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Szekszárdon versenyeztek a Pan-
non Borrégió, azaz a pécsi, a
szekszárdi, a tolnai és a villányi
borvidék borai. Tovább tart a vö-
rösborok divatja.

A Pannon Borrégió hatodik alkalommal
hirdette meg a TOP 25 borversenyt,
amelynek házigazdája elsõ alkalommal
volt a tolnai megyeszékhely. Három zsû-
ri választotta ki a pécsi, szekszárdi, tolnai
és a villányi borvidék legszebb 25 borát.
A rendezvény megnyitóján, a városhá-
zán Schmidt Gyõzõ, a Pannon Borrégió
elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
Horváth István polgármester emlékeze-
tett arra, hogy Szekszárdon több mint
ezeréves múltra tekint vissza a szõlõter-
mesztés és a borkészítés, s a szekszárdi
borászok a város megbecsült polgárai.
Hangsúlyozta, hogy a négy borvidék
nem versenytársa egymásnak, ugyanis
együtt képviselnek megfelelõ lobbierõt.

Gyõrffy Zoltán, a Pécsi Borozó címû
gasztronómiai és bormagazin fõszer-
kesztõje elmondta, hogy a versenyen 45
pincészet 123 bora indult. Hét borral pá-
lyázott a pécsi, tizenkettõvel a tolnai,

negyvenöttel a villányi és ötvenhattal a
szekszárdi borvidék, három bort pedig
a Pannon Borrégió égisze alatt indítot-
tak a versenyen.

Folytatás a 4. oldalon.

Szekszárdi fölény a TOP25 borversenyen
Elsõ alkalommal rendezték városunkban a Pannon Borrégió megméretését

Az immáron negyedik szekszárdi
Borvidék Félmaraton után érkező
reflexiók arról tanúskodnak, hogy
van egy verseny a magyar futótér-
képen, ami egyedi, ami felkelti az
amatőr futók érdeklődését. Számos
távoli megyéből érkeztek indulók,
hogy legalább egyszer belekóstolja-
nak a verseny hangulatába, majd
az útvonal szépségének és nehéz-
ségének élményével távozzanak.

Az igazi futóidõben lezajlott IV. Borvidék
Félmaratonon a rajt pillanata (képün-
kön) volt a legmegkapóbb. A majd’ a Bé-
la király térig hömpölygõ tömeg, no és az
a zsongás, amit az ezerkétszáz futó és az
ennél jóval több szurkoló „aláfestésként”
produkált. Rokonok, barátok, ismerõsök,
szponzorok a Garay tér forgatagában.

Van kinek, van minek szurkolni. A ver-
seny útvonalának fõbb állomásain spon-
tán módon szervezõdtek a szurkolói cso-
portok, amelyek remek hangulatot te-
remtettek, és biztatták a futókat. Külö-
nösen a magányosan leszakadókat. Mivel

itt alapvetõen amatõrökrõl van szó, ez
gyakorta megtörténik, mert a pálya évrõl
évre nehezebb. Ezért lehet szidni Márkus
Istvánt, a verseny egyik fõszervezõjét, de
õ vállalja népszerûségének idõleges csök-
kenését. Folytatás a 17. oldalon.

Ezerkétszáz induló a IV. Borvidék Félmaratonon
Ifj. Czencz Péter második sikere - tovább nõtt az „õrült verseny” presztízse

Négy borvidék, negyvenöt pincészet, 123 bora vetélkedett
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a., Tel.: 74/413-004  
Szekszárd, Rákóczi u. 10., Tel.: 74/512-453  

Tolna, Deák F. u. 82. Tel.: 74/540-780

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók, metszõollók,
ágvágók, kaszák, vésõk, gyaluk

CSAVAR, ZÁR, VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

TÛZIFÁT
SZERETNE?!
Már most vegye

meg egyedi áron!
Bizalommal kérdezze 

értékesítõ kollégáinkat!
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Forgalomkorlátozás
a Béla király téren

Tisztelt Szekszárdiak!
A Béla király tér rekonstrukci-

ója, illetve a soros munkafolya-
mat technológiája elérkezett ar-
ra a pontra, hogy szükségessé
válik a teljes Béla király tér le-
zárása. 

2013. május 16-tól (csütör-
tök) az új forgalmi rendnek
megfelelõen minden út, ami a
Béla király térbe csatlako-
zik, zsákutcává vált, elõrelát-
hatólag 2013. június 6-ig.

A Béla király tér lezárása a kö-
vetkezõ utcákat érinti:

1. Babits utca - zsákutca teljes
hosszában, a forgalom kétirá-
nyúvá válik.

2. Flórián utca - zsákutca a
Vörösmarty utca keresztezõdé-
sétõl.

3. Vörösmarty utca - a forga-
lom kétirányúvá válik.

4. Bezerédj utca - továbbra is
zsákutca, kerülési út a Kisiparos
udvar parkolója fel.

5. Munkácsy utca - zsákutca a
Móricz Zsigmond utcától, a Le-
hel utcától, valamint a Kálvária
utcát a Munkácsy utcával össze-
kötõ útszakasz csatlakozásától.

6. Ybl Miklós utca - a meg-
növekedett forgalom miatt az
Ybl irodaház elõtti parkolókban
csak párhuzamos parkolás lesz
megengedett.

7. Bartina utca - zsákutca a Bá-
lint köz csatlakozásától. A Mérey
utca megközelítését a Bálint
köz - Kálvin tér érintésével lehet
megtenni.

Ezúton tisztelettel kérjük
a lakosság, illetve a közleke-
dõk türelmét és megértését
a téren zajló munkálatok
miatt!

Járdák épülnek, újulnak meg
Az elsõ ütemben 7 km-nyi szakasz készül el mintegy 50 millió forintért

Átfogó járdaépítési program vette
kezdetét a héten Szekszárdon. En-
nek nyitányát az alsóvárosi temető
mellett jelentette be Horváth Ist-
ván polgármester.

Három ütemben 11 és fél kilométernyi
járdát felújítanak, illetve újakat építenek
október végéig a városban. Az elsõt a
hét elején kezdték az alsóvárosi temetõ
mentén. Felszedik a három sorban lera-
kott, néhol már töredezett betonlapo-
kat, és négy sorban újakat raknak le, így
ezen a fél kilométeren negyven centivel
szélesebb is lesz a járda. 

Az elsõ ütemben 50 millió forintért
összesen hét kilométeren végzik el a
munkát, több helyen a betonlapok he-
lyett aszfaltburkolatot készítenek. Meg-
újul a járda a Patak, a Batthyány, a Halász
Béla, a Baka, az Árpád, a Csaba, a Petõfi,

a Szluha György, a Damjanich, a Zrínyi,
a Fürt, a Bocskai és a Remete utcában, de
felújítják a Klapka és az Esze Tamás utca
közötti lépcsõt is. 

Két hét múlva egy útfelújítási prog-
ram is elkezdõdik: elõször azoknak az
utcáknak a burkolatát hozzák rendbe,
ahol korábban csatornáztak.  - sz l -

Elkészült a parkosítás a Szent István téren
Az Agóra program újabb elemét vehetik birtokba a városlakók

Befejezéséhez közeledik az „Agóra Szek-
szárd” - A Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza multifunkci-
onális közösségi központ kialakítása
(azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-
0010) címet viselõ projekt újabb ele-

me, a múlt héten megnyitott Mûvé-
szetek Házát körülölelõ
mintegy 4000 négyzet-
méteres terület felújítá-
sa. A sétautak burkolása
során gondoltak a látás-

sérültekre is, de az egész terület aka-
dálymentesített.

A pihenni vágyókat 15 új pad, egy szö-
kõkút és felfrissített zöldfelület várja. A
parkban 17 díszfát, 24 díszcserjét és
mintegy 2800 tõ talajtakaró növényt ül-
tettek ki. A területet körülvevõ mobilke-
rítést a növényzet megerõsödését köve-
tõen, várhatóan már a jövõ héten lebont-
ják, s akkor birtokba vehetik a sétányt a
szekszárdiak, és a városba látogató ven-
dégek egyaránt.

Különleges zenei élmény!
2013. május 25-én (szombaton) délután 15 óra 30 perces 

kezdettel Szekszárdon ad élo” koncertet a székesfehérvári

Szeretet Gospel csoport
Helyszín: Gospel Centrum rendezvényterem, Rákóczi u. 26.

A belépés díjtalan.
Minden érdeklo”do”t szeretettel várunk!
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Liszt klubest
A Liszt Ferenc Társaság szekszárdi cso-
portja május 21-én, kedden este 17.30-
kor tartja klubestjét a Liszt Ferenc Ze-
neiskolában. Erõs Ditta Rebeka elõadá-
sában hallható lesz Liszt: Ünnepi
polonéz, Kodály: Székely keserves,
Chopin: cisz-moll etûd op.25. Nr. 7.,
Rahmanyinov: d-moll etûd és Brahms:
Fantázia op.116. címû mûve.

Közremûködik: Erõsné Máté Éva és
növendékei, Vanya Nóra, Szí Ágnes, Ar-
banász Kata, Lemák Laura, Sándor Zsig-
mond, Sándor Dániel, Hájas Kristóf,
Szabados Balázs, Köpenczei Csenge,
Ocsovay Damján. A klubestre szeretet-
tel hívnak minden érdeklõdõt. A belé-
pés díjtalan.

Húsz évvel ezelőtt egy, a németek
által végzett vizsgálat kiderítette,
hogy a szekszárdi ivóvízben dik-
lór-etilén van. Később megtalál-
ták a szennyeződés forrását, loka-
lizálták, a fertőzött kutakat pedig
lezárták.

Több megoldást is kipróbáltak, hogy
megvédjék a rákkeltõ és vesét károsító
vegyi anyagtól Szekszárd ivóvizét, de az
elmúlt években egyértelmû lett: új vízfor-
rás kell a városnak. 2008 júniusában elké-
szült egy elõzetes megvalósíthatósági ta-
nulmány, a múlt héten pedig kezdetét vet-
te a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú
távon egészséges ivóvízzel való ellátása”
(KEOP - 7.1.3.0/B-2008-0001 azonosító-
számú) címû projekt megvalósítása.

Az elõkészítés során két megoldás kö-
zül kellett választani, hiszen az igény kielé-
gítésére - miszerint átlagban napi 7 ezer,
csúcsidõben pedig 10 ezer köbméter ivó-
víz álljon rendelkezésre - két lehetõség
mutatkozott. Az egyik a Mohács-szigeten
üzemelõ vízbázisról, a másik Fadd-Dom-
bori térségében, a Duna-partján telepí-
tendõ új, parti szûrésû vízbázisról való
vízellátás. Az elsõhöz 53 kilométer hosz-
szú csõvezetéket, Báta külterületén mag-
astározókat, vízgépészeti és klórozó be-
rendezéseket kellene építeni. A Duna par-

ton nyolc kutat kell fúrni, Bogyiszló kül-
területén új vízmûvet, vas- és mangánta-
lanítót, ammónium-mentesítõvel, s össze-
sen 20,8 km hosszú csõvezetéket építeni.
A víz Mohácsról 19 óra alatt érne Szek-
szárdra, s a teljes beruházás nettó 5,4 mil-
liárd forint lenne. A másik megoldás sze-
rint az új Duna-parti kutakból 5 óra alatt
jutna a víz a városba, az építési költség pe-
dig nettó 4,4 milliárd forint. Mind mû-
szaki, mind pénzügyi szempontból az új
vízbázisra való áttérés a kedvezõbb, de a
döntéskor figyelembe vették azt is, hogy
öt óra alatt sokkal kisebb a víz romlásának
veszélye, vagy azt, hogy szekszárdi fo-
gyasztóknak várhatóan kevesebb vízdíjat
kell majd fizetniük.

A nyolc, egyenként napi 1500 köbmé-
ter vizet adó, 17 méter mély kút a Duna

jobb partján, a Dombori sóderkikötõtõl
néhány száz méterrel délre, egymástól 80
- 80 méterre készül. Innen jut a víz a Bo-
gyiszló magasságában, a Duna parton lé-
võ új vízmûbe, ahol kiszûrik vas-, mangán-
és ammóniatartalmát. Innen indul a 400
milliméter átmérõjû vízcsõ, és Bogyiszlót
délrõl elkerülve az M9-es autóút mentén
a Sióig fut, majd az M6-os sztrá-
da északi oldalánál, végül a Ke-
selyûsi út mentén jut el a beru-
házás során felújításra kerülõ
szekszárdi vízmûig.

A projektindító tanácskozáson Ács Re-
zsõ alpolgármester elmondta, azért is
kedvezõbb ez a megoldás, mert így Szek-
szárd nem válik kiszolgáltatottjává egy
idegen vízbázis kitermelõjének. A készü-
lõ saját beruházás 80-100 évre megoldja
a tolnai megyeszékhely vízellátását, de le-
hetõség nyílhat arra is, hogy a környezõ
települések ellátását is segítsék.

A beruházáshoz 3,7 milliárdos támoga-
tást nyert a város, és ellentétben az általá-
nosan megszokott önkormányzati pályá-
zati finanszírozással, itt nettó összeg alap-
ján kapja Szekszárd a pénzt, úgy, hogy az
ÁFA visszaigényelhetõ, így a szükséges
anyagi forrás rendelkezésre áll.

