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Lomtalanítási
akció indul:
június 14-18.

Az egészségügyi miniszter 16/2002.
(IV.10.) EüM rendelete szerint a nagy-
darabos hulladékot a közterületre ki-
rakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit, aki igénybe kí-
vánja venni az ingyenes szolgáltatást,
hogy a lomtalanítási programban
megjelölt lakóhely szerinti szállítás
napján helyezze ki hulladéktároló
edénye mellé az elszállítandó hulla-
dékot.

Nagyobb lakótelepes körzeteknél
a lomhulladék koncentráltabb gyûj-
tése érdekében külön kérésre az el-
szállítás napját megelõzõen hulla-
dékgyûjtõ konténerek kerülnek ki-
helyezésre.

Felhívjuk a városlakók figyelmét,
hogy a szállítás napján reggel 6 óráig
helyezzék ki az elszállítandó hulladé-
kot. A szállítás napján késve kihelye-
zett hulladékot a Hivatal nem szállítat-
ja el! Az akció során építési törmelé-
ket, veszélyes hulladékot, üzemszerû
tevékenységbõl eredõ ipari hulladé-
kot nem szállítanak el.

A fa-, és cserjenyesedék csak köte-
gelve, a lomb csak zsákokba kötve ke-
rül elszállításra.

A lomtalanítással kapcsolatos to-
vábbi információ a Mûszaki Irodán
(tel.: 74/504-129), illetve az Alisca
Terra Hulladékgazdálkodási Kft.-nél
(tel.: 74/528-850).

Polgármesteri Hivatal

2010. JÚNIUS 14. 2010. JÚNIUS 15. 2010. JÚNIUS 16. 2010. JÚNIUS 17. 2010. JÚNIUS 18.

Eredményes volt a veszélyeshulladék-gyûjtés
A korábbiaknál 30 százalékkal többen éltek az ingyenes átvétel lehetõségével

A rossz idő ellenére eredmény
volt a május 15-i veszélyes- és
elektronikai hulladékgyűjtés
Szekszárdon.

SzV

A két helyszínen, a Béla király téren és
a Csatári üzletház elõtti parkolóban
egy idõben megtartott akcióban a ko-
rábbiaknál több család szabadult meg
ingyenesen veszélyes vagy elektroni-
kai hulladékától.

A polgármesteri hivatal felkérésére
a veszélyes hulladékok begyûjtését
végzõ Tóth-ÖKO Kft. beszámolójából
kiderül: a korábbi évekhez képest har-
madával több, mintegy 350 szekszár-
di lakos/család adta le a háztartásban
felhalmozódott veszélyes hulladékait.
Feltûnõen sok lejárt szavatosságú fes-
téket, lakkot, oldószert és ezek gön-
gyölegeit gyûjtötték össze és adták le.
Az összesítés szerint az ezen csoport-
ba tartozó hulladékok mennyisége
megközelítette a 2900 kilogrammot,
amely az összmennyiség több mint

felét tette ki. Jelentõsen megnõtt a
fáradtolaj, s fõképp a használt étolaj
begyûjtött mennyisége is (1130 kg).
Csökkent a mennyiségük, de még így
is jelentõsnek mondható a növény-

védõszerek leadása (495 kg). Az olajos
kanna, flakon és textil mennyisége
170 kg, míg a lejárt szavatosságú
gyógyszereké közel 75 kg volt. Az ösz-
szegyûjtött veszélyes hulladékok – át-

rakodás és átcsomagolás
után – teljesen megtöltötték
egy teherautó 18 köbméte-
res rakterét. A veszélyes sze-
metet a Gyõri Hulladékégetõ
Kft. égetõjében semmisítet-
ték meg.

Hasonlóan sikeres volt az
elektronikai hulladékok be-
gyûjtése. A munkát végzõ
KT-Dinamic Kft. szakembe-
reitõl kapott tájékoztatás sze-
rint összesen mintegy 2,4
tonna kidobásra ítélt elektro-
nikai terméket adtak le az in-
gyenes lehetõséggel élõ szek-
szárdiak.

Az összesítésbõl kiderül,
hogy legnagyobb mennyiség-
ben selejt televíziókészüléke-
ket (30 db) és monitorokat
(27 db) vettek át a cég mun-

katársai, de nagy számban gyûjtöttek
be hibás videomagnót, porszívót és
nyomtatót is. A veszélyes anyagok kö-
zül 180 kg-nyi akkumulátort és ugyan-
ennyi hûtõszekrényt gyûjtöttek be.

Az ingyenes átvétel egyik helyszíne a Béla király tér volt
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Itthon maradt a Champion díj
Szekszárd újra tarolt a nemzetközi kékfrankos fesztiválon

Volt némi meglepetés a VI. Kék-
frankos Fesztivál borversenyének
eredményhirdetésekor a régi me-
gyeháza dísztermében. Még ilyet:
itt van 127 minta, és csak tizen-
egy aranyérmes, no és az ezüstö-
ket, meg a bronzokat is igen
szűkmarkúan mérte a tekintélyes
nemzetközi zsűri.

Bálint György

Mi történt? Semmi különös, de annyi
feltétlenül, hogy az itthoni borverse-
nyeken megszokotthoz képest sokkal
keményebb feltételeknek kellett meg-
felelni. Az átlagosnak vélt kékfranko-
soknál olyan hibákra derített fényt a
zsûri – amelyben helyet kapott a szek-
szárdi Takler András, Sebestyén Csa-
ba, Módos Ernõ és Mészáros Péter is –,
amely a bor kizárását vonta maga után.
A bíráló bizottságokban a már említett
szekszárdi borászok mellett  helyet ka-
pott többek között dr. Lõrincz György,
Gere Zsolt, Konyári János,  dr. Pók Ta-
más és Jekl Béla.

– Itt valóban nem volt helye annak a
jóindulatú megközelítésnek, hogy
„vannak ugyan problémák, de adjunk
esélyt a bornak” – jegyezte meg Takler
András. – Szigorú kritériumok alapján
dolgoztunk. A mi bizottságunk példá-
ul két bornak tudott olyan magas pon-
tot adni, amivel elérte az aranyérmet.
A sorsolás folytán mi kaptuk azokat a
borokat, amelyek színükkel, kezelet-
lenségükkel nívó alatt voltak.

– Egy ilyen versenyen – a nemzet-
közi trendnek megfelelõen – általában
a különlegesen nagy minõségû borok
kapnak aranyérmet, de az ezüstért és
bronzért is többet kell letenni az asz-
talra, mint egy helyi borversenyen –
teszi hozzá a kétévente esedékes kék-
frankos fesztivál fõszervezõje, Ferenc

Vilmos. – Örvendetes, hogy nemcsak
Sopronból, Egerbõl és Szekszárdról
érkeztek minták, hanem a kunsági és
csongrádi borvidékrõl, Balatonboglár-
ról és a környezõ országokból, így
Szlovákiából, Szerbiából, Erdélybõl és
Ausztriából is. Elvégre tényleg egy
Kárpát-medencében honos fajtáról
van szó, amit még Németországban is
telepítenek. Ennek okán a következõ
fesztiválra onnan is várunk mintákat.

Meg kell „fogalmazni”
a kékfrankost

A fajta jellemzõit jól megfoghatóan
kihozni nem egyszerû történet. A
hungarikumokra roppant fogékony,
tavaly az Év Borászának megválasztott
Lõrincz György távozóban érdeklõdé-
sünkre meg is jegyezte: – Rengeteg ta-
pasztalás kell még, hogy fogást talál-
junk ezen a szõlõfajtán, például a mû-
velési módban. Úgy kell „megfogal-
mazni” ezt a fajtát, hogy eredeti bo-
rokkal tudjuk meglepni a világot. Ér-
demes lesz gyakrabban összedugni a

fejünket az egyes borvidékeken kék-
frankos-ügyben, hogy a belföldön nö-
veljük, külföldön pedig bevezessük
ezt az izgalmas magyar fajtát – mond-
ta Lõrincz György.

Éppen ezért kicsit furcsálltuk,
hogy a fesztivál másnapján, amikor az
egriek egy hat éve tartó kékfrankos
kísérletüket ismertették a termõhely
adottságoktól indulva egészen az er-
jesztési metodikákig, csak kéttucat-
nyian voltak kíváncsiak az elõadásra.

A Decsi-hegy
fajtaspecifikussága

Okkal feltételezhetjük, hogy a szek-
szárdi elsõ és második vonal birtoká-
ban van ebbéli mesterségbeli tudás-
nak, és ki tudja használni az egyik, ha
nem a legkiválóbb termõhely adottsá-
gait, amellyel az egész Kárpát-meden-
cét illetõen rendelkezik. Aligha vélet-
len, hogy a 11 aranyból nyolc Szek-
szárdon maradt.

Fritzék tripláztak, a fõborász Lõ-
rincz Nándor már korábban „elje-

gyezte magát” a kékfrankossal, beval-
lottan ezzel a fajtával szeretne nagyot
alkotni.

– Óriási lehetõségek rejlenek a faj-
tában. Ha megismerjük, játszani lehet
a különbözõ stílusokkal. Az egyik
aranyérmesünk egy kékfrankos rosé
könnyû nyári esti csevegésekre. A
másik reduktív eljárással készült izgal-
mas kékfrankos, a harmadik pedig
nagyapáink borainak ízvilágára emlé-
keztetett. Ez utóbbit hagyományos,
csömöszöléses módszerrel készítet-
tük, más stílust, hangulatot képvisel –
mondta a fõborász, aki örült az átütõ
sikernek, s a kóstolgatás közben meg-
jegyezte: „Ez a Decsi-hegy valamit na-
gyon tudhat. Élvezi a keletrõl érkezõ
napsütés áldásos hatását, ugyanakkor
védi a szõlõt az égetõ délutáni forró-
ságtól. Hetényiék aranyérmes bora is
innen származik, és Taklerék is olykor
a Decsi-hegyrõl származó szõlõvel já-
ratják csúcsra a boraikat.”

A csúcsra járatás esetükben ezút-
tal is helytálló: a Takler Pince boráé
lett ugyanis a VI. Kékfrankos Feszti-
vál Champion díja. Az elismerést a
2006-os Kékfrankos Reserve érde-
melte ki.

– Ez az évjárat jól ötvözi az európai
stílusjegyeket a mediterrán világgal –
mondja Takler András. – Mi általában
arra törekszünk, hogy így álljon össze
a ránk jellemzõ szekszárdi karakter.
Három év elteltével ebben a borban a
szép savak, a klasszikus kékfrankosra
jellemzõ meggyes, cseresznyés, kicsit
szegfûszeges jegyek mellett van egy
megfelelõ kerekség is. Örömünkre
ezt a zsûri is így látta, no az elmúlt hé-
ten a borfogyasztóktól is kaptunk di-
cséretet, akik legalább húszféle kék-
frankost kóstolhattak a fõvárosi Káro-
lyi-palotában tartott szekszárdi borbe-
mutatón.

Borászok és a nagyközönség is kóstolta a kékfrankosokat

Átütõ sikert arattak a szekszárdi borok a palotában
n Harmadik alkalommal mutatták be
boraikat Budapesten a szekszárdi bo-
rászok a gyönyörû Károlyi-palotában,
az Petõfi Irodalmi Múzeumban. Mint
az elõzõ években is, a délelõtti zártkö-
rû programon a média, a kereskedõk
és az éttermek legnevesebb szakem-
berei ismerkedhettek meg a legújabb
szekszárdi kínálattal. A bemutatón 26
borász vett részt három-három borral,
de bemutatta kínálatát a Szekszárdi Tu-
risztikai Kft. is. 

