egy ilyen országban nem ta-
lálná meg a helyét. 

Augusz olyan mulatságosnak találta
Kaulbach levelét, hogy elküldte Liszt-
nek, olvassa el. A levél kivonatát Liszt
továbbítja Wittgenstein hercegné-
nek. Úgy látszik mindhárman jól szó-
rakoztak Kaulbach fellengõs - ahogy
Liszt írja „lettre drolatique” stílusán.

Liszt valóban megérkezett Szek-
szárdra. Hosszabb idõre jött, de azt ta-
lán nem gondolta, hogy ez a hosszabb
idõ több, mint három hónapig, 1870.
július 31-tõl november 16-ig fog tarta-
ni. Ennek okát különösen az 1870-es
porosz-francia háborúban kell keres-
nünk. Liszt ugyanis el akart zárkózni
egy olyan eseménytõl, amely mélyen
sértette franciabarát és III. Napoleon
iránti érzelmeit. Neki mint világhírû
közéleti személyiségnek állást kellett
volna foglalnia, így leghelyesebb volt
távol tartani magát a háborús Német-

országtól. Már emiatt sem találhatott
volna megfelelõbb helyet, a csendes
kis magyar vidéki városnál, hûséges
barátja vendégszeretõ házában, aki
francia rokonszenvében is osztozott.

Egykorú tudósítások részletesen
beszámolnak Liszt látogatásáról, de
keveset foglalkoznak a Liszt által emle-
getett szekszárdi zenei napok és
hangversenyek lefolyásával. Erre vo-
natkozóan fõ forrásunk az Augusz le-
véltárban található „Deutsch -
Ungarische Monatschrift” kis külön-
lenyomata. A Pozsonyban megjelenõ,
erõsen németbarát folyóirat 1870.
szeptember és októberi számában
két részletben közli Julius Lang
„Franz Liszt in Ungarn” c. három feje-
zetbõl álló tanulmányát. Ez ebben a
különlenyomatban a szerzõ neve nél-
kül jelent meg. A három fejezetnek, a
következõ címet adhatnánk: 1. Liszt
Magyarországon, 2. Liszt Weimarban,
3. Liszt Szekszárdon. A szerzõ nevét

magától Liszttõl tudjuk meg, aki egy
levelében megköszöni Julius Lang bé-
csi újságíró-szerkesztõnek „Franz
Liszt in Ungarn” c. tanulmányának
megküldését.

Tetszésének ad kifejezést, hogy ki-
emeli Liszt erõs magyar érzését, és
weimari kapcsolatainak állandóságát.
Minket itt elsõsorban a Szekszárdról
szóló, harmadik fejezet érdekel. Mon-
danivalójában nagyrészt Sipos Antal
„Weimar és Szegszárd” c. cikkére ha-
gyatkozik: adatai és tartalma mind er-
re utalnak. „Liszt Szekszárdon folytatja
nagy mûvét, amit Weimarban olyan si-
kerrel elkezdett. A weimari iskola
Szekszárdra költözött és báró Augusz
Antal az, kinek vendégszeretõ házánál
a mûvészet és a legnagyobb zenemû-
vész ily megtiszteltetésben részesül. A
lelkesült és nagymûveltségû háziúr
egy egész kastélyt bocsátott Liszt ren-
delkezése alá, s mint egykor
Weimarba, úgy jönnek ide seregestõl
a tanítványok, jó barátok és a nagy ma-
gyar mûvész tisztelõi a világ minden
részérõl.” Eddig a Sipos-J. Lang-féle tu-
dósítás. A szekszárdi dokumentumok-
ból a következõket tudhatjuk meg:
Liszt Pestrõl Szekszárdra, tanítványa,
Francois Servais kíséretében érkezett
meg. Itteni élete az elsõ hetekben vi-
szonylat csendesen telt el. Mindennap
korán kelt, elment a reggeli misére,
utána déli egy óráig visszavonult a
parkra nyíló lakosztályába, ahol kom-
ponálással, levélírással töltötte dél-
elõttjét. Lassanként egymás után ér-
keztek a meghívott muzsikus vendé-
gek: Reményi Ede, Mihalovich Ödön,
Menter Zsófia. A Lisztet mindenüvé
árnyékként követõ és egy évre rá
olyan dicstelen szerepet játszó tanítvá-
nya, Janina Olga, mint hívatlan ven-
dég, Augusz báró kastélyában nem ka-
pott szállást, így a szemközt lévõ nagy-
vendéglõben ütötte fel tanyáját.

Az Augusz-kúriában össze-
gyûlt kiváló zenemûvészek je-
lenléte lehetõvé tette, hogy a
Szekszárdi Nõegylet jótékony
célú hangversenyt rendezzen.
Ennek a koncertnek különös
érdekessége, hogy szervezésé-
ben sem Liszt, sem Augusz
nem vettek részt, sõt
Auguszné sem, jóllehet a Nõ-
egylet életében jelentékeny
szerepet játszott. A hangver-
seny megtartásáról csak az
egylet titkárnõje, Stann Kata-
lin útján értesült, aki Menter
Zsófia és Reményi Ede közre-
mûködésével hangversenyt
hirdetõ nyomtatványt küld
Augusznénak. A meghívó bel-
sõ oldalára a következõket írja:
„ígérete szerint küldi a hang-
verseny idõpontját (1870.
szeptember 25.) jelzõ értesí-
tést. Janina grófnõ is játszik és
Liszt fogja az egészet dirigálni.

Csapó szerint Liszt ez alkalommal,
csak mint hallgató akart részt venni a
hangversenyen, de a közönség tom-
boló követelésére mégis kénytelen
volt zongorához ülni. „Egyik magyar
rapszódiáját választva, én csak arra fi-
gyeltem, hogy miként játssza, tüzes te-
kintete és finom mosolya
váltakozának; ujjai varázsszerû lágy-
sággal mintegy végiglehelnek a billen-
tyûkön, vagy pedig lesújtanak, mint a
villám! A féktelen lelkesedésen örven-
deni látszott, Augusz a háttérben, bol-
dog impresszárióként pislogott és
mosolygott. Hiszen ez csak egy kis
szórakoztatásnak számított - elõké-
szülni nem volt idõm - mondá Liszt
késõbb.”

A Nõegylet hangverseny-hirdetmé-
nyén csak Reményi és Menter szere-
pelnek. A Zenészeti Lapok szerint vi-
szont a hangversenynek Liszten kívül
öt szereplõje volt: Menter, Janina, Re-
ményi, Mihalovich és Servais.

Liszt születésnapjára, október 22-
ére, újabb zenemûvészek érkeztek
Szekszárdra: Siposs Antal, Gobbi Hen-
rik, Ábrányi Kornél, Mosonyi Mihály,
valamint Liszt és az Augusz-család régi
barátja: Rosty Pál. Az ünneplést már
október 18-án elkezdték, amikor
Janina Olga grófnõ az Augusz-kúriával
szemben levõ „Szabó” hotelben ban-
kettet adott Liszt tiszteletére. Úgy lát-
szik a Mester valamiféle elégtételt
akart adni tehetséges, de nagyon is eg-
zaltált tanítványának, amiért Augusz
elfelejtette, vagy nem akarta õt házá-
ban elszállásolni. Liszt saját kezûleg írt
és fogalmazott levelében hívja meg e
bankettre Mihalovich Ödönt - Janina
Olga nevében: „Ha Szekszárdot ma a
»végtelen hegyfokának« nevezték el,
akkor a Szabó hotel 1. sz. az idevezetõ
szoros - hasonlóan Termophylákhoz.
Itt kell, hogy találkozzanak a hõsök, a
magasztos megátalkodottak, minden
lefokozás ellen harcolók - és
Mihalovicsnak fenntartott helye lesz
ezen az október 18-iki banketten,
amelyen Janina Olga elnököl.”