Dzsogán József projektmenedzser, a
Value Added Solutions Consulting Kft.
szakembere elmondta: mióta kiderült,
hogy klórozott szénhidrogén vegyületek
szennyezik a vízbázist, 6 millió köbméter
szennyezett felszín alatti vizet kitermel-
tek, és megtisztítottak, összesen több
mint 2500 kg klórozott szénhidrogént el-
távolítottak. Egyértelmûvé vált, hogy a fo-
lyamat nem megállítható, s bár a szekszár-
di ivóvíz most még biztonságosan fo-
gyasztható, kell egy új vízbázis.

A pályázatot 2011 szeptemberében
adták be, s a támogatási szerzõdést
2012 márciusában írták alá. Azóta tart
az elõkészítés, hamarosan kiválasztják
a kivitelezõt, ezt követi a hatósági enge-
délyek beszerzése, majd jövõ márciusig
a kiviteli tervek készítése. Az építkezés
a program szerint 2014 szeptemberé-
ben fejezõdik be, és októberben kezdõ-
dik a próbaüzem. - sz l -

Új vízbázis a Duna partján
Száz évre elegendõ egészséges ivóvize lesz Szekszárdnak

Projektnyitó konferencia a szekszárdi városházán  Fotó: Sz. L.

Álláspályázat
Szekszárd város önkormányzata pályá-
zatot hirdet Szekszárd MJV Önkor-
mányzatának KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-
2011-0002 „Szekszárd város hosszú tá-
von egészséges ivóvízzel való ellátása”
pályázata kapcsán projekt menedzs-
ment szervezetvezetõ munkakör be-
töltésére. A részletes pályázati felhívás
megtekinthetõ a www.szekszard.hu
honlapon, a Közügyek/Állás menü-
pontban.

Ruhaadományok
VÖRÖSKERESZT. A Tolna Megyei Vörös-
kereszt használtruha adományozást tart
május 27-én (hétfõ) 8.30 és 9.30 óra kö-
zött a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. Szeretet-
tel várnak minden rászorulót.

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT. Kö-
szönjük minden támogatónknak, ha
használaton kívüli bútorát, háztartási gé-
pét, ruhanemûjét felajánlja szerveze-
tünknek, hiszen nagy rá az igény. Sok
szegény család mindennapjait könnyíte-
né meg. A rászorulók számára használ-
truhaosztást május 28-án és június 11-én
tartunk. Máltai Szeretetszolgálat, Szek-
szárd, Hunyadi u. 4. Telefon: 74/319-148.

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
május 21-tõl május 25-ig:
●● Eper 799 Ft/kg
●● Új, csomós sárgarépa 179 Ft/cs
●● Karfiol 359 Ft/kg
●● Piros újburgonya  269 Ft/kg

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

A Gemenc AMI felvételt hirdet
a 2013/2014-es tanévre társastánc tanszakra

Tanulóink államilag elismert bizonyítványt kapnak év
végén. Megismerkednek a báli táncok alapjaival, majd

késõbb mélyebb ismeretek szerzésére 
és versenyzésre is lehetõséget adunk. 

A Gemenc TSE tagjai eleget tesznek a
mindennapos testnevelés elvárásainak.

Jelentkezni lehet a GTSE honlapján
keresztül, illetve a 20/ 980-77-52-es

telefonszámon Orbán Ferencnél.
Honlap: http://www.gemenctancsportegyesulet.hu
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Tizennégy szekszárdi a TOP25-ben
Három pincészet is duplázott a borversenyen

Folytatás az 1. oldalról.
A tételek 80 százaléka vörösbor volt,

azok is zömmel a bordeaux-i fajták
(cabernet, merlot) és házasításaik. A
borvidékek képviselõibõl, valamint a
meghívott borszakértõkbõl és borszak-
írókból álló három bíráló bizottság a ha-
gyományos 100 pontos rendszerben ér-
tékelte a borok illatát, zamatát, fajtaka-
rakterét, intenzitását. A TOP 25-be mini-
mum 87 pontot elért vörös-, fehér és
rozé borok kerülhetnek be a nevezések
arányában.

Idén a 25 legjobb közé 14 szekszárdi,
7 villányi, 3 pécsi és 1 tolnai bor került
be. A szekszárdiak közül TOP25 bor lett:
Bõsz Adrián 2011-es kékfrankosa, a Fritz
Pincészet 2009-es Cabernet Sauvignon-

ja és Medicina Cuvée-je, a Heimann Csa-
ládi Birtok 2011-es Bikavére és 2009-es
Birtokbora, a Mestrineli Borászat 2012-
es Rizlingje, a Mészáros Borház 2011-es
Syrah-ja, a Sebestyén Pince 2007-es Grá-
dus Cuvée-je és a 2009-es Görögszói
Merlot-ja, a Szeleshát Szõlõbirtok 2011-
es Merlot-ja, a Twickel Szõlõbirtok 2009-
es Cabernet Franc-ja (Chateau Kajmád),
valamint a Vesztergombi Pincészet
2009-es Kékfrankos válogatása.

A régiós borverseny legjobbjait a
nagyközönség is letesztelheti június 15-
én a pécsi Zsolnay Negyedben, ahol 15
és 20 óra között lehet a borokat megkós-
tolni, természetesen számos kísérõprog-
rammal, helyi termék-bemutatóval, jazz-
koncerttel körítve.

Heimann borok (is) a csúcson
Szekszárdi vörösök a Pannon Bormustrán

Négy szekszárdi pincészet kilenc
borát választották be az egyik leg-
nagyobb presztízsű hazai borverse-
nyen, a XIV. Pannon Bormustrán a
vörös csúcsborok közé.

A Pannon Bormíves Céh 1999-ben
Heimann Zoltán és a néhai Gál Tibor
borászok kezdeményezésére indította
útjára a Pannon Bormustra névre ke-
resztelt borversenyt azzal a szándékkal,
hogy lehetõséget biztosítson a kiemel-
kedõ minõségû magyar borok nemzet-
közi színvonalú megméretésére. Az idei
mustrán 100 pincészet összesen 260
borral mérette meg magát a borakadé-
mikusok, szakírók és sommelierek al-
kotta nemzetközi zsûri elõtt.

A verseny újabb bizonyítékát adta a
szekszárdi borok kiváló, európai össze-

hasonlításban is kiemelkedõ minõsé-
gének. A 2013-as Pannon Bosmustra
múlt szombati eredményhirdetésén a
vörös csúcsborok közé négy szekszár-
di pincészet kilenc bora került. A
Heimann Családi Birtok 2009-es Bar-
bár Cuvée-je (a legmagasabb pontszá-
mot kapott vörösbor lett) és 2011-es
Szekszárdi Bikavérje, a Fritz Pincészet
2009-es Medicina Cuvée-je és szintén
2009-es Cabernet Sauvignonja, vala-
mint Merlot-ja, a Takler Pincészet 2008-
as Bikavér Reserve-je, 2007-es Regnum
Cuvée-je, és 2009-es Szenta-völgyi Kék-
frankosa, valamint a Vesztergombi Pin-
ce 2011-es Turul Cuvée-je került be. A
legjobb bikavérnek odaítélt Gál Tibor-
emlékdíjjal a Heimann Családi Birtok
2011-es Szekszárdi Bikavérét jutalmaz-
ta a zsûri.

Három bizottság kóstolta a tételeket a városházán Fotó: Pécsi Borozó

Dúzsi Tamás maradt a rosékirály
A magyar borászatok kilenc értékes ér-
met kaptak a Mondial du Rosé verse-
nyen. A díjazott magyar borok közül
hét szekszárdi, a szekszárdiak közül pe-
dig öt Dúzsi Tamás keze alól került ki.

Az immár nem csak idehaza
rosékirályként emlegetett borász -
amúgy testes vörösei is kiválóak - ezút-
tal a 2012-es pinot noir-ral jutott fel a
csúcsra, míg az azonos évjáratú kék-

frankos, merlot, prim és syrah roséje
ezüstérmet kapott a rangos borverse-
nyen.

A szekszárdi borvidék erejét jelzi,
hogy a Mondial du Rosé-n két további
pincészet kapott aranyérmet: a Lajvér
Borház 2012-es Szekszárdi Rosé Cu-
vée-je és a Szent Gaál Pincészet 2012-
es Szent Gaál Rózsája is a legmagasabb
elismerést érdemelte ki.
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„Az egyéni felelõsség megkerülhetetlen”
Ambuláns kardiológiai rehabilitáció megszervezését tervezik Szekszárdon 2015-re

Dr. Józan-Jilling Mihály, a Balassa
kórház osztályvezető főorvosa, me-
gyei kardiológus szakfőorvos az ál-
tala is jegyzett Cora Közalapítvány
közreműködésével minden évben
szakmai tanácskozást szervez
Szekszárdon, amelyen a régió szak-
orvosai nagy érdeklődéssel vesznek
részt. Most sem volt ez másként.

- Fejleszteni fogják a szív- és érrend-
szeri betegségek úgynevezett másod-
lagos megelõzését és a rehabilitáció-
ját is. Mit jelent ez a gyakorlatban,
mit éreznek majd ebbõl a betegek?

- Alapvetõen a szív- és érrendszeri be-
tegségeken átesõk eléggé összetett, fizi-
kai és pszichikai problémáinak megoldá-
sáról van szó, amit a betegség újbóli meg-
jelenésének kiszûrése miatt sokkal komo-
lyabban kell venni, mint eddig. Szükséges
az ismert rizikófaktorok szanálása, de
másról is szó van. A teamnek az orvoson
kívül tagja kell legyen gyógytornász, di-
etetikus és pszichológus, vagyis több rész-
terület összehangolt együttmûködése
szükséges. Egyébként, ha Magyarorszá-
gon kiejtik ezt a szót, hogy kardiológiai re-
habilitáció, az emberek vagy Balatonfü-
redre, vagy Sopronra gondolnak. Aligha
véletlen, mert jelenleg a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ kardiológiai komplex
kezelés valóban csak e két intézményben
folyik hazánkban. Jó lenne, ha 2015-ben
már ezt nem lehetne elmondani. Úgy
gondoljuk, hogy növelni kell az ilyen he-
lyeket, a betegek lakóhelyéhez minél kö-
zelebb vinni az ellátást.

- Az uniós pályázat lényegében bizto-
sítja, hogy a rehabilitáció tárgyi feltététe-

lei a kor követelményeinek megfelelõen
biztosítottak legyenek. Némi magyar
specialitása az lesz a dolognak, hogy mi
itt az ambuláns rehabilitációt fogjuk
elõnyben részesíteni. A beteg a tervek
szerint reggel megérkezik rehabilitáci-
ós kezelésre, és akár már kora délután
haza is mehet - nem kell befeküdnie. Az
EU adja ehhez a forrást, mostantól ne-
künk, kardiológusoknak már az a dol-
gunk, hogy erre a „fejeket”, sok esetben
a fiatal kollégákat felkészítsük, meglegye-
nek a feladat ellátásához szükséges szak-
vizsgák. Igyekeznünk kell, mert a forrás-
lehívás feltétele, hogy az ellátás megszer-
vezése megtörténjen. Nagyon bízom
benne, hogy 2015-ben már egy új, minõ-
ségében más  kardiológiai rehabilitációs
ellátás mûködik majd Szekszárdon, a me-
gyei kórházban.

- Ami a várható fejlesztés volumenét
illeti, a megyei kórház hova sorolha-
tó régiós összehasonlításban?

- Dél-Dunántúlon a Pécsi Szívcentrum
és mi vagyunk a kiemeltek.

- A 2001-tõl folyamatosan bekövetke-
zõ, a statisztikában megmutatkozó
pozitív változás ellenére masszívan
õrizzük európai vezetõ szerepünket
a szív-  és érrendszeri betegségekben.

- Az úgynevezett kuratív (gyógyító ha-
tású) megelõzésben már elértük, amit el
lehet, ezen a területen már nincs hová fej-
lõdni. A betegségcsoport elõfordulásá-
nak további csökkentésére továbbra is a
prevenciós módszerek egyre eredmé-
nyesebb alkalmazásával van esélyünk. A
primer prevenciós módszerekkel, vagyis

a betegségek idõbeni felismerésével,
még mielõtt az érrendszeri szindróma
bekövetkezik. A rizikófaktorokat - példá-
ul a magas vércukrot, a nem megfelelõ
koleszterinszintet - változatlanul a legko-
molyabban kezelni kell, és az „agyonszaj-
kózott” életmódváltást, a helyes táplálko-
zásra, a rendszeres mozgásra való átállást
sem lehet elégszer hangoztatni, hogy a
beteg magatartása változzon a cselekvés
irányába. E nélkül nem lehet megfordíta-
ni a negatív folyamatokat. Az egyéni fe-
lelõsség, vagy inkább felelõtlenség kérdé-
se megkerülhetetlen. Ha soha semminek
nincs következménye, akkor úgy gondo-
lom, nem is fogunk látványos eredményt
elérni a szív- és érrendszeri betegségek
visszaszorításában.

- Sokszor hallani, hogy fõorvos úr a
verbális ráhatás eszközeivel próbál-
ja meg rádöbbenteni a felelõtlen élet-

módot folytató embertársainkat élet-
vitelük radikális megváltoztatására.
Már szóba került kormányzati szin-
ten a „felelõtlenek” büntetése - példá-
ul bizonyos gyógyszerek TB-támo-
gatásának jelentõs csökkentése, illet-
ve megvonása - ha az illetõ belátható
idõn belül nem javít a rossz eredmé-
nyein...