– Több mint száz szakújságíró, ven-
déglátós, sommelier és borkereskedõ
vett részt a már hagyományosnak szá-
mító rendezvényen – adott tájékozta-
tást Heimann Zoltán, a Szekszárd Bor-
vidék Nonprofit Kht. tanácsadó testü-
letének elnöke.

Eszterbauer János, a Szekszárdi Bo-
rászok Céhének vezetõje elmondta,
hogy a bormarketinggel kapcsolatos
elképzeléseket, terveket körükben
egyeztetik. Ott született meg e rendez-
vény gondolata is, amely mára a legje-
lentõsebbé, és üzleti szempontból a
legeredményesebbé nõtte ki magát. 

A délutáni kötetlen programra
meghívtak mindenkit, akiknek a cí-
me, vagy más elérhetõsége az elõzõ
rendezvények kapcsán már rendelke-
zésre állt. Köztük vannak ismert és ke-
vésbé ismert Szekszárdról elszárma-
zottak. Küldtek meghívót egyetemek-
nek, fõiskoláknak – tájékoztatott Herr-
né Szabadi Judit, a rendezvényt szer-
vezõ Szekszárd Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetõ igazgatója. Heimann Zoltán borait és szavait is itták a kóstoló vendégei
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nA pünkösdi fesztivál egyik nyitó ese-
ményeként május 21-én nyílt meg a
Polgármesteri Hivatal emeletén az idei
Tolna megyei sajtófotó-kiállítás.

Horváth István polgármester sze-
rint örömteli, hogy a szörnyû idõ elle-
nére is népes érdeklõdés övezte a
már hagyományos rendezvényt.
Ahogy fogalmazott: már a megnyitó
elõtt mindenkinek kiválasztotta ked-
venc fotóját, s hogy minden kép egy
kicsit másképp mutatja be megyén-
ket, egyéni felfogásban. Úgy látja, a fo-
tósnak „megszállt” embernek kell len-
nie, közvetítve a hitelesség fényében
adott helyzetet, életszituációkat.

Horváth István megköszönte a kiál-
lított képek készítõinek munkáját,
melyet a városért, megyéért tettek, s
külön gratulált a megyei napilap fiatal
fotóriporterének: Mártonfai Dénes
ugyanis idén elnyerte az „Év fiatal fo-
tósa” címet Magyarországon.

Lengyel János, a Tolnai Népújság
fõszerkesztõje kiemelte a lap fotós
munkatársainak – így Gottvald Ká-
roly, Kiss Albert és Mártonfai Dénes
– jeles tevékenységét. Mint mondta,
eddig még soha nem fordult elõ,
hogy vidéki munkatárs nyerte volna
el a rangos díjat. Hozzátette: e szak-
ma titka, hogy ott kell lenni minden-
hol, mindenkor, s meg kell szenved-
ni, kínlódni a pillanatért.

Aki ellátogat a Városháza emeleti
folyosójára, megnézheti, miként he-
lyezte el az Aranycsapat játékosa,
Buzánszky Jenõ a szekszárdi új mûfü-
ves pálya alapkövét. Láthatunk pálfai
favágókat munka közben, hókotró
gépeket télvíz idején, vagy vethetünk
egy pillantást a megye legkisebb isko-
lája, a medinai intézmény növendéke-
inek arcára.

Idén is érdemes ellátogatni a kiállí-
tásra. (gyimóthy)

Pünkösdtõl pünkösdig
Sajtófotó-kiállítás másodszor a városházán

Püspöki áldás
a Kálvária keresztjein

Mayer Mihály megyés püspök is megáldotta a feszületeket

n A Szekszárdi Rotary Club kezdemé-
nyezésére egy régi városi jelkép újul-
hatott meg pünkösd hétvégéjén.

Az utóbbi évtizedekben a helyiek
és a turisták által Kilátónak nevezett
magaslaton egy szekszárdi család állít-
tatta a kereszteket 1932-ben, gyerme-
kük korai halálának emlékére. A régi
fényképek és emlékiratok tanúsága
szerint az eredetileg keletre nézõ ke-
resztek akkoriban a város minden irá-
nyából jól láthatóak voltak. A késõbbi
évtizedekben történt erdõtelepítés,
az 1983-ban felállított szõlõfürt-kom-
pozíció, majd a rádiótornyok elhelye-
zése egyre inkább háttérbe szorította
a hajdani jelképeket, melyek gazdátla-
nul maradtak, és állaguk fokozatosan
romlott.

A Rotary Club által indított nemes
kezdeményezés és adománygyûjtés
eredményeképp a keresztek felújítá-
sa az év elején indulhatott meg. A ke-
reszteket áthelyezték és elfordítot-

ták déli irányba, hogy a Kálvária tetõ-
re érkezõk számára is jól láthatóvá
váljanak.

A keresztek avatására és megáldásá-
ra május 22-én, pünkösd szombatján
került sor. Horváth István polgármes-
ter és dr. Sólyom Bódog, a Rotary
Club elnöke ünnepi beszédében kö-
szönte meg a számos önzetlen segítõ-
nek és támogatónak a hozzájárulását,
melynek révén megújulhattak a jelké-
pek. Az ünnepséget a Liszt Ferenc Ze-
neiskola tanulóiból álló fúvós- és ka-
marazenekar mûsora színesítette,
majd Mayer Mihály pécsi megyés püs-
pök és a szekszárdi történelmi egyhá-
zak képviselõi áldották meg az elké-
szült kereszteket. 

A Szekszárdi Rotary Club nemes
cselekedete révén és az önkormány-
zat segítségével városunk egyik régi
jelképe újra méltó környezetben fo-
gadja a Kálvária-dombra érkezõ láto-
gatókat. B. A.

A város ismét benyújtja
az Ökocentrum-pályázatot

n Szekszárd Megyei Jogú Város köz-
gyûlése májusi soros ülésén – több,
jogszabályváltozás indokolta technikai
jellegû módosítás mellett – döntött
többek között arról, hogy a Duna-Drá-
va Nemzeti Parkkal közösen ismét be-
adja az Ökocentrum-pályázatot.

Szekszárd a komplex turizmus-élén-
kítõ pályázat két elemének megvalósí-
tását vállalta. A rendezvények infrast-
rukturális fejlesztése (pl. fedett szín-
pad, fény- és hangtechnika) projekt
270 millió forintos összköltségének
50 százaléka nyerhetõ el pályázaton,
míg a turisztikai célú kerékpárút ki-
építése és fejlesztése 80 százalékos tá-
mogatottság mellett közel 230 millió-
ba kerülne. Utóbbi keretében a város
határától a Sió-töltésig épülne kerék-
párút, a csatorna mentén pedig kijelö-
lésre kerülne a bringás útvonal. Az út-
kijelölést Pörbölyön át Bajáig, illetve
ellenkezõ irányban a Szent László Du-
na-hídig folytatnák. A projekt kereté-
ben egy pihenõhelyet is kialakítaná-
nak a ma hasznosításon kívüli Csörge-

tónál. A megvalósítást mindkét eset-
ben 2011 és 2014 között tervezik.

A közoktatási törvény módosításá-
nak megfelelõen, az állami normatív
támogatások csökkenése miatt a
2010-es tanévtõl emelkednek az alap-
fokú mûvészetoktatási intézmények
térítési díjainak felsõ határai. A 18 év
alatti növendékek havi térítési díja
1144 Ft-ról 1488 Ft-ra, míg a 18-22
éveseké 2860 Ft-ról 3348 Ft-ra nõtt. A
tanulmányi eredmény függvényében
a térítési díj csökkenhet, a hátrányos
helyzetû tanulóknak a képzés tovább-
ra is ingyenes.

A közgyûlés tudomásul vette az
Alfa-Nova Kft. tájékoztatóját, misze-
rint az áprilisi 10%-os gázáremelés
miatt a 2009 decemberétõl érvény-
ben lévõ hõdíjak változnak. A lakos-
sági díj 153 Ft-tal, 3230 Ft/GJ-ról
3383 Ft-ra emelkedik, míg a nem la-
kossági fogyasztók 166 Ft-tal (3305
Ft/3471 Ft/GJ) fizetnek többet. A díj-
emelés elõször a júniusi számlában
jelenik meg.
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Új helyszínen is a régi volt a pünkösdi
Egy fesztivál, ahol megfér egymás szomszédságában a sör(sátor) és bor(udvar)

A hagyományőrzés és a szórako-
zás szerencsés ötvözete volt a
XX. Szekszárdi Pünkösdi Feszti-
vál, ezúttal új helyszínen.

SzV-összefoglaló

Programokban és érdeklõdõ közön-
ségben is gazdagra sikerült a jubileumi
Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Jó ötlet-
nek bizonyult az idõjárás viszontagsá-
gaitól védõ sátor, melyet minden este
megtöltöttek a sváb zenére és táncra
vágyók. Nyilván nem meglepetés, de
tény, hogy nem csupán a nosztalgiázó
idõsek, de a fiatalok is ropták a sramli-
zenére a táncot. A választékot növelte
a Borudvar kínálata, s a négy nap során
bebizonyosodott:: sörösök és borosok
békésen megférnek a fesztiválon.

Színes és sokoldalú volt a német
nemzetiségi folklórprogram, ame-
lyen felléptek a kakasdi, dombóvári,
kisdorogi, bátaszéki, tolnai, zombai
mázai, bonyhádi és persze a szekszár-

di hagyományõrzõk. Megérdemelt si-
kert arattak fõként a szülõk, nagyszü-
lõk és a rokonok körében a szekszár-
di óvodák és iskolák nemzetiségi
néptáncosai. Talán a mai ovisok közt
van, aki a következõ húsz év után is
tovább viszi a pünkösdi fesztivál ha-
gyományát. 

A más zenét kedvelõk is válogathat-
tak a programok, együttesek és stílu-
sok között. A legnagyobb közönséget
a két nagykoncert vonzotta a Prome-
theusz parkba. Sokakat elbûvölt Szeke-
res Adrien, de rengetegen hallgatták a
Beatrice zenekar fellépését, s énekel-
ték együtt a régi nótákat Nagy Feróval.
Az ember nem is érti, mi volt ebben
annak idején a megbotránkoztató.

Volt étel és ital, népmûvészek cso-
dás termékeikkel és rengeteg szórako-
zási lehetõség a gyerekeknek és per-
sze a felnõtteknek is. A karaoke ver-
seny idõjárásfüggõ volt, ezért jövõre
annak is önálló sátra lesz – mondta el
Hepp Ádám fesztiváligazgató. Hason-

lóképpen vélekedett Béresné Kollár
Éva, a zsûri elnöke is, aki elmondta,
hogy a döntõk már igen színvonala-
sak voltak, s azt már sokan láthatták. A
felnõttek közül Görzsöny László lett
az elsõ, az ifik közt Juhász Bence, a

gyerek kategóriában Kalmár Olga, a
miniben pedig Hepp Anna bizonyult
a legjobbnak.

A Hepp Ádám fesztiváligazgatóval
készült beszélgetést jövõ heti szá-
munkban olvashatják.

A megnyitó után Peller Anna szórakoztatta a sörsátor vendégeit
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„Kitüntetett arany” minõsítés a Mondschein kórusnak
■ A Magyarországi Német Ének-, Ze-
ne- és Tánckarok Országos Tanácsa ál-
tal minden harmadik évben megren-
dezett minõsítõn a szekszárdi „Mond-
schein” Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület „kitüntetett arany” fokozatot
ért el. 

Tolnán, a volt Lovarda adott ott-
hont a kórusminõsítõnek május 15-
én, melyen 14 kórus és szólóénekes
vett rész. A Mondschein kórus meg-
alakulása óta indul a megmérettetése-
ken, s minden esetben arany minõsí-
téssel térhettek haza. Három évvel ez-
elõtt „dicséretes arany” minõsítéssel
jutalmazta produkciójukat a zsûri,
melyet az idén még egy fokkal maga-
sabb elismeréssel díjazott.