Az ünnep elõestéjén október 21-én
Szekszárd lakossága fáklyákkal vonult
az Augusz-kastély elé. Több helyen
görögtüzet gyújtottak és kivilágítot-
ták az ablakokat. Az ünneplõk félkör-
ben álltak fel Liszt ablaka alatt és szó-
nokok útján arra kérték, hogy most
már maradjon végleg Magyarorszá-
gon. A díszlakomán mintegy kétszá-
zan vettek részt. Az elsõ felköszöntõt
az alispán, Visolyi Gusztáv mondta,
utána Gájásy Lajos orvos olvasta fel al-
kalmi költeményét. Ábrányi Kornél a
fõvárosi mûvészvilág nevében ürítet-
te poharát a Mester egészségére. Más-
nap Liszt a templomban Reményivel
a Koronázási Mise „Benedictus”-át ad-
ta elõ. Az ebéd után ugyancsak Remé-
nyivel adott egy kis rögtönzött hang-
versenyt a vendégek tiszteletére.

(Folytatjuk.)
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 13.
„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
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Máté Erzsébet

és Nagy István, a Babits Mihály Általános Iskola tanárai. Rajtuk ke-

resztül köszöntjük a pedagógusnap alkalmából Szekszárd megyei jogú

város valamennyi pedagógusát, és köszönjük meg gyermekeinkért

végzett küzdelmes, pótolhatatlan és fáradhatatlan munkájukat. 

Egy férfi: 
Nagy István

Egy nõ: 
Máté Erzsébet

– Tanár úrnak már a megjelenése
sugározza a sportosságot…

– Mint pedagógusnak, mint kézi-
labdaedzõnek, mint játékvezetõnek,
kiemelkedõ szerepe van a sportnak
az életemben. Faddon, ahol szület-
tem, általános iskolába jártam – s
ahová, mint tanár visszatértem négy
évre –, és a gyönki gimnáziumban
töltött idõk, a kézilabda szeretete
mind arra ösztönöztek, hogy a peda-
gógián belül a testnevelést válasz-
szam. S miután a természet az ország
„felfedezése” is gyermekkori vágyam
volt, így a földrajzot választottam má-
sodik szaknak.
– A Babits általános iskolában ezt
a két tantárgyat tanítja 28 éve, így
van összehasonlítási alapja a test-
nevelés-tanulás változása terén.

– Amikor kezdtem a Babitsban, volt
egy osztály, amelyik sport tagozatos
volt. Érdekes, hogy azok a gyerekek
amellett, hogy sportoltak – ami nem
kevés idõt vett igénybe –, kivétel nél-
kül jó tanulók voltak. 
– Ezek szerint a sport inkább ösz-
tönzõ volt, mint hátráltató a tanu-
lásban?

– A sporthoz célkitûzés kell, aka-
raterõ, önbizalom, hit, kitartás, ami
más tantárgyaknál is elõnyt jelentett.
A sportolás meghatározza egy gye-
rek életének elkövetkezõ évtizedeit.
Abban az idõben sok gyerek komo-
lyan vette a sportot, akkor a jó fellé-
pés a magabiztosság, a sportos testal-
kat „nyerõ” volt a lányoknál. Sajnos
egy idõ után a szülõk úgy ítéltek
meg, hogy fontosabb a nyelvtanulás,
és 15-20 éve azok a szülõk, akik meg-
tehetik, a gyerekeiket teniszre, lovag-
lóórákra, jégkorongozásra és síelésre
taníttatják. Ezzel nem is lenne baj, hi-
szen ezek jó sportok, mozgási lehe-
tõségek, a gond az, hogy ezt csak egy
szûk réteg engedheti meg magának.
Az lenne a jó, ha ezek a sportágak
nem privilégiumok lennének, ha-
nem minden gyerek abban a sport-
ban fejleszthetné magát, amelyhez
kedvet és tehetséget érez. Nekem
az a véleményem, hogy az iskolán
belül kell megteremteni a sportéle-

tet, s minden feltételét annak, hogy
amiben egy gyerek tehetséges, és
van benne kitartás, az elõre jusson, s
az anyagiak ne legyenek hátramoz-
dítói ennek. Mindannyian reméljük,
hogy a mi iskolánkban is, hamaro-
san megvalósul az a tornacsarnok,
amely lehetõséget biztosít a gyere-
keknek, a pedagógusnak egy maga-
sabb színvonalú testnevelés tanulá-
sára, tanítására.  
– Térjünk át egy kicsit a földrajzra.

– Rendkívül fontosnak tartom,
hogy már az általános iskolában meg-
ismerkedjenek a tanulók országunk
legszebb és legfontosabb helyeivel:
városaival, tájaival. Ez egyrészt honis-
meret, mûvészettörténet, természet-
ismeret és nem kevésbé látáskörbõví-
tés. Most jöttünk haza a Dunakanyar-
ból, nemrégiben Egerben jártunk.
Kerékpártúrázunk, és kilencedik éve
erdei táborba járunk. 
– Szebbnél szebb idézeteket ho-
zott, amelyeket a gyerekek is is-
mernek…

– Az életben való érvényesüléshez
testi és lelki egészség kell. Pozitív gon-
dolkodás, ami elõreviszi õket. Várat
csak sziklára lehet építeni. Jó alapot
kell adni, hogy az életben megállják a
helyüket. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Várat csak sziklára lehet építeni”

– Mikor határozta el, hogy peda-
gógus lesz? 

– Mióta kialakult bennem a foga-
lom, hogy mi is szeretnék lenni. A kö-
zépiskolában pedig eldõlt, hogy ma-
gyartanár. 
– Manapság megfigyelhetõ, hogy
átalakult, beszûkült a gyerekek
szókincse.

– A technikai szókincsük bõvült és
széles, viszont a köznapi szavak igény-
telenek, sekélyesek, felnõttesek let-
tek. Nincs diáknyelv, a szavakat rövi-
dítik, s szókincsük a felnõttek felüle-
tes szókincsére hasonlít. Akik sokat
olvasnak, azokon látható, hogy igé-
nyesebben, választékosabban beszél-
nek, nagyobb szókinccsel rendelkez-
nek. Aminek nagyon örülök, hogy a
verstanulás újra fontos lett. Szükség
van arra, hogy az õsklasszikusoktól
tudjanak idézni, mert a versek csiszol-
ják az agyat, a memóriának nagyon
jót tesznek, s nem utolsósorban fon-
tos, hogy gyermekeink ismerjék nagy
költõink legszebb verseit.   
–  Sejthetõ, hogy ez miért alakult
így, mégis egy magyartanár ta-
pasztalatai sokat jelentenek a je-
lenség meghatározásánál.

– Egyrészt a médiának óriási szere-
pe van. A televízióban ostoba, felszínes

személyiségek jelennek meg, õk lesz-
nek a példaképek, rájuk akarnak a
gyerekek hasonlítani, ugyanis az ott
mutatott világ, a pénz, a lakás, az autó
vonzó a számukra. A gyerekek a szá-
mítógép világában „más” nyelven be-
szélnek. Ez a szleng nyelv annyira be-
léjük rögzül, hogy már nemcsak a szá-
mítógép használatakor, hanem a köz-
napi életben, a beszédükben, sõt az
írásukban is használják. 
– Milyen a mai gyerekeknek az egy-
máshoz és a pedagógushoz való vi-
szonya? 