- Ez a téma sok országban felmerült, de
nincs példaértékû, bátran átvehetõ meg-
oldás. Én egyáltalán nem hiszek abban,
hogy a szankcióktól érdemben változna
valami, nem tartom alkalmazhatónak a
módszert. Meglátásom szerint csak ott
lehet próbálkozni ilyennel, ahol több biz-
tosítós rendszer mûködik.

- A Tolna megyei  szívbetegeiért létre-
hozott Cora Közalapítvány tevé-
kenységére okkal büszke, mint veze-
tõ megyei kardiológus szakfõorvos...

- Így igaz. Elég, ha csak az ereink védel-
me szûrõvizsgálatokkal egybekötött
programunkat említem, ami az egészség-
ügy mai várólistás, objektív okok miatt zi-
lált rendszerében sok embert kellõ idõ-
ben behozott a rendszerbe. Amikor for-
ráshiány és egyéb anomáliák miatt a kór-
ház nem tudott lépni, az alapítvány akkor
is tudott segíteni, például az eszközök
beszerzésében szponzorai támogatásá-
val, illetve a maga által végzett, bevétele-
ket hozó tevékenységébõl. Támogattuk
az egyetemi karon zajló úszóprogramot,
és igen, az ambuláns rehabilitációt is tud-
tuk már segíteni a pénzek visszaforgatá-
sával.  Nagyon jó, hogy létezik és számí-
tunk a közalapítványunk segítségére a
jövõben is. B. Gy.

Dr. Józan-Jilling Mihály fõorvos

A memóriaproblémák kerültek fókuszba
Százhúszan vettek részt az újvárosi egészségügyi napon

A memóriaproblémákról és az elfajulá-
sos eredetû pszichikai betegségek oka-
iról is beszélt dr. Kertész Ágnes, a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház pszi-
chiátriai osztályának vezetõ fõorvosa a
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör által szervezett, s a városrész
lakossága által igen kedvelt egészség-
ügyi napon.

Az idén május 10-re meghirdetett
esemény már csak azért is népszerû,
mert az idõsek szívesebben látogatnak
el a társaskör családias otthonában
(Szent István Ház) rendezett szûrésre,
mint bármely egészségügyi intéz-

ménybe. A szakember szerint évek óta
próbálják megszólítani az idõs korosz-
tályt az õket érintõ egészségügyi té-
mákban: tartottak már elõadást alvás-
zavarról, depresszióról, vagy éppen a
krízishelyzetekrõl. Ez alkalommal
azonban a szellemi hanyatlás mihama-
rabbi kiszûrésének fontosságára he-
lyezték a hangsúlyt. Dr. Kertész Ágnes
lapunknak elmondta: a szûrésen a gya-
korlati problémákra hívták fel a figyel-
met. Olyan lehetõségeket kínáltak fel
az érintetteknek, amelyek által saját
maguk is befolyásolni tudják betegsé-
geik alakulását, életminõségük javítá-

sát. Az elõadás során diétás lehetõsé-
gekrõl, a kapcsolati élet mûködtetés-
rõl és nem utolsósorban szabadidõs te-
vékenységekrõl is szó esett. A pszichi-
átriai osztály célja, hogy a lehetõ leg-
gyorsabb módon nyújthassanak segít-
séget - mondta a fõorvos. Az egészség-
ügyi napra ellátogatóknál a finom pszi-
chomotoros memóriafunkció mûkö-
désével kapcsolatban végeztek el tesz-
tet, s akinél e tekintetben probléma
merült fel, azt az ambulanciára irányí-
tották.

Az egészségnapon vérnyomás- és
vércukorszintmérésre, a lejárt gyógy-

szerek visszavételére is lehetõség adó-
dott, ezen kívül ortopédiai szûrésen,
testtömegindex-számításon, valamint
szemvizsgálaton is részt vehettek az
eseményre ellátogatók, akik egy frissí-
tõ masszírozást is igénybe vehettek -
errõl már Horváth Jánosné Edit, a tár-
saskör általános elnökhelyettese tájé-
koztatott, egyben felhívta a figyelmet:
a városban elõször az újvárosiak kezde-
ményezésére szerveztek kórházon kí-
vüli szûrõvizsgálatot. Megtudhattuk,
hogy több mint 120-anvették igénybe
valamely szûrõvizsgálatot.

Gyimóthy Levente
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„Emlékezzünk és emlékeztessünk”
Elismerések és szakmai konferencia az Ápolók Nemzetközi Napján

A Vármegyeháza dísztermében,
május 10-én rendezett ünnepségen
egy egészségügyi szakmai konfe-
rencia keretén belül köszöntötték,
és kitüntetésekkel ismerték el ápo-
lók, asszisztensek munkáját.

Az ünnepség elõtti napon, ahogy az im-
már évek óta hagyomány, az alsóvárosi
temetõben a „szürke nénék” sírját ko-
szorúzták meg. Az ápolók, akik ruhájuk-
ról kapták nevüket, a szekszárdi kórház-
ban életüket a betegek ápolásának szen-
telték. Felújított sírjuknál minden esz-
tendõben leróják kegyeletüket az utó-
dok, a mai ápolók. Idén Villányi Ildikó, a
rendelõintézet vezetõje mondott beszé-
det. Szólt többek között arról, hogy az Ir-
galmas Nõvérek Rendjét hazánkba Szé-
chenyi Franciska hívta, a szekszárdi kór-
házban 1854-tõl 14 apáca nõvér ápolta a
betegeket. Bacsmai László katolikus plé-
bános hangsúlyozta: az irgalmas nõvé-
rek nemcsak a testet, de a lelket is gyó-
gyították. Példaképül állította õket a mai
ápolók elé, s felajánlotta az egyház segít-
ségét ebben a feladatban, hiszen „na-
gyon sok a beteg és egyre kevesebb az
ápoló”. Beszédét Boldog Kalkuttai Teréz
anya imádságával fejezte be, majd meg-
áldotta a „szürke nénék” sírját.

A Vármegyeháza dísztermében tar-
tott eseményre az ünnepeltek csinos ru-
hára cserélték a mindennapok fehér,
kék, zöld köpenyét, hiszen ezen a na-
pon áldozatos munkájuk elõtt tisztelgett
a Balassa János Kórház vezetõsége, a Ma-
gyar Ápolási Egyesület, s gondolatban
minden beteg, aki az õ gondos ápolásuk-
nak (is) köszönhette gyógyulását.

Gliedné Tillmann Erzsébet, a megyei
kórház ápolási igazgatója mondott kö-
szöntõt, amely részben emlékezés és fõ-
hajtás volt az elõdök elõtt, részben a mai
ápolók nehéz körülmények között vég-
zett munkájáról, annak elismerésérõl és
értékelésérõl szólt. „Emlékeztetni kell a

világot arra, hogy az általunk végzett
munka milyen társadalmi erõvel bír,
hogy az ápolók, és egészségügyi szakdol-
gozók milyen áldozatos munkát végez-
nek, ami nélkülözhetetlen az emberek
számára, hisz - sokszor hangoztatjuk - a
legnagyobb érték az egészség. Arra es-
küdtünk, hogy segítünk az embereknek
egészségüket megõrizni, vagy visszasze-
rezni, ha pedig már arra sincs remény,
akkor empátiával, szeretettel tudjuk elkí-
sérni. Ezzel szemben a társadalmi meg-
becsültség, az elismerés közel sem üt
meg olyan szintet, amely az említett tel-
jesítményt méltóképpen ellensúlyozná.”

Dr. Muth Lajos fõigazgató-fõorvos kö-
szöntõjében többek között az alábbia-
kat hangsúlyozta: „Miért jó és fontos
minden évben ennek az ünnepnek a
megtartása? Hogy megálljunk a minden-
napi rohanásban, és észrevegyük, hogy
nemcsak nehézségeink, de sikereink és
örömeink is vannak. S olyanok, akiket
érdemes követni, akár a régiekre, akár a
mai kiváló szakemberekre gondolva. Le-
gyen ez a mai nap egy gazdagító ünnep.”

Dr. Harangi Ferenc, a gyermekosztály
fõorvosa is szép gondolatokkal köszön-
tötte az ünnepelteket: „Az ápolói munka
szellemi, szívbéli és szakmai érdeklõdést
kíván. Szükségünk van az emberek bizal-
mára, s a beteg elsõsorban ezt az ápoló-
ban keresi és találja meg.”

Révészi Andrea, a Magyar Ápolók
megyei szervezetének elnöke egy ked-
ves és tanulságos mesével köszöntötte
az ápolókat. A tanulság pedig: „segíte-
ni, támogatni, elfogadni. Sokszor félre-
ismerjük egymást, szeretetre vágyunk,
de félünk tõle, s ha megkapjuk, csak
akkor jövünk rá, hogy milyen jó.” Az
ünnepi beszédeket a Szent László
Egészségügyi Szakközépiskola és Kol-
légium tanulóinak mûsora követte,
amelyben a versek és az énekek nem-
csak az ünnepelteknek, de az ünnepel-
tekrõl szóltak.

A legkiválóbb munkát végzett ápo-
lók és egészségügyi szakdolgozók elis-
meréseket vehettek át. Fõigazgatói di-
cséretben részesült Várhelyi Anna
szakasszisztens (Pincehely), Horváth

Miklós mûtõssegéd (mûtõblokk), Lázár
Istvánné felnõtt szakápoló (belgyógyá-
szat, krónikus osztály), Szûcs Andrea
ápoló (urológia/gége mátrix osztály),
dr. Felföldiné Feil Jusztina diplomás
ápoló (belgyógyászati intenzív osz-
tály), Marosi Ágnes ápolási asszisztens
(ideggyógyászat).

A Betegápolásért Alapítvány díját,
„Az év szakdolgozója” címet Villányi Il-
dikó, a rendelõintézet vezetõje vehet-
te át. A Magyar Ápolási Egyesület elis-
merõ díszoklevelét Szebényi Lászlóné
felnõtt szakápoló, a fertõzõ osztály dol-
gozója érdemelte ki.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlé-
tével a Páli Szent Vince társaság „Sze-
retet lányai” budapesti tartományfõnö-
ke is. Kiss Karolina nõvér beszédében
áttekintést adott a hazánkban élõ irgal-
mas nõvérek vállalásáról, amelynek há-
rom fõ pillére: alázatosság, egyszerû-
ség, szeretet. Az irgalmas nõvérek - szá-
muk ma mintegy hatvanra tehetõ - egy
szociális otthonban élnek, ahol idõs
nõvéreiket és más idõs embereket gon-
doznak, de mindenhová elmennek,
ahová hívják õket.

Az ünnepség tudományos konferen-
ciájának résztvevõi tartalmas, értékes
elõadásokat hallhattak. Ridegné Cseke
Irén, a GYEMSZI-ETI szakképzés szerve-
zési fõosztály vezetõje a képzés-tovább-
képzés oldaláról mutatta be a szervezet
tevékenységét. Feiglné Koós Gabriella
osztályvezetõ ápoló elõadása a „Stroke,
avagy derült égbõl villámcsapás” címet
viselte, míg dr. Sarkadiné Bencze Éva ve-
zetõ gyógytornász „Ültetés, sétáltatás,
mobilizálás a gyógytornászok szemével”
címmel tartott elõadást. Dr. Tumpekné
Gombay Tímea audiológiai szakasszisz-
tens az audiológiai labor munkájáról,
míg Kovács Boglárka gyógytornász, a
központi gyógytornász szolgálat mun-
katársa az ápolók ízületvédelmérõl érte-
kezett.  Sas Erzsébet

Várhelyi Anna ötven év után, elsõ munkahelyérõl vonul nyugdíjba
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Média- és Filmes Tábor
Szekszárdon Jelentkezz

MOST!Program helyszíne: Szekszárd, Arany J. u. 23-25. (II/208.)
Idõpont: 2013. június 17-21. (hétfõ-péntek)
Információ: Facebook oldalunkon üzenetben és a 06 20 260 4894-es számon

Érdekel a televíziózás, vagy inkább forgatnál filmet?
Szeretnéd megtudni, hogyan készül a videoklip?

Kipróbálnád magad filmszínészként?
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Hatvan éve érettségiztek a Garayban
„Az igazi tudás az, amit magunk szerzünk meg magunknak”

Bizony, már csak nyolcan adtak
egymásnak találkozót az egykori
harminckettőből. A régi osztály
örökdiákjai közül sokan az időskor
okozta fizikai bajok miatt maradtak
távol, néhányan pedig már a meny-
nyei páholyból tekintenek társaikra.

Értük, az örökre eltávozottakért is égett
az a gyertya, amit Horváth István gyújtott
meg a Garay János Gimnáziumban tar-
tott érettségi találkozón, kereken hatvan
esztendõvel a maturálás után. 

- Öt évvel ezelõtt még tizenketten vol-
tunk – jegyezte meg Horváth István, utal-
va a kérlelhetetlen idõ múlására.

Azért nem kizárólag ez a fajta elégikus
hangulat határozta meg az összejövetelt.
Rögtön az elején sok mosolyt csalt az aj-
kakra Simon Erzsébet magánszáma: az
örökifjú hölgy igazi telitalálatként Heltai
Jenõ: Gyerekek címû novelláját olvasta
fel, nyugalmazott pedagógushoz illõ át-
éléssel. Érdemes egy részt idézni a mûbõl,
hiszen az író, akárha ennél a csapatnál
járva vetette volna papírra gondolatait.     