Ez a kiváló eredmény köszönhetõ
egyrészt a Mondchein kórus elnöké-
nek, Rosenberger Ferencnének, aki a

megalakulás óta fontosnak tartotta – a
hiteles forrás mellett – a kotta nélküli,
„szívbõl jövõ” éneklést. Neki köszön-
hetõ a kórus fellépéseinek szervezése,

mûködése, a kórus fenntartásával kap-
csolatos feladatok, ezekbõl következõ-
en az, hogy a kórus immár több mint
három évtizede gyûjti, ápolja, õrzi és

énekli a német nemzetiségi dalokat.
Köszönhetõ a siker Molnár Márta ze-
netanár karnagynak a szakmai hozzá-
értésért, a kórus állandó zenei kísérõ-
jének, Koller Antalnak a folyamatos, ál-
dozatos munkájáért. Az elnök asszony
elmondása szerint a kiváló eredményt
elsõsorban a kórustagok lelkiismere-
tes munkájával, folyamatos tanulásá-
val és öröméneklésével érdemelték ki.
A „kitüntetett arany” minõsítéssel au-
tomatikus meghívást kapott a kórus
az Ajkán októberben megrendezésre
kerülõ országos gálára.

A Mondchein kórus a Pünkösdi
Fesztivál nélkülözhetetlen résztvevõ-
je. A frissen megszerzett szép ered-
mény után még nagyobb kedvvel és
örömmel várták az érdeklõdõket va-
sárnap kora esti fellépésükön.

Sas Erzsébet

A Mondschein kórus ezúttal is kitett magáért

A borudvarban akár hajnalig beszélgethettünk egy palack mellett A Prométheusz park egyik sztárja: Nagy Feró és a Beatrice
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A vidámság évada újra játszva
Három színészétõl búcsúzik a Magyarországi Német Színház

Ha elmulasztotta megnézni, vagy
újra látni szeretné a Magyaror-
szági Német Színház (DBU) ko-
médiákkal teli 2009/2010-es
évadjának valamelyik, vagy akár
az összes előadását, a Miniévad
két napja (május 31. – június 1.)
alatt megteheti.

Kovács Etelka

Ezzel, az immár harmadik alkalom-
mal elsõsorban a szakmai közönség
számára megrendezett évadzáró ese-
ménnyel egyben három remek szí-
nésztõl is búcsúzik a DBU. A hama-
rosan távozó Andrei Hansel 2007,
Christoph Fortmann 2009 és Gre-
gor von Holdt 2009 óta tagja a társu-
latnak.

Az utolsóként bemutatott darab-
bal kezdõdik a Miniévad, egy kun-
cogós vígjátékkal – a kortárs oszt-
rák szerzõ, Friedrich Ch. Zauner
szavaival. Az Oh Gott, warum
gerade ich? (Ó Istenem, miért ép-
pen én?) címû mûben hihetetlen,
de glória jelenik meg egy hajnövesz-
tõszer-ügynök feje fölött. Lehetet-
lennek tûnik megszabadulni ettõl a
hirtelen jött, számára igen kellemet-
len dicsõségtõl… Szintén kortárs
szerzõ, Görgey Gábor mûvével, a
(K)Narrenspiel (Komámasszony
hol a stukker?)-rel zárul a hétfõi nap
programja. Ez az elõzõnél évtize-
dekkel korábban írt darab örökké
aktuális, míg az emberiség, Görgeyt
idézve: „nem tud leszokni szomorú,
örökletes tulajdonságáról”. A hata-

lom drámája komédiába ágyazva je-
lenik meg a színen kiváló alakítások-
kal, karakterábrázolással.

Kedden délelõtt az évad gyermek-
bemutatójával, a Hamupipõkével
(Aschenputtel) folytatódik a prog-
ram. Pataky Klára erre a jól ismert
mesére írt táncjátékával egyben egy
új mûvészeti ág, a tánc költözött be
a német színházba. Legalább ennyi-
re újdonság volt a DBU-ban egy
Kleist-mû. Az évad klasszikusa, a
Der zerbrochne Krug (Az eltört
korsó) a derültséget okozó felszín
alatt valójában komoly kérdésre hív-

ja fel a figyelmet, az igazság megis-
merhetetlenségére. A Miniévad zá-
rásaként igazán könnyed szórako-
zás vár mindenkit. A Café de Paris
változatos mûsorában a színpad és a
széksorok helyén Párizs, egy valódi
kabaré elevenedik meg. A zenéé, a
táncé és klasszikus kabaréjelenete-
ké lesz a fõszerep. A vidámság után
pedig egy színész még inkább jó-
kedvû lehet, hiszen a szakmai zsûri
kihirdeti, kit választott az évad leg-
jobb színészének.

Az elõadások magyar szinkronnal
is megtekinthetõk.

1870-ben járunk. Ez a nap is hasonló
volt, mint a többi. Augusz Antal fia, a
11 éves Imre az apjánál vendégeskedõ
Liszt Ferenc játékát hallgatta. Mindig
élvezte, ahogy Liszt zongorázik. Ült a
széken és becsukta a szemét. 
Egy kis idõ múlva az Augusz ház elõtt
találta magát, de a környék valahogy
egész másnak tûnt. Mintha a házakat
kicserélték volna. Nem tudta, mi az a
kõhöz hasonló tárgy, amit a járóke-
lõk nyomkodtak, aztán a fülükhöz
emeltek. Nem értette, mik azok a
mozgó dobozok, amikben emberek
ültek és haladtak. Egy arra járó gye-
rek látta, hogy egy fiú furcsa, régies
ruhában áll és körbe-körbe néz. Nem
tûnt idevalósinak. 
Odalépett hozzá. 
– Szia, látom, nem jártál még ezen a
környéken. Segíthetek valamit? 
– Nem, köszönöm. Apukám barátja
épp most zongorázik ebben a házban.
Az elõbb még bent voltam, nem tu-
dom, hogyan kerültem ide ki. 

– Hogy hívják apukád barátját? 
– Liszt Ferenc. 
– Liszt Ferenc? De hát itt áll a szobra!
Több mint száz éve hunyt el. 
– Hogy lehet az? Most nem 1870-ben
vagyunk? 
– Nem. 2010 márciusában. 
– Már az új házak látványánál gya-
nús volt nekem a dolog. 
– Gyere, körbevezetlek a városban.
Elõször megnézzük apukád barátjá-
nak a szobrát. 
Odaléptek a szoborhoz, végigolvasták
rajta a vésést és továbbmentek. Útköz-
ben olyan dolgokról beszélgettek, hogy
milyen az élet 1870-ben és milyen
2010-ben. 
– Nézd, utcát is neveztek el rólad. 
Imre az utcatáblára nézett és csodál-
kozott, hogy ott látja a nevét. Megpil-
lantottak egy parkot. 
– Ez a Prométheusz-park. Sokat ját-
szottam itt kiskoromban a szökõkút-
nál. 
– Prométheusz történetét én is isme-

rem. Azt tudod, hogy ki készítette a
szobrokat? 
– Igen. Varga Imre szobrászmûvész,
1978-ban. Képzeld, van egy ugyan-
ilyen szoborcsoport Antwerpenben is.
De menjünk tovább. Ez az épület a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház. Nagy
költõnkrõl nevezték el. Nagy részét
színház és mozi foglalja el, de mûkö-
dik itt tánccsoport, és rendeznek ben-
ne kiállításokat, sõt még bálokat is. 
– Nézd, ott van egy szép zsinagóga. 
– Igen, 1897-ben épült. 1984 óta Mûvé-
szetek Háza a neve. Kiállításokat és
hangversenyeket rendeznek itt. Van
benne egy orgona. Ugyan nem Liszt
Ferenc játszik rajta, de nekünk is van
egy orgonamûvészünk. 
Elindultak visszafelé, át a fõúton a
Garay térre. Megnézték a szobrot és a
szép épületeket. 
– Ez a ház itt mozinak épült 1913-ban.
Kétszer le is égett. 1994-tõl a DBU, a
Magyarországi Német Színház mûkö-
dik benne. Az elõadásokat német nyel-
ven tartják. 
A fiúk továbbsétáltak és felértek a Bé-
la térre. Imre megörült. 

– Végre, valami ismerõs. A templom
Közép-Európa legnagyobb egyhajós
katolikus temploma. A Szentháromság
szobor, a város legrégebbi szobra 1753-
ból. És itt a Városháza és a Megyeháza. 
– Igen. A templom mögött pedig 1892-
ben épült Szekszárd elsõ kétemeletes
középülete, a Törvényszéki Palota,
ami most ügyészség és bíróság. Késõbb
a börtön is felépült. 
– Honnan tudsz te ennyi mindent
Szekszárdról? 
– Érdekel a történelem és sokat olvasok. 
Azután felmentek a Kálvária-dombra,
a kilátóra. Innen gyönyörû látvány tá-
rult a szemük elé. 
Imre hirtelen azon kapta magát, az
Augusz-házban ül a hangversenyen.
Apja odasúgta neki: 
– Elaludtál, kisfiam? 
- Igen, és képzeld, azt álmodtam, hogy
egy kedves fiú megmutatta nekem, mi-
lyen lesz 2010-ben a mi kis városunk.

Magyar Balázs
(Dienes V. Általános Iskola, 6/c)

Az írás a Szekszárdi Nõegylet Egye-
sület fennállásának tizedik évforduló-
jára kiírt próza-pályázat díjnyertese.

A mi kis városunk

A valódi kabaré elevenedik meg a Café de Paris címû mûsorban

Izgalmas kaland
a mamutok
nyomában

Kellemes és izgalmas kirándulást ajánl
a Duna-Dráva Nemzeti Park május 31.
és június 13. között Barcs-Drávaszen-
tesre, a Dráva Kapu Bemutatóköz-
pontba. A „Mamutok nyomában” cí-
mû különleges kiállítást a Vízvári Álta-
lános Iskola és a nemzeti park közö-
sen szervezte. A helyszínen a Drává-
ban talált mamutleleteket és a témával
kapcsolatos filmeket lehet megtekinte-
ni. Hétköznapokon az iskola diákjai
lesznek a tárlatvezetõk. Érdemes idõt
szánni a Dráva értékeit bemutató kiál-
lítás megnézésére is, ami szintén a be-
mutatóközpontban látható, ráadásul
az említett két hétben a belépõdíjnak
csupán az ötven százalékát kérik.