– Sajnos a „szerethetõ” gyerekeket
is „viszik” magukkal a meghatározó
durva és csúnya szavakat használó
egyéniségek. Õk a menõk. S azok a
gyerekek, akik nem értenek egyet ez-
zel a viselkedési formával, beszéddel,
ennek ellenére mégis hozzájuk csa-
pódnak, mert elfogadásra, befogadás-
ra vágynak, nem akarnak kilógni a
sorból, nem mernek szembeszállni a
többséggel. Sajnálom, hogy miért a jó-
nak kell meghúznia magát, megal-
kudni, s miért az agresszív, nagyszájú
gyerek érvényesül. 
– Jubileum az idei tanév, hiszen 35
éve tanít a Babits-iskolában…

– Az interjú elõtt számoltam utána.
Igen, már a második nemzedéket ok-
tatom. Az egyetem után, mielõtt ebbe
az iskolába kerültem, 3-3 évet tanítot-
tam Izményben és Bátaszéken. Mind-
két helyhez kellemes és kedves emlé-
keim fûzõdnek, jó kollégákkal talál-
koztam, ahogy a Babitsban is a 35 év
alatt is. 
– Június elsõ vasárnapja pedagó-
gusnap… Ünnep még az ünnep?

– Amikor kezdtem a hivatásomat
gyakorolni, akkor még ünnep volt. A
kertbõl szedett és szívbõl adott virág-
csokrok jelentették számunkra peda-
gógusok számára az elismerést, a tisz-
teletet, a szeretetet. Az évtizedek so-
rán, ahogy a többi emberi kapcsolat,
a családban, a rokonságban, a munka-
helyeken belül lassan megszûnt, úgy
szûnt meg a miénk is. Reménykedem,
hogy egyszer másképpen lesz, s nem-
csak a pedagógusnapon, hanem a
többi napokon is.FO
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HELYSZÍNEK:

• Polgármesteri hivatal – Béla király tér
• Koncertszínpad – Prométheusz park
• Fesztiválsátor – Szent István tér
• Belvárosi templom – Béla király tér
• Karaokesátor – Gemenc Szálló par-

kolója
• Szent József Katolikus Általános Isko-

la – Garay tér
• Szent István tér, Augusz Imre u., 

Korzó Áruház mögötti parkoló

A PÜNKÖSDI FESZTIVÁL IDEJE ALATT:

– autókiállítás és -vásár, vidámpark, ki-
rakodóvásár a Liszt Ferenc téren 
– az OFOTÉRT munkatársai ingyenes,
komputeres látásvizsgálatot tartanak
az Augusz Imre utca sarkán
– a Prométheusz parkban ALKOTÓSÁ-
TOR a Bárka Mûvészeti Szalon támoga-
tásával  

Program

JÚNIUS 9. CSÜTÖRTÖK

17.00 Szent József Katolikus Általános
Iskola
„ÉLETÜNK, KÖRNYEZETÜNK” – A Bár-
ka Művészeti Szalon kiállításának
megnyitója. Megnyitja: Kubanek Mik-
lós tanár, újságíró
Közreműködnek: Németh Judit és Tóth
István előadók, valamint a Tücsök Ze-
nés Színpad szólistái

JÚNIUS 10. PÉNTEK

A nap díszvendége: Szászfalvi László,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium Egyházi, Civilügyi és Nemzetisé-
gi államtitkára
14.00–17.00 Rendkívüli véradás a
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete szervezésében a véradó ál-
lomáson (Szekszárd, Ybl M. utca)
16.00–24.00 ÓRÁIG BORUDVAR 

16.30 Térzene a Béla király téren
Közreműködik: Tolnai Ifjúsági Fúvósze-
nekar
17.00 A Tolnai Népújság sajtófotó-kiál-
lításának megnyitója a polgármesteri
hivatalban

FESZTIVÁLSÁTOR

17.40 Vendégváró dallamok 
Szekszárdi Babits Mihály Ált. Isk. né-
met nemzetiségi kamarakórusa  
18.00 A XXI. Szekszárdi Pünkösdi

Fesztivál ünnepélyes megnyitója
Köszöntőt mond: Szászfalvi László, a
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium Egyházi, Civilügyi és Nemzetiségi
Államtitkára
18.30 Musicalgála. Közreműködnek:
Vágó Bernadett és Szabó Dávid
20.00 Svábbál a WERY-TAKE zenekarral

2011. JÚNIUS 11. SZOMBAT

A nap díszvendége: Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes

FESZTIVÁLSÁTOR

10.00 Német nemzetiségi gyermek-
néptánctalálkozó a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola Grundschule rendezé-
sében szekszárdi óvodások és iskolá-
sok közreműködésével.
Fellépnek: – Wunderland Kindergarten
Regenbogen tánccsoportja
– Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule tánccsoportjai
– Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule Német Nemzetiségi
Kórusa
– Baka István Általános Iskola Német
Nemzetiségi Tánccsoportja
– Babits Mihály Általános Iskola Né-
met Nemzetiségi Tánccsoportja
– Garay J. Általános Iskola és AMI
tánccsoportja
– A bonyhádi Krenzlein Néptánc Egye-
sület gyermek- és ifjúsági tánccsoportjai

15.00 Német nemzetiségi folklórprog-
ram 
Fellépnek: Szekszárdi Ifjúsági Fúvós-
zenekar
– Zombai Német Nemzetiségi Kórus
– Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus
– Dombóvári Városi Fúvószenekar
– Kisdorogi Német Nemzetiségi Kórus
– Alisca Brass Band, Szekszárd

20.00 Svábbál a Platin Capelle zene-
karral

14.00–24.00 ÓRÁIG BORUDVAR

KONCERTSZÍNPAD

15.00 Német nemzetiségi folklórprog-
ram 
Fellépnek: – Dombóvári Városi Fúvós-
zenekar
– Várdombi Német Nemzetiségi Tánc-
csoport
– Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar
– Kisdorogi Német Nemzetiségi Tánc-
csoport
21.00 Zsédenyi Adrienn énekesnő
koncertje
KARAOKESÁTOR

19.00 Karaokeverseny selejtezői

2011. JÚNIUS 12. VASÁRNAP 

FESZTIVÁLSÁTOR

10.00 Tücsök Zenés Színpad Gyer-
mekcsoportjának és a Csillag Show-
tánc Egyesület közös műsora
15.00 Német Nemzetiségi Folklórprog-
ram 
Fellépnek: Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar
Mázai Bányász Fúvószenekar
Szekszárdi Mondschein Kórus
Bonyhádi Ifjúsági Fúvószenekar
20.00 Svábbál a Music Express zene-
karral

14.00–24.00 ÓRÁIG BORUDVAR

KONCERTSZÍNPAD

15.00 Német Nemzetiségi Folklórprog-
ram 
Fellépnek: – Mázai Bányász Fúvószene-
kar
– Bonyhádi Krenzlein Német Nemzeti-
ségi Tánccsoport
– Mórágyi Német Nemzetiségi Tánc-
csoport
– Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar
– Swing Mazsorett- és Táncegyesület
– DBU – Óz, a nagy varázsló – részletek

21.00 NEOTON EGYÜTTES KONCERTJE

KARAOKESÁTOR

19.00 Karaokeverseny selejtezői

2011. JÚNIUS 13. HÉTFÕ

BELVÁROSI TEMPLOM

10.00-11.30 Szekszárdi Kamarazene-
kar koncertje
Művészeti vezető: Földesi Lajos
Közreműködnek: - Tolna megye ifjú te-
hetségei
- Szekszárdi Madrigálkórus
- Művészeti vezető: Jobbágy Valér