„Osztálytársaimmal érettségink 60. év-
fordulóját ünnepeljük. Ha ugyan ünnep
az, hogy megvénültünk és elfelejtettük
annak a nagy részét, amit az érettségin
még tudtunk. Ezt kár lenne letagadni. No-
ha sok köztünk a rendkívül mûvelt, tudós,
nagyon értelmes ember, érettségi tétele-
inket talán egyikünk sem tudná most
megválaszolni. (…) Gyerekek, srácok, fi-
úk, lányok. Ezek maradunk egymásnak
mindhalálig. (…) Megtanácskozzuk, mi-
kor találkozzunk megint? Jövõ nyáron! -
mondják a pesszimisták. Az optimisták

ragaszkodnak, hogy megint csak öt év
múlva. Hát jó. Öt év múlva megüljük
újabb évfordulóját érettséginknek.”

Heltai mellett egy másik író-költõóriás
alakja is jelen volt, ha áttételesen is. Eljött
ugyanis ifjúkora iskolájába Babits Mihály
unokaöccse, Babits István.

- Budáról érkeztem – nyomatékosítot-
ta. – Az már Dunántúl. Amúgy azt is
mondhatjuk, hogy Közép-Európa legke-
letibb városa Buda, Kelet-Európa legnyu-
gatibb városa pedig Pest – ajándékozta
meg a jelenlévõket egy igazi babitsi meg-
látással. Ezzel együtt Babits István nem
követte nagybátyja nyomdokait, hiszen a
reál terület mellett kötelezte el magát. A
szegedi egyetemen matematika-fizika
szakot végzett és a távközlési kutatóinté-
zetbõl ment nyugdíjba. Európai hírû né-
hai rokonát egyetlen alkalommal látta, de
ezt csak egy családi elbeszélésbõl tudja:
a nagy találkozásra nem emlékszik, hi-
szen nagyon kicsi volt akkoriban.

Gáti Szabolcs az óceán túlpartjáról, az
Újvilágból repült az óhazába. Elegáns,
pasztellszínû öltözéke, ruganyos léptei,
élénk, derûs lénye alapján nem is gondol-
nánk, hogy õ is javában közeledik a nyolc-
van felé. Megvan a saját, hatvan évvel ez-
elõtti szekszárdi története: a garaysta di-
ák az egyik tankönyv jeles szovjet tudósa-
inak arcképét - így ûzve el az óra unalmát
– néhány tollvonással kiegészítette. A ba-
jusszal és szakállal „feldíszített” ábrázatok
látványa óriási botrányt váltott ki. Alig úsz-
ta meg, hogy azonnali hatállyal ne váljon
meg tõle az Alma Mater. Azután 1956-ban
õ maga vált meg az országtól, és meg sem
állt Amerikáig. New Yorkban mérnöki
diplomát szerzett és 1969-ben az IBM-nél
kötött ki. Itt bekapcsolódhatott az ameri-
kai ûrprogramba, az Apolló rakéták egyik
gyûrûjének lekapcsolását irányító számí-
tógép tranzisztorainak fejlesztésén dol-
gozott. Magyarán: tevékenységének ered-
ménye a Holdra is eljutott.

Az öregdiákok életút vázlatai ugyan-
akkor a munkában eltöltött, dolgos földi
hétköznapokat idézik. Valamennyien át-
élték a tartós alkotás örömét – errõl ta-
núskodik Merényi Mária, Simon Erzsé-
bet, Tessedik Vilma, Babits István, Gáti
Szabolcs, Horváth István, Nagy Zoltán,
Varga István, valamint a C osztályt képvi-
selõ Helliger Anna, illetve az 1945-ben
érettségizett, de a csapatban szívesen lá-
tott Csaba Imre professzor beszámolója.

Még valaki jelen volt - emlékek révén -
a találkozón: az a tanár, igazi pedagógus,
akirõl ma is felsõfokban beszélnek tanít-
ványai. Létay Menyhértõl van szó. Nagy
Zoltán, mintegy mérleget vonva vala-
mennyiük sorsáról is, ekképpen idézte
fel alakját.

„Létay, mint minden jó tanár, nem csak
tanított: nevelt is. Felmutatott valamit,
amit ott és akkor nem biztos, hogy jól ér-
tettünk, vagy egyáltalán megértettünk.
Az értelmiségi létformára hívta fel figyel-
münket egy tudathasadásos korban, azt
sugallva, hogy az értékvesztés nem csak
külsõ erõk hatása vagy következménye,
az belsõ tartásunktól függ. Hogy nem a
diploma az egyetlen differencia speci-
fikája a szellemi gazdagodásnak. Hogy az
igazi tudás az, amit magunk szerzünk
meg magunknak. Menyus emberi tisztes-
ségével, egyenességével példát mutatott,
sugallva, hogy a jellem tisztasága nem kor-
függõ. Az mindig belõlünk fakad. Azt pe-
dig, hogy mi hányszor buktunk el a Létay-
mércével a magunkban titokban lefolyta-
tott érettségi vizsgánkon, arra csak mi fe-
lelhetünk magunknak. Õszintén. Lehetõ-
leg súgás nélkül.” - szá-

Az öregdiákok és családtagjaik. Az ötvenes években voltak garaysták
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Vasárnap a családokat várják a közlekedési versenyre
Immár nyolc éve járja az országot a „Biz-
tonságosan közlekedni egy életúton”
programsorozat. A speciálisan felszerelt,
tanteremnek berendezett autóbusz a
héten Szekszárdon, a Tesco parkolójá-
ban várta az érdeklõdõket. A Magyar Au-
tóklub szervezésében - rendõrség, ön-
kormányzatok támogatásával - létrejött
közlekedésbiztonsági rendezvénysoro-
zat három részre bontható: az elméleti,
valamint a gyakorlati oktatásra, illetve a
vetélkedõkre.

Kedden, a szekszárdi nyitónapon reg-
gel kezdõdött a tanítás az alkalmi osz-
tályteremben, ahol a Dienes Valéria Álta-
lános Iskola Grundshule 6. C osztályosai
valósággal itták Benyó Gusztáv közleke-

désbiztonsági szakelõadó szavait. Az ün-
nepélyes megnyitón Kõszegi Sándor
projektmenedzsertõl megtudhattuk,
hogy immár nyolc éve járják a program-
sorral az országot, amibe városunk négy
éve kapcsolódott be. Kõvári László, a vá-
ros gazdasági és pénzügyi bizottságának
elnöke helyi tapasztalatait ecsetelve ki-
fejtette, hogy sokan a mai napig nem ta-
nultak meg körforgalomban közlekedni,
de azt is fölvetette, hogy a kerékpárosok,
illetve a gyalogosok gyakran felcserélik a
számukra kijelölt sávokat, s ez balesetek-
hez vezet, a gyerekeknek pedig rossz pél-
dát mutat. Megyeri Zsolt százados, a me-
gyei rendõr-fõkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályvezetõje a hat napos,

díjmenetes programot köszöntve né-
hány érdekesnek ígérkezõ játékot, bemu-
tatót kiemelve adatokkal is szolgált. El-
mondta, hogy Európában tavaly 32 ez-
ren, vagyis közel egy szekszárdnyian -
vesztették életüket közlekedési baleset-
ben, negyven százalékuk fiatalkorú volt.

A 6. C osztályosok ezután - persze si-
sakkal a fejükön - kerékpárra pattantak,
szlalomoztak, mutatványoztak, majd a
„piros autónál” sorakoztak. A jármûvet
szakember vezette, a mellette ülõ diák-
nak pedig a megadott jelre erõsen kellett
fékeznie, nehogy elüssék a jármû féktá-
volságának határán álló bábut. A tanulsá-
gos „gyorshajtásos” bemutató alatt a báb
gyakran landolt a földön. Tehát a bizton-

ságos vezetés legfontosabbjaiból életsze-
rû körülmények között szerezhettek
életre szóló tapasztalatot, vagy rossz -
hosszú távon hasznos - élményt a gyere-
kek, akik további veszélyhelyzetekben
próbálhatták ki magukat, beleértve refle-
xeiket is. A szakemberek kiemelték, hogy
a gyermek felelõssége 7-14 éves kora kö-
zött jelentõsen erõsödik, tehát ebben a
korban hasznos hatást gyakorol rá a tu-
datos nevelés és oktatás.

Vasárnap reggel 8 és 18 óra között
ugyanitt közlekedésbiztonsági versenye-
ken vehetnek részt a családok, s a legsi-
keresebbek értékes ajándékokat nyer-
hetnek. Tehát bárki versenyezhet, elõ-
zetes nevezés nincs.  - vhm -
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Államivá lettek az önkormányzati iskolák
Négy megye, a régió és Zala állami fenn-
tartású köznevelési intézményei vezetõ-
inek szakmai értekezlete volt a héten
Szekszárdon, amelyen részt vett
Marekné dr. Pintér Aranka a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ elnöke,
aki a tanácskozást követõen sajtótájé-
koztatót tartott.

Az elnök asszony értékelve a köz-
pont magalakítása óta eltelt idõt, kifej-
tette, hogy az általános iskolák, gimná-
ziumok integrálása gördülékeny, a szak-
képzés területén további feladatok van-
nak. Az agrárszakképzés gazdája a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium, egyéb

szakképzéseknél összetettebb a hely-
zet, ugyanis – fõleg Dél-Dunántúlon –
sok olyan projekt fut, amely a megúju-
lást szolgálta korábban. Itt feladat a
megõrizve megtartás és a megõrizve
megújulás egységének kialakítása. A
szakképzési törvény elõírja a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központba
beolvadó szakképzõ intézmények in-
tegrációja során olyan központok ki-
alakítását, amelyek 5-10 ezer tanuló ok-
tatását látják el. Ezek kialakításának ha-
tárideje május vége, de kezdeményezik
ennek egy évvel történõ meghosszab-
bítását.

Beszélt arról is, törekvésük, hogy el-
érhetõ legyen mindenkinek az iskola,
így az országban négy helyen indítanak
alsó tagozatos oktatást. A kisiskolák to-
vábbélését biztosítja az is, hogy a 3000
lakosnál kisebb települések iskolái álla-
mi kézbe kerültek, így azok sorsa nem
a helyi önkormányzatok anyagi helyze-
tétõl függ.

Kérdésre válaszolva elmondta: a nyá-
ri napközis táborok finanszírozásából a
szakmai feladatok anyagi feltételeit biz-
tosítja az intézményfenntartó központ,
a gyerekek ellátása, étkeztetése az ön-
kormányzatok feladata lesz. - sz l -

Õz a rendõrségen
Egyik reggel különös látogató érkezett a
városi rendõrkapitányságra. Az éppen tá-
vozó szolgálati autó után a záró elektro-
mos kapun egy õzike rohant be az udvar-
ra. A riadt állat egy ideig a parkoló autók
között futkosott - szerencsére sem az õz,
sem a gépjármûvek nem sérültek meg -,
majd a rendõrök beterelték az udvar egyik
sarkába, miközben értesítettek egy állator-
vost. A percek alatt megérkezõ állatorvos
óvatosan és biztonságosan elkábította a
reszketõ állatot. A mezõõr szolgálati autó-
jával a Csörge tóhoz vitte az õzet, majd a
fás-bokros területen szabadon engedte.

Feltehetõen a Bottyán-hegy fölötti terü-
letrõl jöhetett le a kis állat, s mivel a Béla
téri lezárás õrá nem vonatkozik, az építke-
zési akadályok között „lavírozva” érkezett
a Várközbe. Nagy szerencséje volt, hogy
útközben nem szenvedett balesetet, no
és azért is, hogy éppen a rendõrségen ke-
resett magának menedéket... - hm -

Boros konferencia az egyetemi karon
A bor volt a téma a PTE Illyés Gyula
Karán, ahol a kar Gazdaságtudo-
mányi és Turisztikai Intézete „A bor
és a turizmus” címmel kétnapos
konferenciát rendezett a Dél-du-
nántúli Borturisztikai Klaszter és
Szekszárd város önkormányzata
közreműködésével.

A cél az volt - összegezi a két nap elõadá-
sait, szakmai eszmecseréit Huszti Zsolt
intézetigazgató -, hogy mind a szakma, a
borászok, mind a hallgatók és az oktatók
számára adjon olyan élményt, tapaszta-
latot és ismeretet, amelybõl tudnak épít-
kezni késõbbi munkájuk során.

A plenáris ülés és a szekcióülések szi-
gorúan tudományos hangulatát könnye-
debbé tette városnézés, borebéd, sõt
már a nyitány is, ahol a szekszárdi kar
hallgatóinak mixer bemutatója a sokol-

dalúságot tükrözte. Mert, bár a konfe-
rencia fõ témája a bor volt, õk rummal,
cukorral, lime-lével, mentával kedves-
kedtek, amikor napjaink divatos italát, a
mojitót keverték. Az elsõ este pedig a
konferencia résztvevõinek is bemutat-
kozott a már sok éves, havonta megren-
dezésre kerülõ Szekszárdi Borkultúra
Szabadegyetem, amelynek házigazdája
szintén az egyetemi kar Gazdaságtudo-
mányi és Turisztikai Intézete. Most az
éppen esedékes kékfrankos párbajon a
szekszárdi mellett a villányitól az egriig
az ország sok borvidékének ilyen borai
kerültek a pástra, illetve a poharakba.