S még egy érdekesség. Ugyanott
mûködik egy kávézó, ahol a témához
illeszkedõ ételkülönlegességekkel –
„mamut szendvics”, „ormányvadász
süti”… – várják a vendégeket. A kiállí-
tás reggel 9 órától délután 4-ig tart
nyitva. - h -
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Szent Orbán szobránál

Szent Orbán tisztelete különösen a szõlõsgazdák
körében terjedt el; csoda-e, ha a szekszárdiak kö-
zött is elevenen él a kultusza? Talán kevesen tud-
ják, hogy a város egyik csöndes, félreesõ pontján,
Istifángödrében, ahol a lakóházas övezet találkozik-
ölelkezik a szõlõkkel és pincesorokkal, pár éve szo-
bor hirdeti „jelenlétét”. A Szekszárdi Vasárnap ked-
ves olvasói arról is értesülhettek már, hogy idén két
jeles közösségi, illetve szakmai rendezvény kap-
csolódik Szent Orbán ünnepéhez és szobrához: a
nevezetes napon a Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör
szervezésében kulturális mûsorra, majd növényvé-
delmi õrjáratra, másnap a VI. Nemzetközi Kékfran-
kos Fesztiválra kerül sor. Szombaton pedig az Alsó-
városi Római Katolikus Közhasznú Egyesület tartja
borünnepét – mindkét alkalommal számítanak az
egyház jelenlétére, áldására is.
Ha már ennyien szívükbe zárták Szent Orbán pá-
pát, ha ily sokan kérik égi pártfogását, talán illenék
valamit megtudni róla. Az igazság az: a történelmi
források elég vékonyan csepegtetik a rá vonatkozó
információkat. Ezen nincs mit csodálkozni: a véres,
kegyetlen keresztényüldözések idõszakában élt.
Legendája szerint elõkelõ családból származott,
felnõttként tért meg, hamarosan pappá szentelték,
Krisztus után 222-ben pedig pápává választották. A
túlbuzgó római prefektus fizetett besúgókkal nyo-
moztatott utána, hiszen szerette volna mielõbb „le-
fejezni” az egyházat. Ezért két papjával és három
diakónusával együtt a Róma környéki sírboltokban
és barlangokban bujkált, onnan irányította a hívõ
közösséget. Nyolc évig tartó rejtõzködés után „le-
bukott”; bebörtönözték, és társaival együtt próbál-

ták hittagadásra bírni. Ól-
mos korbácsokkal kínoz-
tatta õket a város pa-
rancsnoka, mégsem tör-
tek meg. A börtönõrt ez a
helytállás annyira meg-
rendítette, hogy maga is
keresztény lett, s az egy-
ház elöljáróival együtt vál-
lalta a vértanúhalált.
Kultuszát talán nem any-
nyira hõsies áldozatválla-
lása, mint halálának em-
léknapja alapozta meg.
Május 25-e ugyanis Európa középsõ részén a nyá-
ri idõszak kezdõnapjának számított. E nap idõjárá-
sát a középkorban meghatározónak tekintették a
földmûvesek, kiváltképpen a szõlõsgazdák. Ezért
emeltek tiszteletére szobrokat, kápolnákat a szõlõ-
hegyeken, ezért tartottak ájtatosságokat: hogy a jó
termés érdekében égi pártfogását, közbenjárását
kérjék. Dr. Diós István: Szentek élete címû könyvé-
bõl azt is megtudjuk: mintegy 200 évvel késõbb
Galliában élt egy Orbán nevû püspök is, aki hívei
kérésére több csodát mûvelt. Imájára elvonult a kö-
zelgõ vihar, máskor esõt esett le az égbõl. E két
szent alakja idõvel, a 9. században a népi jámbor-
ságban összeolvadt. Mi, magyarok már Orbán pá-
pát ismertük meg a szõlõk védõszentjeként. A tu-
dós szerzõ még egy érdekességgel kiegészíti ezt
az információt: A népi humor megnyilvánulásaként

falvainkban, ha május 25-én szép idõ van, Orbán
szobrát virágokkal övezik, ha rossz idõ van, meg-
hempergetik a sárban.
Szent Orbánnal egyébként magam is „személyes”
kapcsolatba kerültem. Ebben az esztendõben im-
már 15. alkalommal szervezik meg – többnyire Le-
ányfalun – a diakónusok országos lelkigyakorlatát.
Erre mindig õsszel, október-november fordulóján
kerül sor. Együtt szoktunk utazni közelben lakó ba-
rátaimmal, és ha tehetik, házastársaink is elkísér-
nek bennünket. Utunk Etyek mellett vezet, és a ha-
tárban évrõl évre megpihenünk Szent Orbán szob-
ránál. Ez afféle kis magán-hagyománnyá, szemé-
lyes titkunkká vált. Alig várjuk, hogy túljussunk
utunk felén, és megpillantsuk barátságos alakját.
Jólesik egy kicsit megállni, szusszanni, szemlélõd-
ni, feltöltõdni. S csodák csodája: a szent pápa vi-
szonozza hûségünket. Bár a szüreten már rég túl
vagyunk, a közeli tõkéken mindig találunk néhány
édes fürtöt, amely kellemesen felüdíti a fáradt ván-
dort. Ilyenkor az õ vendégeinek érezzük magunkat.
Mindnyájunknak szüksége van ezekre a megállá-
sokra, feltöltõdésekre. Mindnyájunknak szüksége
van ünnepekre, emelkedettebb pillanatokra. Szük-
ségünk van arra, hogy kiszálljunk a mókuskerék-
bõl, hogy fölemeljük a tekintetünket, s egy kicsit tá-
volabbra lássunk. Szükségünk van arra, hogy ne
csupán a magunk erejére hagyatkozzunk, hanem
az égiek pártfogásában is bizakodjunk. Õseink tö-
mören így fogalmaztak: „Hiába az ember iparkodá-
sa, ha nincs rajta az Isten áldása.” Igaz ez pápákra,
miniszterelnökökre, a szõlõk és a borok „profesz-
szoraira” – s igaz ez minden emberre, minden ma-
gyarra, minden szekszárdira.

Kirsch János diakónus

EVANGÉLIUM

Elõadás Escher Károly diákéveirõl
Szekszárd híres szülöttének emléket állító szabadegyetem szeptemberben folytatódik 

Az Escher Károly szekszárdi sza-
badegyetem a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumban május 26-án
tartotta soros összejövetelét. Ez-
úttal a 1890. október 22-én váro-
sunkban született ismert fotómű-
vész, -riporter és operatőr életé-
nek iskolás korszakát „élhették
át” az érdeklődők a meghívott
előadó, dr. Albertini Béla fotótör-
ténész segítségével.

Gyimóthy Levente

A kutató kifejtette: nem lehet tudni a
konkrét okot, mely az Escher család
Szekszárdról való távozásában szere-
pet játszott. Feltehetõen a XIX. század
végén súlyos károkat és válságot oko-
zó filoxéravész is érv Pestre költözé-
sükben – mondta dr. Albertini Béla.

A híres fotográfus apja, Escher Bé-
la székkészítõ kisiparos vállalkozó
volt, s az egykori Somosi orfeumban
(zenés, táncos mulatóház, a késõbbi
Fõvárosi orfeum) helyezkedett el
színpadépítõ és díszletkészítõ mes-
terként. Mint megtudhattuk, Escher
Károly 71 évig volt budapesti lakos, s
élete során Pesten, Budán és Óbudán
is élt. A VI. kerület, ahova 1895-ben

költözött a család, már 1890-ben a
legnépesebb városrész volt. Benne –
akkor már zömmel vidékrõl a fõvá-
rosban megtelepedõ – kereskedelem-
bõl, hitelbõl élõk, szolgálatokat telje-
sítõk és házicselédek laktak. Az
Escher család új lakhelye, a Szondi ut-
ca – párhuzamosan futva az Andrássy
úttal – már akkor is a belvárost jelen-
tette. Érdekesség, hogy a Szondi utca
48-50. számú ház 535 lakójával a ko-
rabeli Szekszárd lakosságának harma-
dát (!) tette ki. Escher Károly itt kezd-
te iskoláit: elõször a Bajnok utcai,
majd a Felsõ erdõsori elemi iskolába
járt. Tanulmányai gyengén indultak,
ám ebben szerepet játszhatott a szá-
zadfordulós oktatási rendszer is.

Escher egy 92 fõs (!) elsõ osztályba
került, melyben a diákok negyede év-
ismétléssel bukott.

Escher Károly a Sziget utcai (ma
Radnóti u.) polgári iskolában hatodik
osztályosként már a második legjobb
eredménnyel büszkélkedhetett! Itt is-
merkedett meg egy osztálytársa által a
fényképezõgép használatával is.

Az iskola IV. osztálya (a mai nyol-
cadik) elvégzése után (1905-ben) tö-
rés következett Escher életében: egy
hibás orvosi tanácsra – mely testi
erõsödést sürgetett a gyermeknél – a
szülõk géplakatos-tanoncnak adták a
lakhelyüktõl másfél óra gyaloglásra
lévõ Ganz-Mávag kõbányai úti ipari
iskolába. A sors kiszámíthatatlan, hi-

szen Escher Károly tüdõbetegségé-
nek köszönhette karrierjét: egy Kell-
ner Jenõ nevû, rajzot tanító fõmér-
nök ugyanis felfigyelt hiányzásaira, s
elhatározta, hogy – egy jól fûtött te-
remben elhelyezve –, mûszaki rajzo-
lót farag a fizikai munkát láthatóan
nehezen bíró gyermekbõl. Albertini
Béla fotótörténész szerint ekkor in-
dult el felfelé – többek között Belházi
Imre amatõr fotográfus segítségével
is – a társadalmi ranglétrán.

Az Escher Károly Szabadegyetem
õsszel folytatódik: szeptember 22-én
a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Rákó-
czi utcai épületében Bánkuti András
és Kincses Károly tart elõadást „A saj-
tófotós Escher Károly” címmel.

Escher Károly az elemi iskolai anyakönyvben 1896-ban (részlet)



8 2010. május 30.EGÉSZSÉG

n Ezen a napon – idén június 2-án (szerdán)
– a gyógyszertárak a megszokott szolgáltatá-
sokon felül egyes kiemelt témákban bõvebb
szakmai tanácsadással és külön szolgáltatás-
sal várják a betérõ betegeket, látogatókat. 

A gyógyszertárakban minden alkalommal
adott a lehetõség, hogy a vásárlók, betegek
magasan képzett egészségügyi szakember-
rel beszéljék meg a betegségükkel, gyógy-
szereikkel kapcsolatos problémákat. Ebben
a tekintetben Magyarország nagyon jól áll,
hiszen a magyar gyógyszerészképzés idõtar-
tamban is és az egyetemeken megszerzett
tudást illetõen is kimagasló Európában. Az
egészségügyi rendszerünk egyik nagy pa-
zarlása, hogy nem élünk ezzel az adottsá-
gunkkal. A gyógyszerész kamara szándéka,
hogy erõsítse a gyógyszerészek és a betegek
közötti kapcsolatot és megmutassa a gyógyszeré-
szek, mint egészségügyi szakemberek aktív szerep-
vállalását a népegészségügyi célok megvalósításá-
ban. A Patikanapon arra szeretnénk felhívni a figyel-
met, hogy a betegek együttmûködése, az ajánlások
betartása nagymértékben befolyásolja a gyógysze-
res terápia sikerét, azaz a gyógyulást.

A patikanap több, mint egy nap! 
Ez a nap legyen az a nap, amikor többet gondol az

egészségére, és felkeresi gyógyszertárát.
Éljen a lehetõséggel és gyógyszereivel kapcsolat-

ban kérdezze meg gyógyszerészét. Milyen alapvetõ

információkkal érdemes tisztában lenni az alkalma-
zott gyógyszerekrõl? Arról többek között a gyógy-
szertárak weboldalain is tájékozódhat.

Ha napközben nem volt ideje, akkor részt vehet
a Hársfa és a Remedia patikák által szervezett élõ
videochates fórumon, este 6 és 7 között. Vendé-
günk lesz többek között a Tolna megyei kamara
elnöke, dr. Gellért Gabriella, munka közben meg-
figyelheti ügyeletes gyógyszerészünket, dr. Lu-
kács Ádámot, állandó teamünk (tagjai gyógyszeré-
szek, szakasszisztensek, orvos) pedig várja a kér-
déseiket, amelyeket a gyógyszertárak webcímein
tehetnek fel.

www.remedia.hu
www.harsfagyogyszertar.hu
A Remedia és a Hársfa gyógyszertárakat

napközben is érdemes felkeresni, hiszen a
törzsvásárlókat meglepetéssel várjuk,
egyéb érdeklõdõknek pedig érdemes a
Szekszárdi Vasárnapban megtalálható
ajándékkuponnal betérni.