14.00–24.00 BORUDVAR

KARAOKESÁTOR

17.00–19.00 Karaokeverseny döntői
FESZTIVÁLSÁTOR 

Jazzkocsma – A Gemenc Volán Zrt. ki-
emelt támogatásával.
15.00–15.45 Szekszárdi Jazz Quartett
16.00–16.45 Tücsök Zenés Színpad
műsora 
16.45–17.15 Sebestyén István mese-
mondó műsora
17.15-18.30 Szekszárd Big Band
18.45 Borrendi tagok avatása
19.30 Nosztalgiabál a Royal Express
zenekarral 

ÚTLEZÁRÁSOK A FESZTIVÁL IDEJÉN:

Szent István tér: múzeum saroktól a
gimnázium sarokig
Június 8. (szerda) 22.30 órától június
14. (kedd) 20.00 óráig
OTP sarkától a zeneiskoláig
Június 8. (szerda) 23.00–június 14.
(kedd) 20.00
Liszt Ferenc tér (Korzó előtti terület)
Június 10. (péntek) 16.00–június 13.
(hétfő) 22.00
Korzó Áruház mögötti parkoló
Június 9. (csütörtök) 4.00–június 14.
(kedd) 22.00
Augusz I. utca úttest a Korzó Áruház
sarkától a bíróságig (parkoló is)
Június 9.(csütörtök) 8.00–június 14.
(kedd) 14.00
Augusz I. utca–Gemenc szálló közötti
sétány
Június 11. (szombat) 5.00–június 13.
(hétfő) 24.00
Prométheusz park
Június 9. (csütörtök) 8.00–június14.
(kedd) 22.00
Az Arany János utca, a Csokonai utcai
saroktól, az Augusz utca a Szakszerve-
zeti Székház sarkáig
Június 9. (csütörtök) 8.00–június 14.
(kedd) 14.00.

14 2011. június 5.PROGRAMAJÁNLÓ

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

Június 11. (szombat) 21.00
Zsédenyi Adrienn koncertje

Június 12. (vasárnap) 21.00 órakor a NEOTON együttes koncertje
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A rejtvény megfejtését június 19-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A május 22-ei rejtvény helyes megfejtése: Farkas Pál: Paksi disputa.
A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Berkes Erzsébet, 1126 Budapest, Hertelendy u. 4/b.
Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

A történelembõl ismerjük Julián csá-
szár esetét, aki a keresztség után
visszatért a pogányságba, ezért bi-
kák vérében fürdött, hogy ezzel le-
mossa magáról a keresztvizet.
De tudjuk, hogy a keresztség eltöröl-
hetetlen jegyet nyom a lelkünkbe,
ezért aki meg van keresztelve, az
nem moshatja le magáról.
Ez a császár, amikor visszatért a po-
gányságba, akkor üldözni kezdte a
keresztyéneket. Errõl egy drámai köl-
temény is készült: A császár álmot
lát, és találkozik Krisztussal. A csá-
szár gúnyosan megkérdezi tõle:
Mondd, ács fia, most milyen munkán
dolgozol? Jézus szelíden válaszolt:
Ácsolom a császár koporsóját. Gyõz-
tél, galileai! Kiáltott fel a császár, és
valóban mindössze két és fél év ural-
kodás után egy ütközetben életét
vesztette.
Mos, amikor Jézus mennybemene-
telét ünnepeljük, akkor a mi szívünk-
bõl is kikívánkozik a kiáltás: Gyõztél,
Urunk Jézus! Gyõztél ellenségeid fö-
lött, és gyõztél a halálon.
Jézus mennybemenetele után az

apostolokat figyelmeztették a fehér
ruhás alakok: Galileai férfiak, miért
álltok itt égre emelt tekintettel? Mint-
ha azt mondanák ezzel, nem az a dol-
gotok, hogy tétlenül várakozzatok és
álldogáljatok, vagyis az apostolok fel-
adata nem az, hogy az eget bámul-
ják, nem erre kaptak Jézustól megbí-
zatást, hanem arra kaptak felhatal-
mazást, hogy menjenek és hirdessék
az evangéliumot minden teremt-
ménynek! Ne az égre nézzenek, ha-
nem barátkozzanak meg a jelen hely-
zettel, itt a földön van nekik felada-
tuk.
Mindannyiunknak arra kellene töre-
kednünk, hogy Krisztus élõ evangéli-
umai lehessünk. Vagyis éljük az

evangéliumot. A hétköznapi életnek
fontos része az evangélium megélé-
se. Vasárnaponként a templomban
föl kellene töltõdnünk, mint egy akku-
mulátornak, hogy a hétköznapok so-
rán legyen energiánk a keresztény
élet megéléséhez.
Ha ez a két fehér ruhás alak ma jön-
ne el a földre, nem azt mondaná, ne
nézzetek az égre, hanem pont az el-
lenkezõjét: Emberek, emeljétek fel
tekinteteteket az égre, figyeljetek az
Istenre, ne legyen lehajtva a fejetek,
ne legyetek földimádók, akik, mint az
igásállatok, dolgoztok látástól vakulá-
sig, hanem legyen idõnk az Istenre,
legyen idõnk a lélek igényeire is oda-
figyelnünk.
Urunk mennybemenetelének ünne-
pe saját küldetésünkre irányítja fi-
gyelmünket: hol van a helyem és mi a
feladatom az Egyházban?
Jézus ránk bízta az evangélium hirde-
tését. Mûve folytatására hívott. Hir-
detnünk kell az örömhírt, Isten irán-
tunk tanúsított szeretetét, Jézus
Krisztusban. Ámen. 

Bacsmai László plébános

Evangélium

Mennybemenetel
(Mt 28,16-20)

„Gyõztél Galileai!”

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.

Városi krimi

Nyaralás elõtt 
érdemes „kártyázni”

Egyre népszerûbb a nyaralási kártya prog-
ram, így idén is folytatódik. A lényeg: hogy
a rendõrség (esetünkben a Szekszárdi
Rendõrkapitányság) konkrét szolgáltatá-
sát ingyenesen vehetik igénybe a városla-
kók, amikor elutaznak, nyaralnak, szóval
felügyelet nélkül marad a lakásuk, házuk.
Tavaly már több mint hatvanan „kártyáz-
tak a rendõrséggel”, tehát abszolút nyu-
godtan üdülhettek.

Dr. Buda Bernadett, a városi kapitány-
ság bûnmegelõzési és kommunikációs
referense lapunkat tájékoztatva kiemel-
te, hogy a program beindulása óta egyet-
len esetben sem törtek be olyan ingatlan-
ba, amit a rendõrjárõrök felügyeltek. Né-
hány héttel a nyaralás elõtt az ember nya-
ralókártyát igényel a rendõrségen, amit
pontosan kitöltve ugyanott személyesen
lead. Fontos tudni, hogy a kártyát immár
letölthetjük a www.police.hu\tolna\
szekszard honlapról, s csak leadásakor
kell bemenni a kapitányságra.

Kikapcsolódásunk idején a rendõrjár-
õrök rendszeresen ellenõrzik ingatlanun-
kat, azonnal felfedezik a betörésre utaló
nyomokat, s megteszik a megfelelõ intéz-
kedéseket. Mint említettük, „kártyás” la-
kásokba még soha nem törtek be. Naná,
hogy nem, hiszen a bûnözõket már a fo-
lyamatos rendõri jelenlét is elriasztja még
a környékrõl is.