A konferencia résztvevõi között vol-
tak borászok, borbarátok, tudományos
kutatással foglalkozó oktatók és hallga-
tók a Pécsi Tudományegyetemrõl, a
Károly Róbert Fõiskoláról, a Kodolányi
Fõiskoláról, s további olyan intézmé-

nyekbõl, ahol szintén folyik turizmus-
képzés. Így bõven esett szó a borászat-
ról, mint tudományról, a borturizmus-
ról, borkultúráról, borutakról, de még a
vidékfejlesztésrõl is.

A szekszárdi bor az utóbbi évtizedek-
ben egyre inkább visszaszerzi régi hírét.
Azért is, mert egyre magasabb színvona-
lat képviselnek az itteni borászatok.
Húsz évvel ezelõtt az országban elõször
itt rendeztek vincellér tanfolyamot, ahol
a szõlõsgazdák, szõlészek, borászok a ha-
gyományokat a legújabb ismeretekkel
ötvözhették. A Pécsi Tudományegyetem
szekszárdi kara pedig aktív részese en-
nek a fejlõdésnek. „Egyébként is cél,
hogy az egyetem kinyissa kapuit a város
felé - mondja Huszti Zsolt -, hogy Szek-
szárd és a kar tudjon együtt élni.” Ezt
egyébként szívesen fogadják, sõt el is
várják a szekszárdiak.  - sz l -

Jelenlegi, illetve reménybeli vállalko-
zóknak egyaránt szólt a Széchényi-
programirodák tavaszi konferencia so-
rozata, amelyre a közelmúltban Szek-
szárdon is sor került. Az irodák ugyan
még az idén záródó uniós ciklus már
nyertes programjainak megvalósításá-
ban segédkeznek, közben azonban
már az újabb ciklusra tekintenek, erre
próbálják felkészíteni a gazdaság sze-
replõit. A kohéziós alapokból Magyar-
ország számára lehívható mintegy hét-
ezer milliárd forintnak a 60-70 százalé-
ka a hõn óhajtott gazdasági növekedést
kell majd, hogy szolgálja. Ennek jegyé-
ben íródnak majd ki hamarosan az új
pályázatok - hallottuk Szentgyörgyi Dá-

vidtól, a Széchényi Programiroda Non-
profit Kft. regionális igazgatójától.

„Az új megyei területfejlesztési ter-
vekben, így Tolnában is, szerepelnek a
helyi gazdasági növekedést szolgáló
ágazatok, amelyek beindításával meg-
állítható lenne a megye elöregedése, a
fiatalok helyben tartása, ami az egyik
legfontosabb teendõnk az elkövetke-
zendõ években. Új, a megye gazdasági
adottságaihoz igazodó cégek beindítá-
sára is van lehetõség, ha az üzleti tervek
reálisak és perspektivikusak, s egyúttal
hiánypótlóak is, miközben a helyi fog-
lalkoztatást is garantáltan növelik” - fo-
galmazott dr. Puskás Imre, a megyei
közgyûlés elnöke.

- Gyûjtjük a helyi, illetve regionális
szinten felmerülõ eredeti ötleteket, el-
képzeléseket, hogy ezek - ha még hiá-
nyoznak is - megjelenjenek a pályázati
kiírásokban is, lehessen rájuk pályázni
az Új Széchényi Tervben - mondta
Szentgyörgyi Dávid.

A Garay gimnázium dísztermében
megtartott konferencián bemutatko-
zott a Fiatal Vállalkozók Országos Szö-
vetsége. A FIVOSZ egyébiránt kiemelt fi-
gyelmet fordít a pályakezdõ, elhelyez-
kedési nehézségekkel küzdõ fiatalokra.
Segítséget kívánnak nyújtani ahhoz,
hogy a tõkehiány ellenére egyre többen
vállalkozóvá válhassanak, és meg tudja-
nak állni a saját lábukon. B. Gy.

FIVOSZ: segít a fiatalok vállalkozóvá válásában
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Okos kert 
lépésrõl lépésre
1. lépés: komposzt, az otthon készített tápanyag

növényeinknek
A háztartásokban, kertekben keletkezõ biológiailag lebomló hulladék - pél-
dául a konyhai melléktermékek, a levágott fû, a metszés után maradt
ágak és az ételmaradékok felhasználhatók komposzt készítésére, amely-
lyel értékes tápanyagokat juttatunk a földbe, csökkentjük a szemét meny-
nyiségét, és vegyszermentesen javíthatjuk a talajt.

Hogyan komposztáljunk?
● A komposztba a konyhai és ételmaradékok betehetõk, de a citrusfé-

lék héját ne dobjuk bele.
● A kerti zöldhulladékot is komposztálhatjuk, ahogy az egészséges szo-

banövények száraz részeit, a már elfáradt virágföldet.
● A komposztot keverjük át hetente vasvillával.
● Figyeljünk rá, hogy legyen

benne nedvesség, de soha
ne áztassuk. A nedvessé-
get könnyen megtarthat-
juk, ha lefedjük valamivel.

● Figyeljünk a szagokra: a
komposztálás nem rotha-
dásos folyamat! Ha a rot-
hadás jellegzetes szagát
érezzük, forgassuk át a ke-
veréket, és adjunk hozzá
több ágat, amely elõsegíti
a levegõ áramlását.

További információ és tippek: facebook.com/kiskert, kiskert.szekszarditermek.hu
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Ha kilépünk a szőlőskertekbe, a
hozzá nem értőnek is szembetűnő
a fejlődés: a hajtások régen nem
látott kiteljesedése.

Dr. Füzi István, az egyik világcég szek-
szárdi borvidéken naponta megforduló
fejlesztõ mérnöke 23 éve végez megfi-
gyeléseket, kutatásokat a borvidéken. A
növényvédelmi szakember szerint jó
esély mutatkozik, arra, hogy a szõlõ már
május 25-e elõtt elkezdjen virágozni.
Ami az elmúlt negyedszázad tükrében
nem csupán kuriózum, de Füzi doktor
alapos megfigyelései szerint rekord is le-
hetne. Ha lerövidülne a tenyészidõszak,
ez növényvédelmi szempontból nem
jönne rosszul, hiszen a két legfõbb fer-
tõzõ gombabetegség, a peronoszpóra

és a lisztharmat spórái vészjóslóan át-, il-
letve megtelepedtek. Ezek nem kívána-
tos kifejlõdéséhez kedvezhet a mostan-
ság jellemzõ, meleg, csapadékos idõjá-
rás. Füzi István naplójából az olvasható
ki: a lisztharmatgomba elsõ két támadá-
sa május 3-án és 6-án már meg is történt
a szekszárdi, illetve a tolnai borvidéken.

Ezeken a napokon 1-3 mm közötti
csapadék esett, s a nedvességborítás
mintegy hat órán át jellemzõ volt, mi-
közben a levegõ hõmérséklete is 10 C
fok fölötti volt. A betegség a tõkék fás
kérgéhez közeli levelek fonákjain má-
jus közepén megjelent - az elõfordulási
gyakoriságából következtetni lehet a
lisztharmatfertõzés egész évre vonat-
kozó veszélyességére - tudtuk meg Füzi
doktortól.

A kutató-agrármérnök tapasztalatai
szerint a beszélgetésünket megelõzõ na-
pokban leesett csapadék nem volt ele-
gendõ a másik pusztító gombabetegség,
a peronoszpóra primerfertõzése létre-
jöttéhez, de a veszélyforrás ott rejtõzik.

„Az áttelepült spórák jelentõs része
minden bizonnyal még jelen van, és a
peronoszpóra számára kedvezõ idõjárá-
si folyamatok esetén bármikor beindul-
hat a kórfolyamat, amire fel kell készül-
ni a gazdálkodóknak” - írja növényvédel-
mi jelentésében a tanácsadó.

Akkor most mi ellen és hogyan kell
védekezni - vetõdhet fel a kérdés.

„Jelenleg a lisztharmat, és ahol van, ott
az atkafertõzés ellen kell folyamatosan
védekezni. Mivel a lisztharmat egyelõre
csak a leveleket támadja, fölszívódó sze-

rekre egyelõre nincs szükség.” A pero-
noszpóra ellen még nem szükséges kü-
lön védelem, de az nem baj, ha egy kon-
takt peronoszpóraölõ szert kipermete-
zünk, mert ez nagyobb védettséget ad a
primerfertõzés bekövetkezésekor - fo-
galmaz a szakember.

Két, növényvédelmi szempontból a
gazdálkodóknak kifejezetten jó év után
számolni kell azzal, hogy az idei eszten-
dõ ilyen szempontból több munkát ad.
A 2010-es év problémáit azért jó lenne el-
kerülni, amikor a vízözön okán a legjob-
ban megszervezett védekezés sem segí-
tett. Még egy ilyen, a mennyiségre és mi-
nõségre egyaránt negatív hatással bíró
idényt nem nagyon bírna el az így is je-
lentõs importra kényszerülõ magyar
borágazat. B. Gy.

A szõlõ-növényvédelem aktualitásai

Sebestyén Csabának szívügye a bikavér
Közös marketing és rendezvények segítik a szekszárdi bor népszerûsítését

Fontosnak tartja a Kárpát-meden-
cei fajtákat, és szívügyének tekinti
a szekszárdi bikavért. Sebestyén
Csaba nem csak beszél minderről,
idén az ő pincészete adja a város
borát.

- A rangos borvidéki borversenyen a
Sebestyén Pince 2009-es bikavérét vá-
lasztotta a zsûri Szekszárd város bo-
rának. Mit kell tudni róla?

- Egy dûlõszelektált házasításról van
szó, hiszen mind az öt alkotóelem Iván-
völgybõl származik. A 2009-es évjárat ki-
váló alapanyaggal szolgált, hiszen példá-
ul a bikavér 50 %-át adó, 40 éves tõkéken
termett kékfrankos a tavalyi borvidéki
versenyen a legjobb fajtabornak bizo-
nyult. A házasítást 20 % merlot, 15 %
Cabernet és 10 % kadarka teszi teljessé,
utóbbit 60 éves ültetvényrõl szüreteltük.
A tételeket 2012 márciusában házasítot-
tuk, és mindjárt palackba került. Össze-
sen 2600 üveggel töltöttünk le, ennek
körülbelül a fele már elfogyott. A Kár-
pát-medencei fajták és a szekszárdi bika-
vér ügye fontos számomra, szeretnénk
évrõl-évre megjelenni kadarkával és bi-
kavérrel egyaránt.

- Milyen fejlesztéseket tervez a pince?
- Jelenleg 12 hektár saját szõlõterüle-

tünk van - ebbõl mintegy 2,5 hektár a
már említett, kiváló adottságokkal ren-
delkezõ Iván-völgyben -, és további 8-10
hektárról vásárolunk ellenõrzött minõ-
ségû termést. Évente 60 ezer palackot

töltünk meg, a szortiment most 13-14 fé-
le bort tartalmaz. Családi vállalkozás lé-
vén, a területet már nem szeretnénk bõ-
víteni, technológiai fejlesztést azonban
mindenképpen tervezünk idén a pályá-
zati lehetõségek figyelembe vételével.
Miután a rosénk decemberre elfogyott,

adja magát a feladat: bõvíteni kell a hû-
tõ- és (koracél) erjesztõ kapacitást.

- Miként definiálnád a Sebestyén-bo-
rokat?

- Olyan borokat szeretnék készíteni,
amik jól visszaadják a borvidék karakte-

rét. Kerek, jó ivású, ugyanakkor tüzes
borokat, jó ár-érték arányban. A bikavér
például ilyen.

- Említetted, hogy fontos számodra a
bikavér. Mintha megmozdult volna
valami az ügyben...

- Szeretnénk újra népszerûvé tenni a
szekszárdi bikavért. Ezért sok áldozatot
is hozunk, hiszen például fajtaborok-
ként jobban eladhatóak lennének az ösz-
szetevõk. A közelmúltban Budapesten
megtartott Eger-Szekszárd Bikavér-pár-
baj is része annak a marketing stratégi-
ának, amit a Szekszárdi Borászok Céhe
tagjai közösen határoztak el.

- A közelmúltban egy másik közös
projekttõl volt hangos a hazai bors-
ajtó...

- Tavaly indítottuk útjára a Fuxli-pro-
gramot, amellyel szeretnénk barátokat
szerezni a „szekszárdi módra” készített
siller borainknak. Az elsõ évben hat pin-
cészet mutatta meg 2011-es tételeit,
amelyek egységes arculatot kaptak. Fel-
építettünk egy brandet, dolgozunk az
eredetvédelmen. A kapu szélesre van tár-
va, hogy többen csatlakozhassanak. Idén
már kilenc pincészet készített az alapító
borászatok által kontrollált fuxlit, ame-
lyeket márciusban mutattunk meg a
borértõ nagyközönségnek. Erõs marke-
ting támogatja a projektet, amelyben
úgy gondolom, mindenki: a borász és a
fogyasztó is megtalálja a számítását.

(fekete)

Sebestyén Csaba és Szekszárd város bora, az Iván-völgyi Bikavér
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Lomtalanítson szelektíven - keresse a gyûjtõpontokat!
Az Alisca Terra Kft. idén is külön Lom-
Gyûjtõ-Pontokat jelöl ki a megyeszékhe-
lyen, ahol a feleslegessé vált holmikat
szelektíven rakhatják le a városban la-
kók. A gyûjtõpontokat táblával jelzi a
cég, amelyen részletes információkat
kaphat a lakosság arról, hogy milyen tí-

pusú hulladékot vihetnek a gyûjtõpon-
tokra. Akinek nincsen módja arra, hogy
hulladékát a gyûjtõpontokra szállítsa, an-
nak az utcára kirakott lomhulladékát a
háza elöl is elviszik a vállalat dolgozói. 