Az idei patikanap központi témája a fájda-
lomcsillapítás – ezen belül is a fejfájás csilla-
pítása. A fájdalom azonban egy üzenet a
szervezet részérõl, amit érdemes komolyan
venni. Elsõ lépésben az üzenet megfejtését a
gyógyszertárban a gyógyszerész segítségé-
vel lehet elkezdeni. Sokszor a fejfájás hívja
fel a figyelmet a stresszre vagy megoldatlan
élethelyzetekre, ezért a fejfájás-csillapító be-
vételén túl érdemes elgondolkodni az oko-

kon. Más esetekben viszont a fejfájás típusa alapján
inkább a szakorvoshoz fordulás a tanácsos. 

Ez a nap apropó lehet arra is, hogy elvigye a
gyógyszertárba és átnézesse az otthoni „házipa-
tikát”. Lejárt gyógyszerekrõl se feledkezzen el, ezek
veszélyes hulladékok, a gyógyszertárak eljuttatják a
megfelelõ megsemmisítõkbe. Jön a nyár, az utazá-
sok ideje, kérje gyógyszerésze segítségét a család
számára megfelelõ útipatika összeállításához. 

Tisztelje meg bizalmával a gyógyszerészeket a pa-
tikanapon is!

A gyógyszertár több mint eladóhely! (x)

Patikanap Szekszárdon is!
VII. Országos Patikanap június 2-án: fókuszban a fájdalomcsillapítás

A felvilágosítás a legfontosabb
Betegjogi konferencián mutatkozott be a szekszárdi alapszervezet

n Tavaly decemberben alakult meg az
immár 20 éves Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Alapszervezete, melynek el-
nöke, Szikla József a közelmúltban egy
betegjogi konferencián bemutathatta
a városi „mûhely” munkáját.

Az országos szervezethez hasonló-
an a szekszárdiak is az egészségmeg-
õrzést, a felvilágosítást, az egészséges
életmódra nevelést, az iskolai egész-
ségformálást tartják legfontosabb fel-
adatuknak korunk egyik legalattomo-
sabb betegsége, a rák elleni küzdelem-
ben. Magyarország a daganatos meg-
betegedések számát tekintve az elsõ
háromban van a világon. A betegség
kialakulásában – a szervi bajok mel-
lett – szerepet játszhat a stressz, a
mozgásszegény életmód, az egészség-
telen táplálkozás és a szenvedélybe-
tegségek is. Felismerése gyakran csak
késõi stádiumban történik meg, s
ilyenkor már a legújabb gyógymódok
sem mindig segítenek...

A legfontosabb feladat tehát a pre-
venció, a megelõzés. Erre hívja fel a fi-
gyelmet rendezvényein a szekszárdi
alapszervezet is. A sorozat elsõ alkal-
mán prof. dr. Simon Tamás országos
elnök tartott elõadást. Januárban dr.

Kaszás Zsolt fül-orr-gégész, osztályve-
zetõ fõorvos, februárban Kálóczi
Andrea, a RÉV Szenvedélybetegsegítõ
Szolgálat vezetõje volt az alapszerve-
zet vendége. Az elõadások témája
márciusban a fájdalomcsillapítás, áp-
rilisban a járványok, mint természeti
katasztrófa volt, míg legutóbb, május
20-án a betegjogokról, etikai szabá-
lyokról esett szó.

A Magyar Rákellenes Liga Szekszár-
di Alapszervezete alkotói pályázatot is
hirdetett az óvodás, az általános és a
középiskolás korosztály számára. A
Baky Péter vezette zsûri által kiválasz-
tott legjobb munkákat kiállították a
VIII. Betegjogi Konferencián az
Egészségügyi Minisztrériumban, az
alkotók pedig a Mûvészetek Házában
vehettek át ajándékokat.

Séta a mellrák
megelõzéséért!

A Nõk Szekszárdért Közhasznú Egye-
sület figyelemfelkeltés céljából sétát
szervez Szekszárdon, a mellrák meg-
elõzése érdekében.

Az egyesület szeretettel vár min-
denkit a 2010. június 4-én (péntek) a
Garay térrõl 16 órakor induló, s a Vas-
útállomásig tartó sétára, mellyel a
résztvevõk felhívják a figyelmet a
mellrák megelõzésének fontosságára.

Újra Hála-Gála
A Mentálhigiénés Mûhely (Szekszárd)
Önkéntes Központja és a Tolna Me-
gyei Civil Szolgáltató Központja, a
Szekszárdi Civil Kerekasztal és a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza június 4-én (péntek) 17
és 21 óra között a mûvelõdési ház már-
ványtermében rendezi a civil szerve-
zetek és önkéntes hagyományos ba-
tyus bálját, a Hála Gálát.

Program:
17-18 óra: zenés-táncos mûsor
Szomjú-díjak kiosztása az Év Ön-

kéntesei számára
Bál 18-21 óra: 
A fellépõket kíséri és zenél a GHB!
Bõvebb infó: Tel.: 74/511-722, 20/353-

4366, e-mail: tmciszok@enternet.hu

A szekszárdi szervezet tagjai dr. Simon Tamás professzorral
(középen), mellette Szikla József, az alapszervezet elnöke



92010. május 30. KÁVÉ DUPLA HABBAL

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Vitéz Attila
kiadó és képeslapgyűjtő (a Bikali Élménybirtok értékesítési és mar-
keting igazgatója) és V. Kápolnás Mária történész-muzeológus, író-
szerkesztő.  Beszélgetésünk apropója legújabb könyvük „megszüle-
tése”. Az „Üdvözlet TOLNA vármegyéből!” című könyv harmadik aty-
ja, a dombóvári Erky-Nagy Tibor tipográfus szerzőtársain keresztül
volt „jelen” a beszélgetésen.

Egy férfi:
Vitéz Attila

Egy nõ:
V. Kápolnás Mária

– Hat év, három könyv... 
– Az „Üdvözlet Szegzárdról” címû

kötet még 2004-ben, míg az „Üdvöz-
let TOLNA vármegyébõl!” 1. része
2007-ben, a folytatása pedig a napok-
ban került az olvasók elé. Mindhárom
könyvet ugyanazzal a két szerzõtárs-
sal, V. Kápolnás Máriával, a kötet írójá-
val és szerkesztõjével, illetve Erky-
Nagy Tibor tipográfussal készítettük.

– Tekintsünk vissza az elsõ kötet
születésére. Hogy jött az ötlet?

– Már több olyan könyv jelent meg
az országban, amelyben képeslapo-
kon keresztül mutatták be egy-egy te-
lepülés adott korszakának arculatát.
Miután én a képeslapokat gyûjtöt-
tem, úgy éreztem, minden adva van,
hogy Szekszárd múltját is bemutassuk
ebben a formában. 

– Mióta gyûjtöd a képeslapokat?
– Mindig is gyûjtöttem valamit. A

képeslapokat 2000-tõl kezdtem el in-
tenzíven gyûjteni, s ezeken olyan
épületeket, helyeket fedeztem fel,
amelyeket ma már nem láthatunk. Ve-
ronától Prágáig minden olyan helyre
elmentem, ahol régiségvásárokon,
börzéken beszerezhettem a régi Szek-
szárdról készült képeslapokat. Volt
olyan év, amikor 20-25 városban ku-
tattam, vásároltam, kaptam. Ma már
internetes aukciókon vásárolok, saj-
nos az árak 10 év alatt tízszeresére
emelkedtek. Pontos számot nem tu-
dok, de mintegy 5000 képeslapom
van az 1945 elõtti Tolna megyei tele-
pülésekrõl.

– Hogyan jutottál el addig, hogy a
képeslapgyûjteménybõl könyv le-
gyen?

– Az volt a célom, hogy megosszam
a gyûjtemény látványát. A könyvkiadás
nem egyszerû ügy, ahhoz ugyanis,
hogy sikeres legyen, a jó téma mellett
kell egy igényes látványtervezõ és egy
kitûnõ író. Így találtam rá hosszú keres-
gélés után két szerzõtársamra, s velük
együtt dolgozva született meg 2004-
ben a „Szegzárd” könyv, ami ma már el-
mondhatjuk, nagyon sikeres lett.

– Ebbõl a sikerbõl táplálkozott az
ötlet a folytatásra?

– Igen. Ezen felbuzdulva döntöttem
úgy, hogy újra megkeresem szerzõtár-
saimat, hogy készítsük el az „Üdvözlet
TOLNA vármegyébõl” címû, két köte-
tesnek szánt könyvet. Ezekben már
sokkal nagyobb szerepet kapott V. Ká-
polnás Mária, ugyanis a képekhez írt
szövegek nagyobb kutatómunkát, és
sokkal több írást igényeltek.

– A képeslapok összegyûjtésének
nehézségérõl mesélnél még?

– A képeslapok sajátja, hogy vala-
honnan valahová küldik az emberek.
Azokat a helyeket kellett felkutatni,
ahova Szekszárdról postázták õket an-
nak idején. A legnagyobb forrás Buda-
pest volt, a szekszárdiak különbözõ
okokból oda küldték a legtöbb képes-
lapot.

– Milyen üzenetek voltak a régi ké-
peslapokon?

– Szerelemesek, családok, barátok
küldték õket, s ennek megfelelõ volt a
szöveg is. A különbség a mai kor üze-
neteihez képest az, hogy ezek meg-
maradtak. Kézzel foghatóak, szagol-
hatóak, õrizhetõek, kutathatóak, míg
a mai világban az e-mailben, sms-ben
küldött üzenetekbõl sosem lesz ilyen
értékes emlék.

– Miben különbözött az elsõ, Szek-
szárdról szóló és a két kötetes Tol-
na megyét bemutató könyv az író
szemszögébõl?

– Már az elsõ alkalommal szeret-
tünk volna olyan könyvet az olvasó
kezébe adni, amely különbözik min-
den más ilyen témájú kötettõl. Így jött
az ötlet, hogy késõbb, a Tolna megyei
könyveknél ne csak egy-egy mondat
szerepeljen a képek alatt, hanem a ké-
peslapon látható épületek, emberek,
üzletek története is. Ezt három idõsík-
ban sikerült megvalósítani: 1898–
1905-ig, 1905–1920-ig és az 1920–
1944 közötti idõszakban mutattuk be
a változó megyét. A nehézség és a kér-
dés az volt, hogyan lehet ugyanarról a
témáról háromféleképpen írni. A le-
véltári források és több tanulmány át-
olvasása után, minden elérhetõ adat
összegzésével és felhasználásával sike-
rült ezt elérni. 

– Mi jelentett még nehézséget eb-
ben a két kötetben, amely a Szek-
szárdról szóló könyvben nem je-
lentkezett?

– Itt nem állt példa elõttünk. Az or-
szágban ugyanis még sehol sem je-
lent meg ilyen jellegû kötet, amely
egy egész megyét mutat be, képesla-
pokon keresztül. Ezért ez a munkánk
valódi úttörõ vállalkozásnak számít.

Korlátozott terjedelemben kellett újat
írni a településrõl, s közben elmonda-
ni a település korai és XX. századi tör-
ténetét, s azt is, hogy mi van a képes-
lapon. Akadtak települések, ahonnan
nincs képeslap, s van ahonnan sok
maradt fenn. Ezért fontos a könyv vé-
gén az összehasonlító táblázat, amely
kiterjed a lakosság számának változá-
sára, a vallási, nemzetiségi adatokra, a
lakóházak számára, a község területé-
re. Az „Üdvözlet TOLNA vármegyé-
bõl” 2. részében nyolcvan település
szerepel képben és szövegben.

– Mesélted, hogy kedves élmények
sokasága ért a könyv írása és meg-
jelenése után...

– Tevelrõl származó barátom azt ír-
ta, hogy többet tudott meg az én tol-
lamból a szülõfalujáról, mint amit
egész életében hallott róla. Sok ilyen
kedves visszajelzés érkezett a képek-
rõl és az írásról.

– Említetted, hogy hosszú kutató-
munka elõzte meg az írást...