Szóval saját érdekünkben ne legyünk
restek kitölteni és leadni a nyaralókártyát,
hiszen így nagy esélyünk van megelõzni
a betörést, azaz lakásunk kifosztását.

– hm –

Svéd kórus
is énekel a 

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

Álláshirdetés
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza pályázatot hirdet
HANGMÉRNÖKI állás betöltésére a
megújuló színház- és rendezvényte-
rem technikájának üzemeltetésére.
FELTÉTELEK: Fõiskolai vagy egyete-

mi végzettség (villamosmérnök vagy
akusztikus vagy hangszoftverfejlesz-
tõ, programozó), alapfokú an-
golnyelv-ismeret, magas szintû számí-
tógép-felhasználói ismeretek, elõnyt
jelent a felsõfokú végzettség mellé a
hangtechnikusi OKJ-s képzés.

Fizetés közalkalmazotti bértábla
szerint. Jelentkezni lehet írásban,
fényképes szakmai önéletrajz és mo-
tivációs levél beküldésével. A végzett-
séget igazoló dokumentumok máso-
latát csatolni kell! Cím: Matókné Ka-
pási Júlia, Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza (7100 Szek-
szárd Szent István tér 10.) A pályázat
benyújtásának határideje 2011. júni-
us 27. Az állás elfoglalásának ideje:
2011. augusztus 1.

Aki dr. Mácsik Erika szájsebészt,

fogszakorvost, igazságügyi szak-

értőt ismeri, az tapasztalhatta,

hogy hivatásának maximális el-

kötelezettje. A címben szereplő

három szó akár ars poeticája is

lehet, hiszen mindegyik jellemző

rá. A kezdetekről és a betegek

számára általa fontosnak tartott

eljárásokról beszélgettünk. 

– Mikor határozta el, hogy orvos
lesz, s azt, hogy fogorvos? 

– Már gyermekkoromban érdekelt
az egészségügy, nagyon piciként elõ-
ször állatorvos akartam lenni, majd ál-
talános iskolás koromban a vöröske-
resztes szakkörökön Barteczka Mária
tanárnõ, valamint az akkori szedresi
fogorvos, Torma László hatására egy-
re inkább az embereken való segítés
került elõtérbe. Ezért is jelentkeztem
a szekszárdi egészségügyi szakközép-
iskolába, onnan pedig egyenesen ve-
zetett az út az orvosi egyetemre. So-
kat köszönhetek akkori körzeti orvo-
somnak, Trebits Rudolfnak is, aki
megmutatta, hogy csak hatalmas em-
pátiával, elszántsággal, önfeláldozás-
sal, folyamatosan frissített tudással
szabad ezt a hivatást választani.  
– Az egyetemi évek után is folyama-
tosan tanult, s ahogy tudom, még
ma is képezi magát…

– Pécsett és Pesten folytattam ta-
nulmányaimat, 1990-ben végeztem az
egyetemen. Elsõ szakvizsgámat 1995-
ben tettem le fog- és szájbetegségek-
bõl, majd ezt követte a szájsebész
szakvizsga, 2009-ben pedig kineveztek

igazságügyi szakértõnek. A
két szakvizsga azért is sze-
rencsés, mert így páciense-
inknek komplex ellátást tu-
dunk nyújtani az egysze-
rûbb beavatkozásoktól a
bonyolultabbakig. Rende-
lõnk Szekszárdon a Hu-
nyadi utca 5. szám alatt
található. Kialakításakor
törekedtünk arra, hogy ba-
rátságos, kellemes környe-
zetet alakítsunk ki, s bete-
geinkben ezzel is oldjuk a
feszültséget, csökkentsük a
félelmet.
– A fogászatban szinte na-
ponta hallani újdonságo-
kat, tudják követni a fo-
lyamatos változásokat?

– A fogászat szinte az egyik leggyor-
sabban fejlõdõ ágazata az egészség-
ügynek. Folyamatosan jelennek meg
új technikák, anyagok. Hiszem, hogy
korszerû, magas minõségû betegellá-
tást csak a kiváló minõségû anyagok-
kal, eszközökkel lehet elérni, így ren-
delõnkbe is folyamatosan vezetjük be
ezeket. Tudásunkat folyamatosan kü-
lönféle tanfolyamokon, továbbképzé-
seken fejlesztjük, hogy a lehetõ legjob-
bat adhassuk.
– Felsorolna pár olyan eszközt, gé-
pet, technikát, amellyel az ön jól fel-
szerelt rendelõjében találkozhat a
beteg? 

– Rendelésünkön hozzáférhetõek a
legújabb rendelõi lámpás fogfehéríté-
si technikák, de a teljesen fémmentes
cirkon koronák és az implantátumok
is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos

elmondanom, hogy árainkat úgy ala-
kítottuk ki, hogy sokak számára elér-
hetõ legyen, hiszen hitvallásom hogy
„kiváló minõséget, elérhetõ ára-
kon” is lehet nyújtani. Ami még na-
gyon fontos a betegek számára, hogy
az általunk készített fogpótlások gyor-
san készülnek el. 
– Aki beül az ön fogorvosi székébe,
arról teljes képet kap nemcsak fo-
gai, de szájának mindenre kiterje-
dõ állapotáról is.

– Vesszõparipám a megelõzés.
Szájsebészként kiemelkedõ fon-
tosságúnak érzem a fej-nyaki da-
ganatok szûrését, azok korai felis-
merését, ezért mindenkit, aki ná-
lunk megfordul, komplex daga-
natszûrésnek vetünk alá.
– Sok idõsebb felnõtt panaszkodik,
hogy sajnos gyermek-, illetve fiatal -

korában, ha rossz foga volt, azt
egyszerûen kihúzták. 

– Nagyon fontos a fogbetegsé-
gek gyermekkori megelõzése,
ezért nagy hangsúlyt fektetünk a
gyermekkori szûrésekre. Kidol-
goztunk egy prevenciós csoma-
got, amelyben a kicsik játékos ren-
delõhöz szoktatásán, a fogszuva-
sodást megelõzõ kezeléseken van
a hangsúly. Ez magában foglalja a
gyerekek maradó fogainak baráz-
dazárását is. Ilyenkor folyékony
anyaggal lezárjuk a fogak barázdáit,
hogy ne romoljanak el. Mivel fontos-
nak érezzük a régi pácienseinkkel
való folyamatos kapcsolattartást
is, ezt a programot az õ kicsi, illet-
ve születendõ gyermekeik ingyen
kapják 14 éves korukig. Ezzel talán
megválaszoltam azt is, hogy mi hajt: mi-
nél magasabb színvonalon ûzni a hiva-
tásomat pácienseim megelégedésére. 
– Ez az interjú, nagyon „lassan” ké-
szült el, ugyanis éjjel-nappal dolgo-
zik. Ha beültem volna egy kezelés-
re, akkor ugyan találkoztunk vol-
na, de én nem tudtam volna kérdez-
ni, s ön nem tudott volna válaszol-
ni… Honnan ez a sok energia?