A körzetében kijelölt, táblával jelzett
szelektív Lom-Gyûjtõ Pontokra - a szállí-

tás napján 16 óráig-  rakhatja le hulladé-
kát, a háza elé kirakott lomokat viszont
reggel 6 óráig kell kipakolni.

A veszélyes hulladékokat a cég
dolgozói a szállítást megelõzõ na-
pon 15-19 óra között veszik át a csil-
laggal jelölt gyûjtõpontokon.

Gyûjtõ pontok
28 helyszínen

I. KKÖRZET: 1. Kapisztrán u. (újvá-
rosi templom) veszélyes hulla-
dék gyûjtõ pont; 2. Mátyás király
u. (Csaba ház); 3. Palánki u. (tár-
sasház); 4. Tolnai L. u. (szelektív
sziget mellett); 5. Zrínyi M. u.  86.
(szelektív sziget mellett).

II. KKÖRZET: 1. Alkotmány u.
(Fecske ház szelektív sziget mel-
lett); 2. Arany J. u. (óvoda mellet-
ti szelektív szigetnél); 3. Gróf P u.
(Eü. Kollégium mellett); 4. Szö-
vetség u. (szelektív sziget mel-
lett); 5. Tartsay ltp. 15. (szelektív
sziget mellett); 6. Wesselényi u.
(mentõállomással szemben) ve-
szélyes hull. gyûjtõ pont.

III. KKÖRZET: 1. Babits u. 1. (volt
papírbolt elõtt) veszélyes hull.
gyûjtõ pont; 2. Körösi Cs. S. u.
41.; 3. Körösi Cs. S. u. 14.; 4. Zöld-
kert u. 24.; 5. Bottyán hegyi ltp
11.; 6. Újvárosi ABC; 7. Kadarka
u. (volt sajtérlelõ).

IV. KKÖRZET: 1. Alisca u. 7.; 2. Alis-
ca u. 19.; 3. Béri B. Á. u. 35. veszé-
lyes hull. gyûjtõ pont; 4. Béri B. Á.
u. 71.; 5. Fáy A. u. (volt Baktai
ABC); 6. Kápolna tér (szelektív
sziget mellett); 7. Csatári u. 49.

V. KKÖRZET: 1. Szõlõhegy u. vége
(buszforduló) veszélyes hull. gyûj-
tõ pont; 2. Fagyöngy u. (Toyota
mögötti szelektív sziget mellett);
3. Sárköz u. vége (buszforduló).
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„Aki ebbõl a vízbõl iszik, ismét meg-
szomjazik, de aki abból a vízbõl
iszik, amelyet én adok neki, soha
többé meg nem szomjazik, mert
örök életre buzgó víz forrásává lesz
benne.” (Jn 4, 13,14.)

Pünkösd ünnepének egyik régi, ol-
vasmányra szánt igéje a samáriai asz-
szony története. Különlegessége ta-
lán abban áll, hogy ez a Szentlélek el-
jövetelének egyik csendes, egysze-
mélyes példája: nincs tömeg, nincse-
nek látványos jelek, csak egy hiá-
nyokban szomjazó emberi lélek és
Jézus -  az õ találkozásuknak lehe-
tünk tanúi.
És mégis Pünkösd lényegébõl fény-

lik fel sok minden! Ahogy a híres
pünkösdi jelenetben az apostolok
nyelveken szólnak és
így közös hangra talál
a távolról jött idegen és
az igét hirdetõ tanít-
vány, úgy talál közös
hangra ebben a beszél-
getésben egy keresõ
ember és az Isten Fia.
Ahogy a pünkösdi tör-
ténetben lángnyelvek
jelennek meg, úgy itt is Jézus szívet
perzselõ kérdése nyomán kezd oda-
figyelni az asszony. Ahogy a pünkös-
di történetben szélzúgás tisztítja a
levegõt, s hívja fel a figyelmet sokak
számára – úgy ebben a történetben

is megtisztul egy emberi szív és ezt
látva sokan felfigyelnek a kútnál ülõ

Jézusra. 
De talán a legszebb része a
történetnek az élõ víz ígé-
rete. Egy Jézusra találó,
benne bízó élet megújul,
egy szomjazó szív megte-
lik örömmel és békével... 
Hiszem, hogy Jézus ott ül a
mi életünk régi kútjánál és
kínálja ezt az élõ vizet ma

is: Pünkösd drága ajándékát a Szent-
lelket -  akit a Krisztussal  találkozók
és benne bízók kapnak. A szomjoltó,
örök forrást biztosító Lelket.

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Evangélium

Pünkösdi, szomjoltó Lélek

E heti rejtvényünk megfejtését május 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Május 5-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Romhányi József, Dr. Bubó”. A helyes választ

beküldõk közül könyvet nyert: Werner Attila (Szekszárd, Háry J. u. 8.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

CSAK RÖVIDEN

KÖSZÖNET. A Mondschein Szekszárdi
Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
(adószám: 18864009-2-17) köszönetet
mond támogatóinak, akik 2011. évi adó-
juk 1%-át az egyesület céljaira ajánlották
fel. A támogatást mûködésünk finanszí-
rozására fordítottuk.
ZÁSZLÓBONTÁS. Az Összefogás Szek-
szárdért Egyesület május 22-én, 17 óra-
kor a Garay téren tartja nyitó rendezvé-
nyét (esõnap: május 30.), amelyre várják
az érdeklõdõket.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90

GGGG IIII TTTT ÁÁÁÁ RRRR OOOO KKKK
éééé ssss   tttt aaaa rrrr tttt oooo zzzz éééé kkkk oooo kkkk

EMTRONIK Műszaki és Hangszer
Kereskedés, 7100 Szekszárd, Kossuth u. 8.
Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

hangtechnikai
eszközök
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FELHÍVÁS „KULTURÁLIS TÁMOGATÁSI KERET” PÁLYÁZATRA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bizott-
sága nyílt pályázatot hirdet kultúraközve-
títõ, kultúra- és értékteremtõ feladatokat
ellátó, Szekszárdon élõ polgárai, Szekszár-
don mûködõ civil közösségei és a szek-
szárdi intézmények számára

KULTURÁLIS TÁMOGATÁSI KERET
elnyerésére a Humán Bizottság 2013. évi
bizottsági keretében e célra biztosított
összeg erejéig. A kulturális támogatási ke-
ret összesen: 1.100.000 Ft.

A támogatásra pályázhatnak:
a) a Tolna Megyei Civil Információs

Centrumnál regisztrált szekszárdi székhe-
lyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési intéz-
mények,

c) magánszemélyek.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
a 2013. évi szekszárdi kulturális rendez-

vények, rendezvénysorozatok lebonyolí-
tásához - különös tekintettel I. Béla király
születésének 950. évfordulójára, - valamint
a városon kívüli kulturális, mûvészeti ese-
ményeken történõ részvételhez, szerep-
léshez támogatás nyújtása. 

Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, minõségé-

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

2. A rendezvény az országos vagy nem-
zetközi kulturális mozgalmak új területe-
ire kapcsolja be a város mûvelõdési és al-
kotó közösségeit.

3. A rendezvény a város kulturális tradí-
cióinak méltó örököse.

4. Az adott rendezvény rétegigényeket
szolgál ki.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap ki-
töltésével lehet, melyet egy eredeti, aláírt
példányban kell benyújtani. Formanyom-
tatvány hiányában a bizottság nem foglal-
kozik a pályázattal.

Önkormányzati támogatásban csak az
részesülhet, akinek nincs köztartozása, il-
letve az önkormányzattól korábban ka-
pott támogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé egyéb tarto-
zása sincs és az összeférhetetlenség nem
áll fenn. (Az errõl szóló nyilatkozatot ki-
töltötte.)

Meghatározott támogatási célok meg-
valósításához minimum 20 eFt, maxi-
mum 120 eFt igényelhetõ. Az igényelt tá-
mogatás önmagában nem lehet a felsorolt
tevékenységhez szükséges pénzeszközök
kizárólagos forrása (legalább 30 %-os ön-
résszel kell rendelkezni). 

A pályázat elnyerését támogató ajánlá-
sok mellékelhetõk.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell a jelen

felhívás mellékletét képezõ pályázati adat-
lapban meghatározott adatokat az alábbi-
ak szerint:

a) a pályázat címét
b) a pályázó nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazonosító

jel, számlavezetõ pénzintézet neve, pályá-
zó bank számlaszáma, székhelye, postai
címe, TM CIC regisztrációs száma; a veze-
tõ neve, beosztása, telefonszáma, e-mail
címe; a kapcsolattartó neve, beosztása, te-
lefonszáma, e-mail címe)

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

csoportok ismertetését
g) a pályázó eddigi tevékenységének

ismertetését
h) a pályázott tevékenység, rendezvény

helyszínét, idõpontját
i) a pályázott tevékenység, rendezvény

részletes leírását
j) a tevékenység, rendezvény várható

eredményét
k) ajánlók adatait
l) a pályázat pénzügyi elemeit
m) az igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a köztehermentes-

ségrõl, összeférhetetlenségrõl
o) közzétételi kérelmet
2. Nem indulhat pályázóként
A közpénzekbõl nyújtott támogatások

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem in-
dulhat pályázóként és nem részesülhet tá-
mogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõ-
készítõként közremûködõ vagy döntés-
hozó,

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

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

tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány,

egyesület, egyház vagy szakszervezet, il-
letve ezek önálló jogi személyiséggel ren-
delkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben az a)-c) pont alá tartozó személy ve-
zetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ
szervének, szervezetének tagja, tisztségvi-
selõje, az egyesület, az egyház vagy a szak-
szervezet ügyintézõ vagy képviseleti szer-
vének tagja,

f) az egyesület, egyház vagy szakszer-
vezet, illetve ezek önálló jogi személyiség-
gel rendelkezõ azon szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ

5 évben együttmûködési megállapodást
kötött vagy tartott fenn Magyarországon
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ
5 évben párttal közös jelöltet állított or-
szággyûlési, európai parlamenti vagy he-
lyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételbõl való kizártságá-
nak tényét a honlapon közzétették.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény 50.§ (3) bekezdése alapján
nem részesülhet támogatásban az, akinek
esedékessé vált és még meg nem fizetett
adótartozása, valamint járulék-, illeték-
vagy vámtartozása (köztartozása) van.

Az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Kor-
mány rendelet 76. § (3) bekezdése alapján
nem részesülhet támogatásban az, aki az
elõzõ években kapott támogatás felhasz-
nálásáról a támogatási szerzõdésben fog-
lalt határidõig nem számolt el.

3. A pályázónak csatolni kell
A pályázati adatlapban megtalálható

alábbi nyilatkozatok csatolandók:
a) a közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetet-
lenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról szóló nyilatkozat,

b) közzétételi kérelem a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdése szerinti érintettségrõl (amennyi-
ben a törvény hivatkozott rendelkezésé-
ben foglaltak fennállnak a pályázónál),

c) civil szervezet esetében az egyesülé-
si jogról, a közhasznú jogállásáról, vala-
mint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény értelmében a 2012. évrõl szóló be-
számoló (pénzügyi kimutatás és ered-
ménylevezetés, közhasznúsági melléklet)
letétbe helyezését bizonyító postai feladó-
vény másolata.

d) nyilatkozat arról, hogy a pályázó köz-
tartozással nem rendelkezik.

A finanszírozás módja
Egy összegû, utófinanszírozású, vissza

nem térítendõ támogatás.
Elszámolható költségtípusok
A pályázatban rögzített cél megvalósí-

tásához szükséges személyi és dologi költ-
ségek köre.

A nyertes pályázó az elnyert támogatá-
si összegrõl a támogatási megállapodás-
ban rögzített módon köteles tételesen, a
pályázó nevére kiállított, hitelesített szám-
lamásolatokkal elszámolni.

Hiánypótlás
A pályázónak egy alkalommal (az erre

vonatkozó felszólítást követõ egy héten
belül) van lehetõsége hiánypótlásra,
amely nem vonatkozhat a pályázat tartal-
mi elemeinek megváltoztatására.

Ha a hiánypótlást a megadott határidõn
belül a pályázó nem teljesíti teljes körûen,
az a támogatás iránti pályázat elutasítását
eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó jog-
orvoslati lehetõséggel nem élhet.

A pályázat benyújtásának módja
- egy eredeti aláírt példányban, kizáró-

lag a pályázati adatlapon nyújtható be (a
pályázati adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható),

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bizott-
sága részére címezve,

- személyesen vagy postai úton,
- a borítékon jól láthatóan fel kell tüntet-

ni a pályázati felhívás címét, a pályázó ne-
vét és címét.

A pályázat benyújtásának helye 
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla

király tér 8. (Humánszolgáltatási Igazgató-
ság Humán Osztály)

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. május 24.

A pályázat elbírálásának módja
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd

Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlésének Humán Bizottsága dönt a pá-
lyázat benyújtásának határidejétõl számí-
tott 30 napon belül.

A pályázatok eredményérõl a pályázó
írásbeli értesítést kap a döntéstõl számí-
tott 30 napon belül.

A Humán Bizottság döntése Szekszárd
város honlapján (www.szekszard.hu), va-
lamint a Szekszárdi Vasárnapban kerül
közzétételre.