– Mindent elolvastam, minden for-
rást felkutattam, amely egy-egy tele-
pülésrõl szólt, s mindent az egyénisé-
gemen „átengedve”, a saját stílusom-
ban írtam meg. Egy-egy épület erede-
tének kiderítése akár 8-10 kutatási fá-
zissal is járt, s abból lett mondjuk
nyolc-tíz mondat a könyvben. 

– A szerkesztésben mi volt a legne-
hezebb feladat?

– Keveset írni, s annak minden
egyes szava, mondata, csak arra a tele-
pülésre legyen érvényes, amirõl a kép
és a szöveg szól. Miután a képeslapok
száma a településeknél gyakran válto-
zott, így a kutatás, szövegírás, szer-
kesztés sok idõt vett igénybe.

– Jól sikerült az õsbemutató?
– Igen. Ünnepélyes volt, mégsem

merev. Meglepõen sokan jöttek el má-
jus 19-én a Garay gimnázium díszter-
mébe. Éreztük a várakozást, az érdek-
lõdõ kíváncsiságot. Sok kérdést kap-
tunk mindhárman, s ez ennyi munka
után – nem tagadjuk – jólesett.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Újabb könyv a múltról a jövõnek

Az úttörõ vállalkozás második kötetét tárták az olvasók elé
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N em kell ahhoz babonásnak
lenni, hogy az ember különös
borzongással nézzen végig

egy eseménysort, melynek szereplõi
szinte mindannyian végzetszerû sor-
sot értek meg a legnagyobb hazai lin-
cseléshez kapcsolódó per elõ- és utó-
életeként. 

A hároméves Dienes Valériával ját-
szik 1882. június 22-én nagyapja,
Benczelits Ignác, akit szélhûdés ér, s
a bûnügyek kivizsgálásáért felelõs bí-
ró meg is hal. Egy hónap múlva, a
dombóvári Anna-napi búcsún 16
horvátot vertek és égettek agyon.
Gyorsan ki kellett nevezni egy új
vizsgálóbírót, s ebben nagy befolyá-
sa lehetett Ujfalusy Imrének, a helyi
’48-asok vezéregyéniségének. Sógor-
nõjével, Cencivel valószínûleg õk
ketten faragtak partiképes võt Ba-
bits Mihályból e nagy megbízatással.
Számításuk bevált: a költõ jövendõ
atyja december 12-én oltár elé vezet-
te Kelemen Aurórát. 

A kivizsgálás több mint két évig
tartott, s eközben lezajlott 1883-ban
a hírhedt tiszaeszlári per, amely Eu-
rópa-szerte botránykõnek számított.
A magyar államnak aligha volt szük-
sége 1884 õszén hasonlóra, mely rá-
adásul a társország állampolgáraival,
a horvátokkal, a hozzájuk fûzõdõ vi-
szony külszínével tûnt fel. Kormány-
zati szándék volt, hogy ez kifelé, még
Horvátország számára is százszor in-
kább legyen falusi verekedés, mint
irányukban megnyilvánuló gyûlölet
képe.

Az összebeszélést lehetõvé tevõ ki-
vizsgálást és a tárgyalást is Babits bíró
vezeti: senkire nem bizonyul rá a

gyilkosságban való személyes felelõs-
ség. Éveket kapnak a bûnösök, de
ami ennél fontosabb: szóba sem jön a
nemzetiségi szembenállás. A bírót ju-
talmul Budapestre, a királyi táblához
nevezik ki 1888-ban, s ez a korban
óriási elõrelépésnek mondható. A de-
centralizálás után a pécsi királyi tábla
egyik vezetõje, de barátja temetésén
megfázik, s 1898 májusában meghal.

A vádat a frissen kinevezett al-
ügyész, az ifjú Fittler Bálint képvisel-
te. A vádirat támadhatatlan mester-

mûnek bizonyult, készítõje elismeré-
sül hamarosan fõvárosi ügyész, majd
fõügyész-helyettes, de karrierje meg-
törik: 1905. május 27-én meghal.

Az ügyvédek egyike Dienes Valé-
ria apja, a per idején laptulajdonos,
jelentõs szõlõbirtokkal, két szép
lánygyermekkel. A századfordulóra
elvált, tönkrement, még a közmegbe-
csülést is elvesztette, s a fõvárosban
elfeledve hal majd meg.

A másik ügyvéd Ujfalusy Imre: ne-
ki is kegyetlenséget tartogat a sors.
Fia, akibe Dienes Valéria szerelmes,
ellumpolja életét, s 1895-ös halála
után apja – a filoxéra miatt – a neki
szánt nyolc katasztrális holdas szõlõt
nem tudja eladni. Évrõl évre felújít
belõle egy részt, miközben már tud-
ja, akire hagyhatná, rég halott… A Ha-
lálfiai Döme bácsijaként nem véletle-
nül zsörtölõdõ ’48-as õ: „különb kor
tanúja, tétlen és dohogva ült elsötétí-
tett zsalui mögött… kinyújtott lábbal
a kanapéra, és elõvette a maga újsá-
gát, egy nagy függetlenségi lepedõt.
De nem derítette föl honfiúi szívét,
amit ott olvasott. – Semmi sem lesz
ebbõl az országból – dörmögte. –
Minden kiváló embere odaadta ma-
gát a hatalomnak.”

Mégis õ lesz az, aki az apja ravatalá-
nál feltûnõ ideggyengeséget mutató
ifjú Babitsot rokoni szárnyai alá ve-
szi, s így végül le tudja gyûrni balsor-
sát. Dr. Töttõs Gábor

Egy per baljós árnyai
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 92. Ódon időben

MÁJUS 31-ÉN

125 éve, 1885-ben Boda Vilmos
volt bíró írta pályájáról: „a kenyér-
kereset legutolsó neme”. 115
éve, 1895-ben a tanfelügyelõ pol-
gári iskolánk megszûnését ígérte.
JÚNIUS 1-JÉN

115 éve, 1895-ben Pártos Gyula
mérnök megszemlélte a gimnázi-
umnak ajánlott telkeket. 105 éve,
1905-ben Simontsits Elemér köz-
gazdasági s társadalomtudományi
könyvtárt alapított a kaszinóban.
JÚNIUS 2-ÁN

145 éve, 1865-ben született
Rubinstein Mátyás rabbink, böl-
csészdoktor, a keresztény-zsidó
kultúra kutatója. 115 éve, 1895-
ben megnyitották a kaszinóker-
tet.
JÚNIUS 3-ÁN

110 éve, 1900-ban a fûzfapoé-
tákból álló Garay Társaság tartotta
ülését a városházán.
JÚNIUS 4-ÉN

120 éve, 1890-ben elhunyt Szlu-
ha Benedek, 1861-1878 közt or-
szággyûlési képviselõnk. 100
éve, 1910-ben 11 éves tanyabe-
törõt fogtak el.
JÚNIUS 5-ÉN

120 éve, 1890-ben a Pirnitzer-
cég tudatta: felépült ma is álló áru-
háza.
JÚNIUS 6-ÁN

130 éve, 1880-ban avatták fel a
sétateret. 115 éve, 1895-ben ke-
rékpáros egylet alakult.

Fortuna, a szerencse istenasz-
szonya az õ kerekével

■ „Egész évben keményen dolgoztak, s
munkájuk gyümölcse beért.” Ezzel a
gondolattal értékelte tanítványai mun-
káját Csizmaziáné Mónika, a Garay Já-
nos Általános Iskola és AMI tanító és drá-
mapedagógusa, aki több mint 15 éve
vallja, hogy az eredményes oktatás alap-
ja a játék, amelynek – a drámajátékkal
együtt – nagy szerepe van a gyermek
személyiségének kiteljesedésében.

„Csak 5 percet játssz velük, s 25
percet kapsz vissza tõlük!” Mi sem bi-
zonyítja jobban e felhívást, mint az
idei tanév sikersorozata. A Garay isko-
lában közel 80 gyerek drámatagoza-
tos, s az intézménynek kihelyezett ta-
gozata mûködik a Baka István Általá-
nos Iskolában is. Az anyaintézmény-
ben mûködõ képzésre más iskolákból
is járnak tanulók, így többek között a
Dienes és a Comenius iskolából. A
Garay iskola diákjai számos városi,
megyei, területi és országos verse-
nyen vettek részt sikerrel, jeleskedtek
vers- és prózamondásban, mesemon-
dásban, színjátszásban.

Legutóbb például május 22-én,
amikor a „Süss fel, nap!” Országos

Mûvészeti Találkozót rendezték Kecs-
keméten. A versenyre több mint száz
iskola nevezett videóanyaggal, melye-
ket neves szakemberek elõzsûriztek.
A Garayból két drámás csoportot és
öt versmondó tanulót hívtak meg a
döntõbe.

Közülük a Borbolya csoport orszá-
gos 1. helyezett lett, de kiemelkedõen
szerepeltek a vers- és prózamondók is:
Csizmazia Dóra (1. hely, „Süss fel,
Nap!”-díj), Kágyi Árvácska Rebeka (1.
hely, „Süss fel, Nap!”-díj), Haffner Kata
(különdíj, Napraforgó-díj), de döntõs

volt Miller Oliver és Géczi Gabriella is.
Dorka korábban már három napot
tölthetett Budapesten a Kaleidoszkóp
Versfesztivál keretén belül a Versmon-
dók Egyesületével, ahol a gálamûsoron
szintén verselhetett, azóta is számos
megmérettetés gyõztese. - Lo -

Kecskeméten is remekeltek a Garay iskola diákjai
A Garay iskola dráma-

csoportjai, illetve
vers- és prózamondói
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Mi tartott ilyen sokáig?!
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A rejtvény megfejtését 2010. jûnius 8-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Május 16-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Tányért terít a bodza, fehér fürtjét az akácfa kibontja”
(Pintér Lajos: Májusi ének).

A helyes megfejtõk közül Héjja Mária (Cinka u. 13.) nyert két belépõt a The Irish Dance Experience
június 26-i szekszárdi elõadására. A nyereményeket postán küldjük el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

E zt a kérdést teszi fel majdnem minden férfi a
kozmetikustól végre valahára hazaérkezõ fe-

leségének, vérmérsékletétõl függõen csodálkozva,
vagy mérgesen. Aztán egy kissé lehiggadva, alapo-
sabban szemügyre véve a nejét, békülékenyebben
csak annyit mormog a nemlétezõ bajusza alatt:
na nem baj, de legalább megpróbáltad...

B ennem is ilyesfajta indulatok/feszültségek
hatalmasodtak el, amikorra az új kijelölt

magyar miniszterelnök programismertetõ,
iránytûjével gondosan betájolt beszédét befejezte.
Na nem baj, ha nagyon megkésve is, végül meg-
kísérelhetjük a lehetetlent, vagyis a szinte teljesen
tönkretett gazdasági és társadalmi helyzetünk
rendbehozatalát, és megpróbálhatjuk (ugyan,
mi bajunk lehet belõle?) az eddigi 21 év alatt tel-
jesen védtelenné, kiszolgáltatottá vált munkavál-
lalóknak szavatolni az õket megilletõ jogokat, le-
hetõségeket – és nem mellékesen – az õket megil-
letõ javadalmazásokat, amik lehetõvé teszik szá-
mukra az emberhez méltó életkörülményeket.
Mivel Harry Potter nem lesz tagja az új magyar
kormánynak, ezért a programismertetõ beszéd-
ben felsorolt halaszthatatlan változások nem
mintegy varázsütésre, egyik pillanatról a másik-
ra valósulnak meg. Hogy csak néhányat említ-
sek: a munkahelyteremtés olyan mértékû felgyor-
sítása, minden lehetséges módon való elõsegítése
majd csak kb. 10 év múlva lesz képes egymillió új
munkahelyet létrehozni. A hazai kis- és közepes
vállalkozások, és a magyar gyártmányú/elõállí-
tású különbözõ termékek, árucikkek megfelelõ
védelemben való részesítése a tõkeerõsebb külföl-
di vállalkozásokkal és termékekkel szemben egy-
elõre még meghatározhatatlan idejû feladat. Pe-
dig ha már ezelõtt 10 évvel minden erõnket és tu-
dásunkat latbavetve nekikezdtünk volna a dol-
gokat a fejük tetejérõl a talpukra állítani, ma
még akkor is óriási késésben volnánk. Hiszen
mára szinte egyetlenegy olyan dolog sincs a lopá-
son, csaláson, korrupción kívül, ami tökéletesen
mûködne Magyarországon.