– A sok munka, még ha az ember
imádja is, amit csinál, természetesen
fárasztó, nagy állóképességet, kon-
centrációt követel. Ebben nagy segít-
ségemre van a sport, pontosabban a
harcmûvészet, a shinkendo, amelyet
egy súlyos bokasérülés után most
kezdtem újra. Sokat segítenek a feltöl-
tõdésben a kirándulások, nagy baráti
beszélgetések, közös fõzések is.  (X)

Sas Erzsébet
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Ezennel kihirdettetik, hogy Szent László Ki-
rályunk meglátogatá Szekszárdnak városát
ez év június havának 24. 25. és 26. nap-
ján, és ott vigadalom rendeztetik tiszteleté-
re. Lovagok vívnak, megválasztatik a legel-
sö udvarhölgy, a leghitelesebb kalmár, ko-
médiások mulattatják a népet, céhek kínál-
ják portékáikat, továbbá mindenféle jó bor
és étek, mely szem szájnak ingere megta-
láltatik. Királyunk szívesen látná eme viga-
dalomban országának más tájain élõ min-
dennemû és rangú alattvalóit, és fogadá
hódolatikat.

RÉSZLETES PROGRAM
(2011.június 24.25.26.)

JÚNIUS 24. PÉNTEK
17.30 Római Katolikus Plébánia Wosinsky
Közösségi Terme
Szekszárd, Béla király tér 9.
OLÁH ERIKA ZOMÁNCMÛVES ÉS
EISENMAYER JENÕ ÖTVÖS KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja: Lönhardt Ferenc a
Bárka Mûvészeti Szalon vezetõje
Közremûködik: a Gagliarda Kamarakórus
18.30 Dr. Szentgáli Gyula utca
SZABADTÉRI ÜNNEPI SZENTMISE a
Szent János és Pál Kápolna mellett.
A szentmisét celebrálja: Bíró László tábo-
ri püspök
19.30 A SZENT LÁSZLÓ NAPOK ÜNNE-
PÉLYES MEGNYITÓJA.
Ünnepi köszöntõt mond: Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere, Bíró László tábori püspök és Balázsi
Zoltán református lelkész. Közremûködik
a Belvárosi Plébánia Szent Cecília Kórusa.
Utána szeretet-vendéglátás a kápolna kert-
jében.
20.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza díszterme
Szekszárd Szent István tér 15-17.
A GAGLIARDA KÓRUS ÜNNEPI HANG-
VERSENYE

JÚNIUS 25. SZOMBAT
10.00 Nyitott pincék látogatása
Sebestyén Pince Szekszárd, 7100 Szek-
szárd, Kalász u. 26. Tel:30/378-1210
10:00-19:00 óráig
Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48. 
Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti, Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222 Tel.: 30/6433-0475
elõzetes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Szekszárd, Rá-
kóczi u. 132. Tel.: 70/9787-238 elõzetes
bejelentkezés
Vesztergombi Bt. Szekszárd, Borkút
u.3.Tel:74/511-846 10:00-18:00
Vida Családi Borbirtok Szekszárd, Nap-
fény u. 27/a Tel.: 20/941-5253, 20/426-
7696 elõzetes bejelentkezés 
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21.
Tel:30/9596-773 elõzetes bejelentkezés 

JÚNIUS 26. VASÁRNAP
Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48.

Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222 Tel.: 30/6433-0475
elõzetes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Pince, Kóstoló-
terem Tel.: 70/9787-238 elõzetes beje-
lentkezés
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21.
Tel:30/9596-773 elõzetes bejelentkezés
Heimann Családi Birtok Kft. 7100 Szek-
szárd, Iván-völgy Tel.: 20/9141066 10:00-
18:00
9.00-20.00 Illyés Gyula Megyei Könyvtár
udvara 
IRODALMI ZSONGÁS
l Ingyenes beiratkozás és számítógép-
használat l Könyvvásár l Keresztrejtvé-
nyek, szellemi totók könyvajándékokért  
10.00-16.00 óra - KÉZMÛVES MÛHELY
a könyvtár udvarán lBátai kézmûves vásár
TOMA ÉS CSAPATA - RENESZÁNSZ
TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ kicsiknek és
nagyoknak
16.00-17.00 ÓRA - "RÖPÜLJ LELKEM!"
Tolna megyei írók és költõk mûveibõl. Köz-
remûködik: Kis Pál István és Németh Judit
17.00-19.00 ÓRA - VENDÉGÜNK: BÁTA
- KIÁLLÍTÁS
Megnyitja: Viliminé dr. Kápolnás Mária új-
kortörténész-muzeológus
19.00-20.00 ÓRA - A SZEKSZÁRDI
GITÁRKVARTETT FLAMENCO ESTJE
20.00-21.00 óra - FILMVETÍTÉS: A pap,
a várúr és a boszorkány (The Reckoning)
amerikai-spanyol film, rendezte: Paul
McGuigan
16.00-24.00 Babits Mihály Szülõház - Mé-
szöly Miklós Emlékház
FÁKLYAFÉNYES MÚZEUMI ÉJSZAKÁK
a Babits Mihály Emlékház rendezésében
l 16.00 Tárlatvezetés a Babits Mihály Em-
lékházban l 18.00 Tárlatvezetés a Mé-
szöly Miklós Emlékházban l 20.00 Tárlat-
vezetés a Babits Mihály Emlékházban
Mottó: "Méltán mondod Erósra: Útonálló!
Éjjel jár, s a ruhát lehúzza rólunk!"
21.00 BABITS MIHÁLY: ERATO AZ
EROTIKUS VILÁGKÖLTÉSZET REME-
KEI - FELOLVASÁS
21.30 Fáklyagyújtás a kertben
"Titkos múzeum" EROTIKUS SZOBROK
GYERTYAFÉNYBEN - kiállítás
22.00 Filmvetítés a Mészöly Miklós Emlék-
ház udvarán: Pasolini: DEKAMERON (107
perc, 18 éven felülieknek)
PÉNTEKEN, SZOMBATON ÉS VASÁR-
NAP 10-16 ÓRÁIG INGYEN LÁTOGAT-
HATÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
(Szent I. tér 26.)
l A tolnai táj évezredei az õskortól a hon-

foglalásig lMegelevenedett képek. Egy
kisváros a századfordulón l Öröksé-
günk. Tolna megye évszázadai l Démo-
ni ragály: A pestis 

Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)
l Babits és Szekszárd l Dienes Valéria
emlékszoba l Baka István emlékkiállítás
Irodalom Háza- Mészöly Miklós Emlékház
(Babits u. 15.) lMészöly Miklós Emlékkiál-
lítás