A Humán Bizottság fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem
a pályázatban leírt célokra használja fel, il-
letõleg a támogatással nem számol el.

A nyertes pályázókkal Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata támoga-
tási megállapodást köt.

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáján.

Felvilágosítást a közmûvelõdési és civil
kapcsolatok referense nyújt telefonon
vagy személyesen (telefon: 74/504-119,
Humán Osztály).

Szekszárd MJV Önkormányzata
Közgyûlésének Humán Bizottsága
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Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl

szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a ér-
telmében a tartás helye szerint illetékes
települési önkormányzat - ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illet-
ve a veszettség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásaira való tekintettel - há-
rom évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás alapján az önkor-
mányzat helyi elektronikus nyilvántar-
tást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes biz-
tonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi

feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben
meghatározott adatokat a települési ön-
kormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2013. évi ebösszeírás céljából
kérem a Szekszárd közigazgatási
területén tartott ebek tulajdonosa-
it/tartóit, hogy szíveskedjenek -
ebenként - kitölteni az
„Ebösszeírási adatlap 2013” nyom-
tatványt, és azt  2013. május 31-ig
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalához eljuttatni
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.; sze-
mélyesen leadható a Polgármesteri Hi-

vatal portáján, illetve ügyfélszolgála-
tán). Az „Ebösszeírás adatlap 2013” le-
tölthetõ a www.szekszard.hu városi
portál közügyek oldaláról, illetve besze-
rezhetõ a polgármesteri hivatal portá-
ján, illetve ügyfélszolgálatán is. A letöl-
tött adatlap elektronikus úton is továb-
bítható az ebosszeiras2013@szek-
szard.hu e-mail címre.

Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesíthetõ a meghirdetett eboltá-
sok helyszínén közremûködõ
munkatársunknál.

A fentieken túl ismételten felhívom a
Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy
2013. január 1-jén hatályba lépett a kedv-

telésbõl tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szól 41/2010. (II.10.)
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése,
mely szerint a négy hónaposnál idõsebb
eb csak transzponderrel (bõr alá ültetett
mikrochip) megjelölve tartható.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartó-
kat, hogy mind az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítését, mind az
ebek transzponderrel történt ellátá-
sát 2013. júniusától a jegyzõ szúró-
próbaszerûen ellenõrzi.

Együttmûködését és adatszolgáltatá-
sát köszönöm!

Dr. Göttlinger István
aljegyzõ

Felhívás ebtartók számára adatlap kitöltésére

Újra szóltak a nóták
A Szekszárdi Magyarnóta Klub április 27-
i, Siliga Miklós szerzõi est nótamû-
sorárólszóló múlt heti beszámolónkból
kimaradt, hogy az est egyik fõ támogató-
ja Ribling Ferenc borász volt, s a klub
szólistái - Baksai Ferenc, Barkóczi Erzsé-
bet, Incze Zoltán, Jakab Lászlóné, Lend-
vai Klára, Ódor Vera, Péterbencze István
és Szabó Tamás - is közremûködtek.

Diabetes elõadás
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesülete május 28-án, 13.30 órakor a
kórház lila épületében tartja következõ
rendezvényét, amelyen Bogádi Péter, a
Johnson & Johnson képviselõje „A vér-
cukorszint és a hemoglobin összefüg-
gése” címmel tart elõadást.

Az Év Fája verseny
Május 10-én, a Madarak és Fák Napján in-
dult el „Az Év Fája" verseny, melyre külön-
leges történetek kíséretében várja a neve-
zéseket az Ökotárs Alapítvány. A verseny
keretében ugyanis nem a legnagyobb,
vagy legöregebb fát keresik, hanem azt,
amelyik a jelölõknek, a körülötte élõk-
nek valamiért fontos, s ez leginkább a fá-
ról elmesélt történetbõl derülhet ki.

A versenybe bárki benevezheti ked-
venc fáját egy fotóval és a hozzá kapcso-
lódó történet leírásával. A jelöléseket jú-
nius 10-ig lehet beküldeni az evfaja.oko-
tars.hu weboldalon keresztül. A nevezé-
sek közül egy négytagú szakmai zsûri
választja ki azt a 12-13 fát, melyek a dön-
tõbe jutnak. A döntõs fák közül a közön-
ség választja ki kedvencét az õsszel ren-
dezendõ on-line szavazáson.
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Kéri Edit: „Ezren haltak meg a Kossuth téri sortûzben”
A 87. évében járó Kéri Edit élete so-
rán színésznőként és magánember-
ként is valódi kálváriát járt meg.

Az 1956-os forradalom évében Jászai Ma-
ri-díjra terjesztették fel, majd egy évvel
késõbb tíz hónap börtönt kapott az ese-
ményekben való közremûködéséért.
Késõbb, a Kádár-éra alatt vállalnia kel-
lett a mellõzött színmûvészeknek járó
sorsot: igen ritkán kapott szerepeket.
Kéri Edit több témában (1956, Széche-
nyi, József Attila, Petõfi, Görgey Artúr)
végzett sikeres kutatást, és könyvet írt
egy máig rejtélyes ügyben is: kik lõttek
’56-ban a Kossuth téren a tömegbe.

A Garay János Gimnáziumban május
13-án tartott Léleképítõ vendégeként
mesélt arról, soha nem adta fel a küzdel-
met igazának bizonyításában. Kint járt
1989-ben Kiszely Gábor régész-antropo-
lógussal az oroszországi Barguzinban,
Petõfi feltételezett csontvázának felfede-
zésénél, ahol elmondása szerint bizo-
nyos történész körök folyamatosan gá-
tolták az ügyért dolgozókat  - ilyen eset

volt a költõ hajmaradványainak eltûnése
- az igazság kiderítésében, amellyel
mindmáig adós a történész szakma. Né-
gy perébõl mindegyikben be tudta bizo-
nyítani igazát: Petõ Iván SZDSZ-es kép-
viselõ szüleirõl közzétette, hogy az 1950-
es években a politikai foglyokon kegyet-
lenségeket elkövetõ ÁVH-s tisztek vol-
tak, míg a szintén szabaddemokrata po-
litikus, Gadó György apjáról kiderítette:
vérbíróként mûködött közre 1956 után
a szabadságért harcolók kivégzésében.

Írásos bizonyítékai vannak arról is,
hogy a feltételezésekkel ellentétben nem
oroszok, és nem is az „ellenforradalmár-
ok”, hanem a katonai bizottság partizán-
múlttal is rendelkezõ tagjai – akik között
Földes László, a rock zenész Hobo apja
volt az egyik legagilisabb – nyitottak tü-
zet 1956. október 25-én, a Kossuth téren
– többek között a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium tetején elhelyezett lõállások-
ból – a fegyvertelen tüntetõkre. A téren
tartózkodókból – akik közül számos
gyermek és fiatal nõ is halálát lelte –, hi-
vatalosan csupán 30-40 halottat ismer-

nek el a kutatások. A valóság azonban
ennél sokkal szörnyûbb: Kéri szerint kö-
rülbelül ezren vesztették életüket az aljas
rémtettben a helyszínen, vagy késõbb a
kórházakban. Az áldozatok családjai a
meggyilkolt hozzátartozókat titkon te-
mették el, ezért is volt nehéz kideríteni
az igazságot Kéri Edit idõt és energiát
nem kímélve kutatta fel ismerõseivel a
meglévõ adatok és információk alapján

egy-egy áldozat sírját. Már a keresés kez-
detén bizonyítani tudtak 240 fõt, akik a
Kossuth téri vérfürdõben hunytak el.

A gyilkosok létszáma is ismert: 196-an
voltak Kéri adatai alapján. E névsor ere-
detileg 13 személy nevébõl állt, amelyet
egy olvasói levélben jelentetett meg a
rendszerváltást követõen. A többi sze-
mély kilétére részben egy Kádár Endre
nevû partizán adott választ, aki a Kos-
suth téren kukoricagránáttal gyilkolt,
majd különös módon 1957-ben „Fegy-
verrel a hazáért” kitüntetést kapott a Ká-
dár rezsimtõl. Az említett személy – mi-
után beperelte Kérit a megjelentetett
névsorért –egy váratlan fordulattal ma-
ga adott át egy listát további 81 (!) sze-
mélyrõl. A gyilkosok névsorát Ruzsa Mi-
hály, egy pártközponti szakértõ fia még
102 névvel toldotta meg. Ruzsa szóra
bírt jó néhány gazembert a sortûzzel
kapcsolatban, egyben kiderítette: a Párt-
történeti Intézet tetejérõl is lõttek a tö-
megbe – osztotta meg a jelenlévõkkel
Kéri Edit a kutatás folyamatát.

Gyimóthy Levente

Kéri Edit

Játékokat és padokat újítottak fel
Az Energia parkban dolgoztak a "Szépítsük együtt Szekszárdot!" önkéntesei

Hatalmas lelkesedéssel folyt a vá-
rosszépítő munka a hétvégén a
Gróf Pál utcai Energia parkban.

Harminchat önkéntessel, köztük a Buda-
pest Bank, a Köz-Meg-Vill Kft., a Rem-
mers Ungarn Kft. és a Wunderland óvo-
da dolgozóival, Máté Péter önkormányza-
ti képviselõvel, a Szekszárdi Nagycsalá-
dosok Egyesület tagjaival, gyerekekkel és
szülõkkel festettük újra a "Szépítsük
együtt Szekszárdot!" programban a pa-
dokat és a fa játékokat. Négyórányi mun-
ka elegendõ volt ennek a kis csapatnak

ahhoz, hogy a több mint 20 ezer négyzet-
méteres parkban közel 60 padot és hét
játékot rendbe tegyenek. Köszönet ne-
kik, de köszönet a Budapest Banknak és
a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesüle-
tének is, akik munkájuk mellett 30 liter
festékkel és ecsetekkel támogatták a
megmozdulást. A park szemetessége saj-
nos elkeserítõ, ezért május 25-én folytat-
juk a munkát egy alapos hulladékgyûj-
téssel és a maradék játékok festésével. Ez-
úton is várok önkénteseket: találkozó jö-
võ szombaton, 8 órakor az Energia park-
ban. Bodó Kata programfelelõs

A lelkes csapat egy része a városszépítõ program zászlójával

Vidám sárkányûzés
Szent György napján
A Waldorf Óvoda, Általános Iskola és
AMI a megyei múzeummal együttmû-
ködve immár harmadszor szervezett
Szent György-napi rendezvényt.

A hagyományos játékok mellett sok-
sok ötletes "sárkányos" játékot próbál-
hattak ki kicsik és nagyok. Egy különle-
ges hétpróbában a talpraesett vitézek
bajvívásban, sárkány torka célba dobáló-
ban, seprûnyéllándzsa dobásban, sár-
kánytojás katapultban mérték meg
magukat, és felvehették a “dübögõ” sár-
kánytalpakat. Fejüket a szintén a Wal-
dorf iskolások által készített fényképezõ
falba illesztve pedig Szent Györgyként,
vagy sárkányként jelenhettek meg.

A rajzpályázatra érkezett, s a múze-
um négy nagy tablóján kiállított mint-
egy 80 pályamû alkotói közül többen
egy jól sikerült szülinapi köszöntést,
vagy meghitt, szeretetteljes családi pil-
lanatokat vetettek papírra.

A vásárban étkek és különféle kézmû-
ves portéka várta a látogatókat. Kõsze-
gi László medinai népihangszer-készítõ
több száz saját készítésû hangszert kí-
nált. Herbszt Helga keramikus sárkány-
ûzõ levendulával díszített edényeket is
árult, de az igazi sárkányûzõk a bátor
gyerekek voltak. K. E.
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Ezerkétszáz induló a IV. Borvidék Félmaratonon
Ifj. Czencz Péter második sikere - tovább nõtt az „õrült verseny” presztízse

Folytatás az 1. oldalról.
A Garay téri célban a zenekar által is

tuningolt hangulatban várakozott a
publikum. Volt valami diszkréten bájos
abban, hogy mindenkinek kijárt a taps.
A célba érkezõk szabad ásványvíz-fo-
gyasztás mellett a szükségletek szerint
borral és/vagy lila-hagymás paprikás zsí-
ros kenyérrel pótolhatták az elvesztett
energiát, de a készlet erejéig péksüte-
mények is felkerültek az „étlapra”. A be-
futó csomagokban a csoki és az üdítõ
mellett ott volt egy palack minõségi
szekszárdi bor, no és a verseny bohókás
feliratokkal tarkított pólója. Ez a bõség
is jelzi a szervezõ filozófiát: senki se tá-
vozzon üres kézzel.

Nincs pénzdíj, ami távol tartja a hosz-
szútávfutás hazai hivatásosait, de ezt iga-
zán senki sem bánja. Persze, aki oda tud
férni az elsõ háromba, mi több nem csak
a kategóriájában, de abszolútban is nyer-
ni tud, nos, az már csak papíron amatõr.
Ifj. Czencz Péter már a triatlonban és a
duatlonban sem volt „piskóta”, s a 30
éves, agrárhivatalnokként dolgozó fia-
talember futásban változatlanul nagyon

erõs. Emlékezetes, az elsõ borvidék fél-
maratont is õ nyerte. Most munka elõtt
és után is a sportnak él, hiszen arra ké-
szül, hogy az Ironman szakágban (3,8
km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km
futás) beférjen a hazai top tízbe. Úgy
tûnt, idén nem lesz komoly kihívója,
végül mégis sokáig vele tartott két szek-
szárdi atléta, a késõbbi második Orsós
Zoltán és a 18 éven aluliak között
gyõztes Halmai Balázs.