V égezetül mégegyszer felteszem a kérdést: mi
tartott ilyen sokáig? Emberek, 21 év az na-

gyon nagy idõ. Mire várunk még, a csodára... a
csodára? Nos, kedves olvasóink, örömmel jelenthe-
tem: nem kell tovább várni, mert megtörtént a cso-
da. Be tudtam fejezni kis eszmefuttatásomat úgy,
hogy közben nem ütött meg a guta.

Bálint György Lajos
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Hármann mennek, hárman jöhetnek
Furcsa, de igaz: Szekszárdról erõsít a Baja élvonalbeli nõi kosárlabda-csapata

A pénz beszél, a kutya ugat – a karaván
meg halad...

Beszélhetünk, írhatunk mi értékek
megtartásáról, a helyiekre építõ együt-
tes kialakításáról – az Atomerõmû-
KSC Szekszárd esetében meg is tettük,
nem is egyszer a közelebbi, illetve tá-
volabbi múltban –, ha a szomszéd fûje
zöldebb... Márpedig a KSC magyar kö-
zépcsapatok szintjén már kitûnni ké-
pes két játékosát, a saját nevelésû Bá-
lint Rékát, és az élvonal nívóját szek-
szárdi évei alatt elérõ Bozóki Bettinát
a szürkeségbõl a jelekbõl ítélve kitörni
igyekvõ Baja happolta el. A távozók lis-
táján van Pungor Krisztina is, aki a
szakvezetés szerint nem váltotta be a
hozzáfûzött reményeket, ráadásul az
irányító magatartásával a közösségi
szellemet is rombolta.

Herr Péter ügyvezetõ igazándiból
csak Bálint Rékát sajnálja. Esetében a
„takaró” rövidsége ellenére igyekez-
tek 300 ezer forint fölé tornázni a
megfelelõ teljesítmény esetén járó
prémiumokkal elérhetõ keresetet, de
ez sem volt igazán versenyképes. Azt
is hallani, hogy nem elsõsorban a
több pénz, hanem a csapat, illetve a
környezetváltás igénye, a bajaiak
nagyra törõ tervei játszottak szerepet
a fiatal játékos távozásában. Akiért
egyébiránt a szekszárdi klub, hiába fe-
dezte föl, nevelte, versenyeztette éve-
ken át, furcsa módon élõ szerzõdés hi-
ányában még egy jelképesnek számí-
tó nevelési költségtérítést sem kap a
dolgok jelenlegi állása szerint. Aho-
gyan Bozókiért sem, mert ilyenek a
mai magyar kosárlabdázás viszonyai,

de errõl nem a saját lehetõségeit eg-
zisztenciális értelemben maximálisan
kihasználó játékosok tehetnek. Sokkal
inkább a szövetség és a ligák dolga
lenne a klubok védelme, kiváltkép-
pen azokban az esetekben, amikor vi-
tathatatlanul saját nevelésû játékosok
eligazolásáról van szó. Ma már a szer-
zõdések egy évre szólnak, s abban ál-
talában benne foglaltatik, hogy a játé-
kos a kontraktus lejártával – ingyen –
oda igazol, ahová akar.

Három új játékos érkezhet

Úgy hírlik, a KSC-nél továbbra sem
tudják – de elvi okokból nem is na-
gyon akarják – havi félmillióba kerülõ
kosarasokkal megspékelni a keretet.
Ennél fogva fennáll a nem túl vonzó
középszerûség veszélye, de... A klub-
és a szakvezetés nem látja pesszimis-
tán a helyzetet. Amondók, hogy cen-
terposzton ott van még nekik egy Jev-
tusenko, akiben jóval több van annál,

mint amit eddig mutatott. Alapadott-
ságai bõven az átlagon felüliek, ráadá-
sul fiatal. Az ugyancsak maradó
Szemerédire is építhetnek Bálint
posztján, de sokat várnak a sérülésé-
bõl felépülõ Szavercsenkótól és Ta-
más Ritától, de a többiektõl is, akik a
hetedik hely megszerzésébõl kivették
a részüket.

Természetesen kevésbé versenyké-
pesen, laposabb pénztárcával, de ott
vannak a játékospiacon éberen figyel-
ve, tárgyalásban állva fél tucat játékos-
sal. A gigantikus terveket szövögetõ
Gyõrbõl a túlkínálat miatt feleslegessé
váló, vagy éppen a Pécsett, vagy a BSE-
nél kialakult bizonytalanságból kiutat
keresõ jó nevû játékosokat is környé-
kezik a szekszárdiak. Természetesen a
náluk gyengébb csapatok értékeit is
próbálják Szekszárdra csábítani – pél-
dául Debrecenbõl, vagy éppen Ceg-
lédrõl –, de ezekben az esetekben
meg maga a város nem volt elég von-
zó, vagy egyszerûen túl messze van.
Ez persze a magunk között szólva elég
furcsa indok egy élsportolótól.

„Amit megígértünk, azt meg is ad-
tuk, és meg is fogjuk adni a jövõben
is” – jegyezte meg az ügyvezetõ, aki
úgy látja, ezért is tudnak igazolni a kö-
vetkezõ szezonra legalább három
olyan tudású és szellemiségû kosarast,
akikkel akár az 5-6. helyek egyikének
megszerzését is célul tûzhetik ki.

A dolgok jelenlegi állása szerint me-
rész kijelentés, de ebben a hitben ér-
demes belevágni a közeljövõ szek-
szárdi csapatának építésébe. 

Bálint György

Bálint Réka (labdával) és Bozóki Bettina (7) õsztõl a Baját erõsíti

Két UKSE-bronz az országos tornákról
Kurucz és Szekerczés a dominikai ifjúsági világbajnokságon szerepel

Bronzérmet szerzett az UKSE-Tolnatej
csapata az országos serdülõ bajnoksá-
gon. Csak a házigazda Gyõr és a Szent
István Építõk együttes tudta megelõz-
ni a szekszárdiakat, akik az FTC, a Deb-
recen és a Vasas csapatainak megelõ-
zésével szerezték meg a harmadik he-
lyet a korosztályukban.

A Lehõcz Szilvia és Varga Jenõ által
közösen dirigált együttes a Fradi ellen
például ötgólos hátrányból fordított
(27–26). A csapat meghatározó játé-
kosa, Szekerczés Luca egymaga 15
gólt szerzett a találkozón. Egyébiránt
ez a csapat harcolta ki a bronzérmet
az NB I/B-s ifjúsági bajnokságban is.
Az országos döntõben az UKSE fiatal-
jai 33–25-re gyõzték le a Vasast, még
nagyobb különbséggel a Debrecent
(38–24), majd fordulatos meccsen ve-
szítettek az Építõk ellen (29–25), a
bajnok Gyõr ellen pedig 29–12-re
nyert a szekszárdiak ellen.

Az Országos Ifjúsági Kupában is az
elõdöntõig jutott az UKSE, ahol szin-
tén csak a Gyõri Audi ETO fiataljai
tudtak megálljt parancsolni (30–23).
A dabasi csarnokban aztán a harma-
dik helyért rendezett mérkõzésen a
Kurucz- Horváth P (4), Samu (10),
Kaló (5) Szekerczés (6), Gulya (3),
Mizsák (3), Farkas (3), Péterbencze
(2), Palkó (3), János (2), Fodor (1),
Szabó P. (zárójelben a játékos által
szerzett gólok) összetételû csapat
42–30-ra legyõzte a Hódmezõvásár-

helyt. A bronz-
érem értékét nö-
veli, hogy a csa-
patban ezúttal
ugyan szerepel-
tek az NB I/B-s
felnõtt együttes
állandó tagjai, de
a csapatot a kor-
osztályban igen

fiatalnak számító
játékosai, a ma-
gyar serdülõ vá-
logatot taknál
már figyelembe
vett Szekerczés,
Samu, Kaló,
P é t e r b e n c z e
kvartett repítet-
te. Ez kellõ visz-

szaigazolást jelenthet az élvonalba ké-
szülõ felnõtt együttes szakvezetõjé-
nek, Kovács Jenõnek, aki már a felnõtt
csapat tétmérkõzésein is lehetõséget
adott a fiataloknak – nem csupán epi-
zódszerepeket szánva nekik.

Apropó válogatottság! A dominikai
ifjúsági világbajnokságra készülõ ma-
gyar válogatottban meghatározó sze-
rep vár az UKSE-bõl a kapus Kurucz
Annamáriára és a még serdülõ korú
Szekerczés Lucára Papp György szö-
vetségi edzõ együttesében. B. Gy.

Sportmix
ÖKÖLVÍVÁS. Bokros Valentin, az
Unio Box Team Szekszárd 63 kg-os
versenyzõje újabb nemzetközi torna
megnyerésével hívta fel magára a fi-
gyelmet: Paks, majd Arad után a dom-
bóvári 170 versenyzõt felvonultató tor-
nán sem talál legyõzõre. Ugyanezen a
viadalon Lehõcz Máté (56 kg) bronz-
érmes lett. A Fehérvár Kupáról is el-
hoztak két érmet Török István edzõ
versenyzõi: Domokos Dániel (65 kg)
elsõ lett, míg Feri Márk (75 kg) a má-
sodik helyen zárt

IJÁSZAT. Szabadka adott otthont Szer-
bia, Horvátország, és Magyarország
részvételével zajló nemzetközi ver-
senynek, amelyen a magyar színeket a
szekszárdi Alisca Nyílai és Szegedi
UTC képviselte. A 7 szekszárdi ver-
senyzõbõl hat érmet szerzett: Balogh
László, Bükszegi Norbert és Domon-
kos Erzsébet nyert a kategóriájában,
Piros Roland, Almási Richárd és Gasz-
ler Viktória pedig ezüstérmes lett.

Szekerczés Luca

Kurucz Annamária
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Elsöprõ Baka-sikerek a megyein
Tizenhárom szekszárdi diák indulhat a zánkai országos diákolimpián

■ A sajátos nevelési igényû tanulók me-
gyei atlétikaversenyét rendezték meg
Dombóváron. A megmérettetésen a
paksi, gyönki, dunaföldvári, faddi, bá-
taszéki, dombóvári diákok mellett
nagy sikerrel vett részt a szekszárdi Ba-
ka István Általános Iskola Tagozatának
18 sportolója, akik összesen félszáz ér-
met, közte 32 aranyat szereztek. A me-
gyei versenyen elsõ helyezést sz-
erzett13 sportoló szerepelhet az orszá-
gos diákolimpián Zánkán, június 4. és
7. között.