JÚNIUS 26. (VASÁRNAP)
Prométheusz park
10.00 Vigadalomnyitó fanfárok
10.00 Augusz Imre utca, Szent István téri
sétány
Vásárnyitás, középkori játszók és kézmû-
ves bemutatók
10.00 Prométheusz park
A furfangos csodadoktorok - a Maszk Báb-
színpad elõadásában
10.45 Prométheusz park
Solymász és vadászmadár bemutató -
Gasztonyi Dániel mestersolymász
11.00 Ünnepi szentmise a Belvárosi Római
Katolikus templomban
Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus
11.30 Prométheusz Park
A Fekete Sereg Lovagrend - interaktív fegy-
verbemutatója gyerekeknek 
12.00 DELELÕ
Benne: László napi kirakodó vásár, kézmû-
ves és népi játékok, vitézi próbák, harci
eszközök kipróbálása, íjászkodás, kiállítá-
sok, finom étkek és italok.
13.00-17.00 Gyermekbirodalom -Szent Ist-
ván téri sétány 
l Tulipántos Népi Játszópark l Hajfonó
mûhely a Bartinás Hölgyek közremûködé-
sével l Koszorúfonás és kézmûveskedés
a Négy Évszak Waldorf Alapítvánnyal lMa-
darász játszó -MME Tolna Megyei Csoport
l Kézmûves foglalkozások l Arcfestés 
l Kosaras fa körhinta l Lufihajtogatás 
l Óperenciás Bábszínház elõadása15:00
órakor: "VIZIPÓK, CSODAPÓK" címmel
l Apróságoknak kúszó-mászó játéksarok
Egész napos birodalmi vám: 500 Forint, 17
órakor a vámot megfizetõk között 2x2 db
belépõjegyet sorsolunk ki a pécsi Bóbita
Bábszínházba!
14.30 Prométheusz park
PAVANE TÁNCEGYÜTTES ZÁSZLÓFOR-
GATÓ produkciója
15.00 Liszt Ferenc tér
AZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR szabad-
téri koncertje
15.30 Liszt Ferenc tér
UNGARESCA CONSORT - Középkori mu-
zsika
16.00 Prométheusz park 
ÜNNEPI ORSZÁGLÁS ÉS HÓDOLATFO-
GADÁS
A királyi pár bevonulása a Váci Lovas Szá-
zad kíséretében
A királyt köszöntik: 
l A város helytartója l Utcai Zászlóforga-
tók l A Fekete Sereg Lovagrend fegyvere-
sei l Az udvari solymászmester l Királyi
apródok lAlisca Nyilai Egyesület  lKülho-
ni  népek táncosai l Borászok l A város
kézmûvesei és mesterei
A "Leghitelesebb Középkori Kalmár" cím
átadása
Királyi elsõ udvarhölgy kiválasztása
17.00 Gyermekbirodalom zárása - Szent
István téri sétány 
TOMBOLASORSOLÁS

17.00-18.00 Liszt Ferenc tér
KÜLHONI NÉPEK HAGYOMÁNYOS TÁN-

CAINAK BEMUTATÓJA (LITVÁNIA, MA-
CEDÓNIA, ROMÁNIA)
17.30-18.00 Prométheusz park
Középkori fegyverek, támadási és védeke-
zési módok, harci viseletek - A Fekete Se-
reg Lovagrend bemutatója
18.00-19.00 Prométheusz park
LANGALÉTA GARABONCIÁSOK - gólya-
lábas vásári komédia
19.00 Liszt Ferenc tér
MÁGLYAGYÚJTÁS - körtánc a máglyánál -
a Bartina Néptánc Egyesület csoportjainak
a vigadalmas napot záró közös tánca.
A vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása, Középkori
játszók és bemutatók, Alisca Nyilai - íjászat:
célbalövés - László napi kézmûves vásár,
kiállítások, étkesek, borpavilonok, gasztro-
nómiai különlegességek a belvárosi étter-
mekben, nyitott pince programok a szek-
szárdi dombok pincéiben.

Csatlakozó rendezvény:
2011. JÚNIUS 25. 18:00-24:00
Szekszárd belváros - Piac tér
SZEKSZÁRDI PÖRKÖLT ÉS BOR ÜN-
NEPE Családok, baráti társaságok jó han-
gulatú találkozója, ahol szabad tûzön fõ és
illatozik a százféle ízesítésû szekszárdi pör-
költ, jóféle borok társaságában. Rendezõ:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.Telefon:
0674/673-709; 0630/2355-160
2011. JÚNIUS 22-27. DUNA - HÍD
FESZTIVÁL A korábbi Duna Menti Folklór-
fesztivál Tolna megyei jogutódja 40 éves
múltra tekint vissza. A fesztivál az autentikus
folklór (néptánc, népzene, népi iparmûvé-
szet, népviselet, népi gasztronómia) nem-
zetközi kavalkádja.
Résztvevõ csoportok:
- LITVÁNIA - Anyksciai város - GOJUS
NÉPTÁNC EGYÜTTES
- MACEDÓNIA - Ohrid város - OTEKS
FOLKLÓR EGYÜTTES
- ROMÁNIA - Vintu de Jos (Alvinc) község
- VINTANA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Információ: Tolna Megyei Általános Mûve-
lõdési Központ 7100 Szekszárd Szent Ist-
ván tér 11-13., Telefon/fax:36-74-505-
649, E-mail: kulti@tmamk.hu
http://www.tmamk.hu/duna
SZENT LÁSZLÓ NAPI ZARÁNDOKLAT
2011. június 25. Információ: Bognár Ru-
dolf (Magyar Zarándokút Egyesület) 
Tel.: 06/20 398-5200, E-mail: bog-
nar@magyarzarandokut.hu 
IVÁN-VÖLGYI KADARKA TÚRA 2011. jú-
nius 25. Rendezõ: Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft. Információ: Korda Gabriella,
06/20516-8457 E-mail: szekszard-
borvidek@tolna.net
JÚNIUS 25. PEDAGÓGUS KÓRUSOK
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Rendezõ: Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Információ: Kutny Gáborné 0630/937-
2874
JÚNIUS 26. 15.00-18.00 VÉRADÁS
a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szer-
vezete rendezésében
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza (Szent István tér 15-17.)

Június 24., 25., 26. Szent László Napok
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A triatlon is bekapcsolódott a Garay-iskola sportéletébe
A triatlon sportággal ismertettek

meg május 27-én délelőtt a váro-

si uszodában a Garay János Álta-

lános Iskola alsó tagozatos,

sportiskolai képzésben részt vevő

tanulói közül kiválasztott huszon-

nyolcat a szekszárdi Dynamic

Triatlon Club utánpótlásverseny-

zői, Csótár Máté (1998) és Arató

Balázs (1999), valamint edzőjük,

Sáthy István az egyesület és az

iskola közötti együttműködési

megállapodásnak köszönhetően

létrejött kihelyezett testneve-

lésóra keretében az uszodában.

Sáthy István röviden bemutatta a há-
rom versenyszámból: úszásból, kerék-
pározásból és futásból álló triatlon
sportágat. A triatlonversenyeken ezt a
három számot, az öttusától eltérõen,
pihenõ nélkül, egymás után kell telje-
síteni. Így aztán fontos az öltözködés
gyorsasága is úszódresszbõl kerékpá-
rosruhába és a kerékpároscipõ cseré-
je futócipõre, valamint a fejvédõ levé-
tele. Az ifjú triatlonosok megmutatták,
hogyan néz ki mindez a valóságban.
Kerékpározásra az uszoda udvarán
nem volt lehetõség, ezért azt csak az öl-

tözet felvételével jelezték. Így a bemu-
tató testnevelésórán valójában a triat-
lon testvérsportágát, az aquatlont lát-

hatták a testnevelõ tanáruk, Hammer
Mária által kiválasztott sportiskolások.
Ezután ezt ki is próbálták edzõi irányí-

tással. A bemelegítést követõn a tan-
medencét úszták át deszka segítségé-
vel, és egy gyors öltözés után az uszo-
da udvarán futottak. A „verseny” vé-
gén természetesen nem maradhatott
el a levezetés sem.

A bemutató óra nemcsak az azt tel-
jesítõ sportiskolásoknak tetszett, akik
errõl igazolólapot is kaptak, ismerte-
tõt a triatlonról és kis ajándékokat, de
Sáthy István is elégedett volt a résztve-
võkkel. Talált közöttük olyanokat,
akik megfelelõen teljesítették a felada-
tokat, amiket adott nekik, és érdemes
lenne velük foglalkozni. A Dynamic
TC és a Garay-iskola a sikeres kihelye-
zett testnevelésórát hagyományte-
remtõ céllal rendezte meg.