- Célom a nagyatádi Ironman orszá-
gos bajnokságon a 10 órás szintidõn be-
lülre kerülni, beférni a legjobb tízbe.

Ehhez igazítom a felkészülésemet, így
elmegyek két hét múlva az ausztriai fél-
távú Iromanre is - mondta ifj. Czencz
Péter, akinek egy kemény edzéssel ért
fel az, ami másoknak már olykor önkín-
zás volt.

A legkeményebb, a legelszántabb höl-
gyek 2 órán belüli idõvel érkeztek célba.

Valójában kétszereplõs volt a gyõzele-
mért zajló küzdelem, amelybõl csaknem
két perces elõnnyel az egykori pécsi öt-
tusázó, Szatmári Adrienn került ki gyõz-
tesen, megelõzve a hazai pályán verseny-
zõ Csatári Mónika Melittát, akit cseppet
sem zavart, hogy a dobogó csúcsát ezút-
tal át kellett engednie. A szekszárdi futó-
hölgynek a félmaraton csak eszköz ah-
hoz, hogy visszatérjen a reneszánsz vá-
rosába, Firenzébe, és az év végén ott új-
fent maratont fusson.

- Több hónapos, sérülés okozta téli ki-
hagyás után február közepén kezdtem

el a felkészülést. Egy ilyen nehéz pályán
elégedett vagyok az 1 óra 53 perces idõ-
vel. Lesz ez még jobb is, amire majd kell
- jegyezte meg.

Törzsgárdisták és a fiatalok

Százötven szekszárdi is ott volt a me-
zõnyben, de félezren lehetnek már vá-
rosszerte a jó példát mutató futók. Re-
ményeink szerint lehetnek belõlük
olyan „törzsgárdisták”, mint Nemes Mik-
lós, Kárpáti József, Klem Zsolt, Erdõsi
Gábor, Zákányi József, vagy a futással
megfertõzött dokik, Schranz Róbert há-
ziorvos és Zsigmond Árpád kardiológus
fõorvos, az elkötelezett agrármérnök,
Füzi István, de a veteránok karizmatikus
alakját, Soós Lászlót is említhetnénk,
akiknél a hosszútávfutás már több mint
hobbi, sokkal inkább életforma. Akár

egyéniben, akár csapatban, de szinte kö-
telességszerûen mindig elindulnak.
Örömteli ugyanakkor, hogy mind a Do-
maine Zichy utcai versenyen, mind a
borvidékin növekvõ számban indulnak
a fiatalok.

Jár az elismerés a publikumtól a
kerekesszékeseknek, de annak a családi
váltónak is, amelyben három generáció
együtt teljesít. Egyetlen borvidéki fél-
maratonról sem hiányzott még a Duna-
keszibõl érkezõ 74 éves Kiss Gyuri bácsi,
de idén nem õ, hanem a fõvárosi Kenyér
Imre volt a korlenök: a rajtlista szerint 2
évvel korábban látta meg a napvilágot.
Három óra ötven perc után gyõzte le so-
kadszor önmagát, de a Nagyorosziból ér-
kezõ, már a hetedik ikszébe lépett Len-
csés Évát is külön ünneplésben részesí-
tette a roppant lelkes és hálás szekszár-
di publikum.

Egy „közvélemény-kutatás” szerint a
száz kilométernél messzebbrõl érkezõk
10 százaléka legalább egy éjszakát a vá-
rosban töltött a  verseny apropóján. S jö-
võre megint újak (is) jönnek. Vigyázat,
a szervezõk nem ismernek irgalmat. Ha
hosszabb már nem is lesz a táv, de az
szinte biztos, hogy 2014-ben még az ide-
inél is nehezebb terep várja a futókat.

B. Gy.
A félmaratoni táv abszolút ered-

ménye, nõk: 1. Szatmári Adrienn, 2.
Csatári Mónika Melitta, 3. Szabó Kriszti-
na. Férfiak: 1. ifj. Czencz Péter, 2. Orsós
Zoltán, 3. Komócsin Balázs.

A www.borvidekfelmaraton.hu we-
boldalon a teljes eredménylista és sok-
sok kép található.

Fõ támogató: MVM Paksi Atomerõmû
Kiemelt támogatók: Tolnatej Zrt., a
Tolle termékek gyártója, Bátgrill Kft.,
Murexin, Jakó Fémárugyár, 4 Sales
Systems, V @ Periko Kft., OLC Biztosítá-
si Alkusz kft., Bodri Pincészet, Pólus Au-
tóház Opel márkakereskedés.
További támogatók: Pc Patika,
Conformity, Lovas Udvarház Szedres,
Lugmair Kft., Sz+C Kft., Pannon Varázs
Kft., Dudás Andrea írónõ, Sensolite, Su-
gár Építõipari Kft., Szelei-Tex, Autó Csibi
Kft. Bonyhád, Grammaticus Nyelviskola,
Gárdi Bútorház, Valu Kft., Alisca Bau
Kft., Bau Team Kft., Márker, Eszterbauer
Borászat, MKB Bank, Metmark Kft., Me-

ridián Kft., Ramirent Kft., Tarr Kft., Elter
világítás, Delta-E Kft., Tesco, Austrotherm,
Vendi Kft.
Szekszárdi pincészetek felajánlásai:
Bodri Pincészet, Bõsz Adrián, Duzsi Pin-
cészet, Eszterbauer Borászat, Fekete
Pince, Módos-Ferger Borászat, Tringa
Pincészet, Heimann Családi Birtok,
Lajvér Pincészet, Mészáros Borház,
Neiner Családi Pince, Németh János
Pincészet, Pálos Miklós Bormûhely,
Posta Borház, Prantner Borház, Ribling
Pince, Sárosdi Pincészet, Scheiber Pin-
cészet, Sebestyén Pince, Takler Pince,
Tüske Pince, Tûzkõ Birtok,
Vesztergombi Pince, Zsitvai Pince.

A IV. Borvidék Félmaraton szponzorai:

Istifán gödre: a szekszárdi Kárpáti József (266) útban a cél felé

Hárman az élen: Orsós Zoltán (balról), Halmai Balázs, Czencz Péter
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. MÁJUSI FOGADÓÓRÁI

Levéltári esték
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület a Tolna Megyei Le-
véltárral közösen Levéltári Esték
címmel elõadássorozatot indított.
Ennek keretében a levéltár kutatói
közremûködésével olyan elõadások
hangoznak el, amelyekbõl az érdek-
lõdõk megismerhetik Szekszárd vá-
ros történetét, itt élõ elõdeink csele-
kedeteit.

A következõ alkalommal, május 22-
én (szerda) 17.00 órakor Cserna An-
na fõlevéltáros, mb. igazgatóhelyet-
tes: A szekszárdi Augusz család törté-
netérõl címmel tart elõadást. A hely-
szín a Református Gyülekezeti Terem
(Bezerédj u. 3.). A szervezõk minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 15-én (szerda) tartotta.
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Május 2-án (csütörtök) tartotta
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 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 második hétfõjén, 18-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fsz. 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.
Május 8-án (szerda) tartotta.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.
A hónap második hétfõjén 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.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik 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.

Szent Orbán ünnepe
Istifán gödrében

A szõlõmûvesek, kádárok, kocsmárosok
védõszentjére, Szent Orbánra emlékez-
nek egyházi áldással, világi mulatsággal,
jó borok kóstolgatásával Szekszárdon,
Istifán gödrében május 25-én 14.30 és
22.00 óra között.

A hagyományos, immár nyolcadik ün-
neplésen Rostás Jenõ István faddi plébá-
nos áldja meg a jelenlévõket és a szõlõs-
kerteket a Gyalog Pincénél lévõ szobor-
nál. Ezt követõen gazdag és színvonalas
program várja az érdeklõdõket.

Az ünnepi mûsor fellépõi: Kovács
György (tárogató), Radnai Erzsébet és
Kovács Gergõ (musical- és operettslá-
gerek), a Muslinca Kórus (karnagy: Lá-
nyi Péter), az Ifjú Szív Magyarországi
Német Nemzetiségi Tánccsoport (veze-
tõjük: Hoffercsik Dóra és Gaál László),
Lendvai Klára, Ódor Veronika és Incze
Zoltán (magyarnóta énekesek), vala-
mint a Tücsök Zenés Színpad (mûvé-
szeti vezetõ: Béresné Kollár Éva). 

A mûsor után itt is, ott is szól a zene,
a nóta, koccannak a poharak. A terme-
lõi borkimérésekben díjfizetés ellené-
ben, hozott poharakból borkóstolásra
is lesz lehetõség. Az idei rendezvényt fi-
nanszírozó gazdák, rendezõk: Asztalos
Antal, Bartók Julianna, Gyalog Lajos, Par-
rag Tibor, Ribling Ferenc, Ruip László,
Szarvas Gábor, Tokai György, Veszter-
gombi Antal és Zsitvai József szeretettel
várnak minden érdeklõdõt.

XXII. KIHÍVÁS NAPJA, SZEKSZÁRD
Részletes program, 2013. május

22. (szerda) 0.00 órától
I. SPORTCSARNOK

0.00 óra: ünnepélyes megnyitó 
- 0.10 óra: Aerobic - Kangoo
- 0.30 óra: Villám kézilabda torna.
- 09.00 - 13.00 óráig - „Nyitott termek”

program - iskolák részére bejelentkezés
alapján kézilabda, foci, kosárlabda villám-
tornák, asztalitenisz

- 16.30 - 18.00 óráig - Városi Bajnokság
Válogatott - FKSE mérkõzés, díjkiosztó.

- 18.00 - 20.00 óráig: KSC Szekszárd -
Szeged amatõr kosárlabda mérkõzés

- 17.00 - 18.00 óráig - Foci torna: rend-
õrök, tûzoltók a mûfüves pályán

- 18.00 - 20.30 óráig - villámtorna: borá-
szok, média, önkormányzat, pedagógusok

A Sportcsarnok egész nap a sportolni
vágyók rendelkezésére áll. Információ:
74/315-733, 3-as mellék, Nacsa Emese
szervezõ: 20/385-2223.

II. MÛFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA

- 14.00 órától - villámtornák, mozgásos
tevékenységek gyerekeknek

- 20.00 órától - felnõtt villámtorna

Délelõtt a mûfüves labdarúgó pálya az
iskolák rendelkezésére áll. Bejelentkez-
ni a 74/511-715-ös számon lehet.

III. PROMÉTHEUSZ PARK

- 09.00 - 14.00 óra tájfutás.
- 10.00 - 16.00 óráig Akadálypálya tel-

jesítés: drótkötélpálya, vitorlás csónak,
vízibicikli, quadhúzás. Jelentkezni lehet:
a helyszínen.

IV. ATLÉTIKAI CENTRUM

- 1700 - 20:00 óráig: maraton váltó fu-
tóverseny. Jelentkezni lehet e-mailen
(nacsa.emese@sportcsarnokszek-
szard.hu címen), vagy a helyszínen.

V. FALUHELY

- 09.00 - 20.00 óráig: családi kihívás ví-
zi sportolásra (úszás, búvárkodás) az
Óceán Könnyûbúvár SE-vel. 

VI. BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZ-

PONT

- 14.30 - 18.30 óráig - Néptánc foglal-
kozások gyermekeknek a Bartina Nép-
tánc Egyesülettel.

VII. KORZÓ FITNESS CENTRUM

- 16.00 - 21.00 óráig- Fitness-foglalkozá-
sok, tánc, jóga, spinning.

A Magyar Hõsök
Emlékünnepe

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja a vá-
ros lakosságát a Magyar Hõsök Em-
lékünnepére május 26-án (vasárnap)
9.00 órára, az I. és II. világháborús
emlékmûhöz (Szent István tér).

Ünnepi program:
8.50: Térzene az Ifjúsági Fúvósze-

nekarral, karnagy: Kovács Zsolt
9.00: A Magyar Honvédség felhívó

jele, Himnusz, vers.
Ünnepi beszédet mond: Horváth

István, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere.

A keresztény egyházak ünnepi ál-
dása.

Koszorúzás és gyertyagyújtás az I.
és a II. világháborús  emlékmûnél

Szózat, a honvédség takarodójele
Az ünnepséget szervezi: a Babits

Mihály Kulturális Központ. Közre-
mûködnek: a Honvéd Hagyomány-
õrzõ Egyesület Szekszárdi Szerveze-
te és a 608. sz. Schola Cserkészcsapat.
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A „DAR” Zrt. tagintézménye az

„Esély” Szolgáltató Szakképzõ Iskola
7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. (OM: 100520)

A 2013/14. tanév képzési profiljai:

Építőipari szakmacsoport:
■ Ács 02
■ Festő, mázoló, tapétázó     04
■ Kőműves és hidegburkoló  03

Faipari szakmacsoport: 
■ Asztalos 01

Könnyűipari szakmacsoport:
■ Női szabó 06

Jelentkezés 21 éves korig az iskolában 8.00 és 14.00 között
7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. Tel.: 74/511-743

MÉG NEM KÉSÕ!
KÉTKEZI SZAKMÁK VÁLASZTÁSA

AZ „ESÉLY” SZOLGÁLTATÓ 
SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN

Szabad iskolaválasztás, hiányszakmákban
kiemelt ösztöndíj, gyakorlati hely biztosítása.

Képzési idõ 3 év.
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