Az óra végén felhívták a sportisko-
lások figyelmét, hogy akinek van ke-
rékpárja, az elindulhat a Tolna megyei
triatlon-diákolimpián, amelyet Báta-
széken június 4-én rendeznek meg.
Aki erre még nem vállalkozik, az részt
vehet a triatlonklub nyári edzõtáborá-
ban és edzésein, amelyeket Fadd-
Domboriban tartanak, az augusztus
elsõ hétvégéjére tervezett Fadd-
Dombori triatlon országos bajnokság
helyszínén. K. E.

Saját megyei csúcsát javította meg Ba-
kó Zoltán, az AC Szekszárd 21 éves ge-
relyhajítója a Baranya megyei bajnok-
ságon, Pécsett. A tavalyi U23-as orszá-
gos bajnokság második helyezettje,
csaknem egyéves sérülés miatti kiha-
gyás után tért vissza a dobókörbe, s
mindjárt egy egészen biztató, új me-

gyei csúcsot jelentõ 65 méter 50 cen-
timéterrel. Edzõje, Takács László re-
ménykedik, hogy versenyzõje esélyes-
ként szerepel majd az idei korosztá-
lyos országos bajnokságon, és ha eléri
a 70 métert, azzal a felnõtt országos
bajnokságon is esetleg bekerülhet a
döntõbe.

Új csúcsot dobott 
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 21. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri hivatal, polgármesteri
tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 21. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. általános iskola (Zrínyi u.)
Június 28. (kedd) 16–17 óra
Gyakorló általános iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén, 14–15 óráig
Polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 8. (szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

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

Újságíró-pályázat
A Europe Direct Bács-Kiskun Megyei
Európai Információs Pont és a Kecske-
méti Lapok közösen „A magyar soros
elnökség – Ahogy én látom” cím-
mel újságíró-pályázatot hirdet. Olyan
írásokat várnak, melyekben a pályázó
a soros EU-elnökség egy konkrét ese-
ményén keresztül mutatja be annak
az állampolgárra, illetve a tagállam-
okra gyakorolt hatását. Beküldési ha-
táridõ: 2011. június 30. További infor-
máció: http://kecskenet.hu. E-mail:
eip@kjmk.hu. Telefon: +36-76-500-560.

APRÓHIRDETÉS

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

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

SZEKSZÁRDON, csendes környezet-
ben, a város központhoz közel, elit he-
lyen, a Hársfa utca 6. szám alatt, két
család számára is alkalmas nagy csa-
ládi ház eladó. Érdeklõdni: 06-20-
467-111,  74-416-871.

SZEKSZÁRDON a Csalogány utcában
81 m2-es felújítandó, kertkapcsolatos,
földszinti lakás eladó. Irányár: 18 millió
forint. Érdeklõdni: 70/38-20-211.

Sakk WELLNESS Kupa

Szekszárd Város 2011. évi
nyílt egyéni rapid sakkbaj-
noksága igazolt és amatõr
versenyzõk részére. Verseny-
igazgató: Szuhai Balázs. Ver-
senybíró: Tálos Jánosné or-
szágos versenybíró. Idõpont:
2011. július 9.

VERSENY CÉLJA: Bajnoki
cím eldöntése, versenylehe-
tõség igazolt és amatõr játé-
kosok számára.

RENDEZÕ: Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala sakkszervezõ
bizottsága,  Relax Wellness
Központ

HELYE: Relax Wellness
Központ Szekszárd, Beze-
rédj u. 7–9.

NEVEZÉSI CÍM: Szuhai Ba-
lázs 7130 Tolna, Táncsics u.
15/3. sz, 30/2157433, e-mail.:
szuhai49@freemail.hu (név,
ért. szám, szakosztály, cím)

HATÁRIDÕ: 2011. július 5.
NEVEZÉSI DÍJ: 1600 Ft/fõ,

mely az ebédet is tartal-
mazza!

HELYSZÍNI BEJELENTKE-
ZÉS: 8.00–9.00 óra között.

MEGNYITÓ, ELSÕ FORDU-
LÓ: 9.20 óra, 9.30 óra.

LEBONYOLÍTÁS: 7 fordulós
svájci rendszerben, számító-
gépes párosítással, 2 x 15
perc játékidõ. Játszmaírás
nem kötelezõ!
2. forduló: 10.15 óra    
3. forduló: 11.00 óra. 
4. forduló: 11.45 óra
5. forduló: 13.15 óra
6. forduló: 14.00 óra
7. forduló: 14.45 óra.
Eredményhirdetés: 15.45 óra.

DÍJAZÁS:
A legjobbak értékes tárgy-

jutalomban és oklevélben
részesülnek.

KÜLÖNDÍJ: 55 év feletti
Senior: 5000 Ft ajándék-
tárgy (igazolt v. csoport)

A nevezési határidõ után
vagy a helyszínen nevezõk
számára az ebédet biztosíta-
ni nem tudjuk. További in-
formációt Szuhai Balázs ad.
A rendezõ szerv a versenyki-
írástól eltérhet. Helyszíni ne-
vezés 1000 Ft/fõ (ebéd nél-
kül).

Relax Wellness Központ
szolgáltatásainak használata,
kísérõknek 1500 Ft/fõ, ebéd
1500 Ft/fõ.

Megyei ifjúsági
asztalitenisz-bajnokság

A 2011. évi megyei ifjúsági fiú-leány egyéni asztalitenisz-
bajnokságot május 29-én tartották Szekszárdon, a városi
sportcsarnokban 12 fiú és 7 lány részvételével. A nevezet-
tek színvonalas mérkõzéseken vívták csatáikat. A fiú
egyéni versenyszámban meglepetés született.
A NÕI BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE: 
I. Madaczki Mirella, Szekszárdi Asztalitenisz Club                
II. Kiss Réka, Fastron AC Tolna         
III. Balaskó Beáta, Szekszárd AC

Marcsa Tekla, Szekszárd AC
LEÁNY PÁROS:  
I. Madaczki Mirella (SZAC)–Balaskó Beáta (SZAC)
II. Kiss Réka (FASTRON AC Tolna)–Ferenczy Nikoletta

(FASTRON AC Tolna)
III. Marcsa Tekla (SZAC)–Kovács Melánia 

(FASTRON AC Tolna)
A fiúk mezõnye a klubok által elõre jelzettnek megfe-

lelõen alakult. A 2011. évi bajnokság meglepetése az esé-
lyesnek tartott Marton Roland gyengélkedése. 
FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK:                                    
I. ifj. Balog László, Nagymányok SE
II. Marton Roland, FASTRON AC Tolna
III. Kaszás Kristóf, YORGOS SE Szekszárd

Nagy Kristóf, YORGOS SE Szekszárd
FIÚ PÁROS: 
I. ifj. Balog László (Nagymányok SE)–Kaszás Kristóf

(YORGOS SE)
2. Marton Roland (FASTRON AC Tolna)–Nagy Kristóf

(YORGOS SE)
3. Tóth Rómeó (Nagymányok SE)–Denkinger Barna

(Nagymányok SE), 
Bozsolik Dániel (SZAC)–Váli Dániel (SZAC)



20 2011. június 5.HIRDETÉS


	20110620104053.pdf
	20110620104058.pdf
	20110620104103.pdf
	20110620104109.pdf
	20110620104115.pdf
	20110620104121.pdf
	20110620104125.pdf
	20110620104131.pdf
	20110620104135.pdf
	20110620104143.pdf
	20110620104150.pdf
	20110620104157.pdf
	20110620104202.pdf
	20110620104207.pdf
	20110620104214.pdf
	20110620104219.pdf
	20110620104224.pdf
	20110620104230.pdf
	20110620104235.pdf
	20110620104243.pdf