Eredmények:
Labdarúgás: 1. Baka iskola (Ta-

kács Zoltán, Farkas Erik, Mayer Gá-
bor, Szabó Zoltán, Petrovics János,
Makovics András)

Atlétika egyéni:
Takács Zoltán: 4 aranyérem (ma-

gasugrás, kislabdahajítás, 1500 m, vál-
tófutás)

Lázár Aranka: 4 aranyérem (távol-
és magasugrás, 1500 m, váltófutás)

Boros Kinga: 3 arany- (400 m,
kislabdahajítás, váltófutás) és 1 bronz-
érem (távolugrás)

Lázár Gina: 3 aranyérem (300 m,
távol- és magasugrás)

Makovics András: 2 arany- (100m
és 200m) 1 ezüstérem (magasugrás)

Mayer Gábor: 2 arany- (300 m, tá-
volugrás) és 1 bronzérem (kislabda)

Szabó Zoltán: 2 arany- (súlylökés,
váltófutás)1 ezüstérem (1500 m )

Berta János: 2 aranyérem (400 m,
váltófutás )

Szabó Tibor: 2 ezüstérem (400 m,
súlylökés)

Farkas Erik: 1 arany- (váltófutás) és
2 ezüstérem (100 m és 200 m)

Papp Mónika: 1 arany- (váltófutás)
és 2 ezüstérem (100 m és 200 m) 

Petrovics János: 1 aranyérem (800
méter)

Bodahelyi Anasztázia: 1 arany- (100
m) és 2 ezüstérem (magasugrás,
kislabdahajítás)

Bodahelyi Valentina: 1 aranyérem
(súlylökés)

Balogh Andrea: 2 ezüstérem
(kislabdahajítás, súlylökés )

Lendvai Tímea: 2 ezüstérem (100
m, 200 m)

Kolonics Gina: 1 ezüstérem (800
méter)

Kis Melinda: 1 bronzérem (100 m)

VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Almatorta
Hozzávalók a piskótához:
l 17,5 dekagramm vaj 

vagy margarin
l 15 dekagramm finomliszt
l 1 kávéskanál sütőpor
l 9 dekagramm kristálycukor
l fél kávéskanál só
A töltelékhez: 
l 3-4 darab alma

Elkészítés: A sütőt 200 fokra
előmelegítjük. A töltelékhez az
almát meghámozzuk, félbevág-
juk és kicsumázzuk, majd vé-
kony cikkekre vagy szeletekre
vágjuk. A vajat vagy a marga-
rint megolvasztjuk. 
A lisztet, a sütőport, a cukrot és
a sót egy tálban összekeverjük.
A folyékony zsiradékot a lisztes
keverékre öntjük, és tésztává
összedolgozzuk. A tésztát ka-
nállal úgy nyomkodjuk a torta-
formába, hogy pereme is le-
gyen, de a formát nem kell előt-
te kivajazni. Az almaszeleteket
körkörösen a tészta tetejére
rakjuk. A tortát a sütőbe tolva
20-25 percig sütjük.

Világos hagy-
mahéj színû,
tiszta, inten-
zív gyümöl-
csös illatú
rosé bor. Izé-
ben finoman
gyümölcsös
lendületes sa-
vak kíséreté-
ben. Meleg
nyári esték,
könnyû éte-
lek kísérõje.
Fogyasztása
8–10C°-on
ajánlott.

A BORAJÁNLÓ
az e’szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Borajánló:
Mészáros Pince:
Pinot Noir Rosé
2009

Felhívás !
A Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros
Egyesület, mint a 36. Gemenci Nagydíj
Kerékpáros verseny rendezõje, felhí-
vást intéz azokhoz a magánszemélyek-
hez és cégekhez, akik szívükön viselik
Magyarország egyik legnagyobb múlt-
tal rendelkezõ sporteseményének to-
vábbélését, sikeres megvalósítását,
hogy jelentkezzenek az alábbi elérhe-
tõségeken! Levélcím: 7100 Szekszárd.
Petõfi u. 13.

Telefon: 74/316-455, 70/313-58-45.
E-mail: schgz@freemail.hu
„Szekszárdiak! Rendezzünk színvo-

nalas kerékpárversenyt a szekszárdi-
aknak!” Schneider Konrád

egyesületi elnök

Baka István Általános Iskola Tagozatának diákjai az érmekkel
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Május 30. (vasárnap) 9 óra
Magyar Hõsök Emlékünnepe az

I. és II. világháborús emlékmûnél.
Ünnepi program:
8.50: Térzene az ifjúsági fúvószene-

kar elõadásában, karnagy: Kovács Zsolt
9.00: Himnusz, vers
Ünnepi beszédet mond: Horváth

István, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

a keresztény egyházak áldása
koszorúzás és gyertyagyújtás az I. és

a II. világháborús emlékmûnél
Szózat
Az ünnepséget szervezi: a Babits Mi-

hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza. Közremûködnek: Honvéd Ha-
gyományõrzõ Egyesület szekszárdi
szervezete és a 608. sz. Schola Caritatis
cserkészcsapat

Június 4. (péntek) 10.30 óra
Megemlékezés a Trianoni béke-

szerzõdés 90. évfordulója alkalmá-
ból a Béla király téren.

Közremûködnek: Garay János Gim-
názium diákjai, a Credo együttes Kár-
pátaljáról, a szekszárdi Magyarnóta
Kedvelõk Baráti Köre. A rendezvény
szervezõje a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza.

Június 7. (hétfõ) 14.30 óra
Várostörténeti Klub: félévi záró ta-

lálkozó a Babits Emlékházban. Elõ-
adó: Lovas Csilla. Belépés díjtalan!

Mûvészetek Háza

„Színek és formák Tolna megyé-
ben” címû kiállítás. A tárlat megtekint-
hetõ: október 31-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig.

Jegy: 400 Ft, diákoknak, nyugdíja-
soknak 200 Ft. Csoportok számára
díjtalan.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Május 27. – június 2-ig

17.30: Exférj újratöltve – színes
szinkronizált amerikai vígjáték (szom-
bat, vasárnap 15.30-kor is)
20.00: Kedves John – színes feliratos
amerikai romantikus film

ART TEREM
Május 27. – június 2-ig

17.00 és 19.00: A bombák földjén –
színes feliratos amerikai akciófilm (16)

SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ NAPOK 

2010. JÚNIUS 25–27.

Június 25., péntek: A felújított
Szent János és Pál kápolna megáldása
szabadtéri ünnepi szentmise kereté-
ben

Június 26., szombat: Nyitott pin-
cék; Irodalmi Zsongás; Szekszárdi
Pörkölt és Bor Ünnepe

Június 27., vasárnap: Szent László
Napi Vigadalom
Részletes program:

www.babitsmuvhaz.hu

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Tolle gyermeknap

a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza közremûködésével
2010. május 30-án, vasárnap a
Prométheusz parkban 
Színpadi programok:
10.00 megnyitó
10.30 Csurgó zenekar elõadása,
közremûködik a Bartina Néptánc
Egyesület elõképzõ csoportja
13.00 Ovi Rock zenekar koncertje
13.45 Szent József Iskolaközpont
14.00 Hikari Aikido Egyesület önvé-
delmi bemutatója
14.30 Szöcske akrobatikus rock
and roll táncbemutatója
16.00 BNF koncert

17.00 Bartina Néptánc Egyesület
mûsora
18.00 Sugarloaf koncert
Vár még benneteket:
10.30-12.00 és 15.00-16.30 Tolle
tejbár
DÉLELÕTT: elsõsegély és védelmi
bemutató a vöröskereszt és a Paksi
Atomerõmû tûzoltósága közremûkö-
désével DÉLUTÁN: kézmûves foglal-
kozások, valamint EGÉSZ NAP: lég-
várcsúszda, ugrálóvár, játszóház,
játékpark-ökocsiga játszóház és
még sok más érdekes játék
Ingyenes filmvetítés a Panoráma
moziban: 10.30 Csiri biri, 12.30 és
14.00 Holdhercegnõ
A programok ingyenesek.

Trianon konferencia
és emlékest

Június 7-én (hétfõ) 18 órakor a várme-
gyeháza dísztermében Trianon konfe-
renciát és emlékestet rendeznek.

Köszöntõt mond Horváth István
polgármester. Elõadó: dr. Andrásfalvy

Bertalan pro-
fesszor. Témája
Trianon össze-
függésében: Mi
történt a múlt-
ban, és mit taní-
tanak róla a je-
lenben?

Ezt követõen
a kisebbségi ma-
gyar sorsban élõ

kárpátaljai CREDO verséneklõ együt-
tes ad koncertet. Közremûködik
Vesztergám Miklós tárogatómûvész.
Az est házigazdája dr. Tóth Csaba Atti-
la. Belépés a rendezvényre díjtalan!

Létra Színház
a Babitsban

A I. Béla Gimnáziumban mûködõ Lét-
ra Színház két darabját tárja a nézõk elé
június 9-én (szerda), 18 órától. A Babits
Mihály Mûvelõdési Ház tánctermében
a „Bábuk” és a „Lüszisztráté” címû elõ-
adás látható.

A „Bábuk” Baka István: „A völgy fe-
lett lebegõ lány” címû drámájának
részlete, míg a „Lüszisztráté” Ariszto-
phanész komédiája nyomán készült.
Elõbbi az Országos Színjátszó Feszti-
válon Különdíjat nyert színpadi lát-
vány és atmoszférateremtés kategó-
riában.

A két darabban színpadra lépnek:
Csizmazia Kitti, Jakab Réka, Takács
Diána, Mónus Gréta, Sági Kitti, Kon-
dor Tamás, Konyecsni Gábor és Mol-
nosi Kristóf. Rendezõ: Sárvári János

Infó:
Sárvári János, tel.: 74/511-077,

30/937-25-25.
Honlap: www.ibela.hu,
E-mail: sarvari@citromail.hu.

Dr. Andrásfalvy

Bertalan

Gokart verseny
a belvárosban

Szekszárd belvárosában elsõ alkalom-
mal kerül megrendezésre 2010. június
5-én a Street Kart Gokart Show. 

A világon is ritkaságnak számít az,
hogy egy ilyen jellegû eseménynek
egy belváros ad otthont. A Szent Ist-
ván téren (Garay János Gimnázium
és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
elõtti útszakasz) kialakított verseny-
pályán kezdõ és profi versenyzõk mé-
rik össze autóstudásukat, a gyerme-
keknek tehetségkutatót szerveznek.

Bõvebb információ: 
Telefon: 0630-224-3300
Web: www.aliscakart.hu
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁJA

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

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
A polgármesteri fogadóóra idõpon-
tját a következõ számban közöljük.
II. sz. választókerület:
Június 1. (kedd)
16-18 óráig, Garay János Általános
Iskola (volt 2. számú Általános Iskola),
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 22. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Június 29. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Június 8. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Június 14. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig), Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÖZLEMÉNY

ÚTLEZÁRÁS. Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy 2010. június 4-én
18 órától június 6-án 10 óráig Street
Kart Gokart Show rendezvény miatt
a Szent István tér – az Augusz Imre
utcától a Holub utcáig – és a Mikes
utca eleje (a Csokonai utcáig) a for-
galom elõl lezárásra kerül. Megérté-
süket köszönik a szervezõk.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha-adományozást tart május 31-
én (hétfõ) 8 és 9 óra között a Dózsa
Gy. u. 1. szám alatt. A szervezõk
szeretettel várják tagjaikat, a nagy-
családosokat és minden rászorulót.

ÉLELMISZER ÁRUSÍTÁS. A Szek-
szárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Területi Alap-
szervezete értesíti tagjait, hogy má-
jus 31-én (hétfõ) 6 és 7 óra között
frissen vágott csirke, és füstöltáru
vásárt tartanak a Hunyadi u. 4. szám
alatt. Elõjegyzést május 27-ig fogad-
nak (74/319-739).

ELÕADÁS. A Mentálhigiénés Mûhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tago-
zata június 8-án (kedd), 14 órakor
tartja következõ rendezvényét a mû-
velõdési ház földszinti termében. Dr.
Sudár Zsolt belgyógyász fõorvos
„Õrült diéták, diétás õrültségek”
címmel tart elõadást. Szeretettel vár-
nak minden érdeklõdõ nyugdíjast!

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága, valamint a Mûve-
lõdési és Oktatási Bizottság pályá-
zatot ír ki Szekszárd Megyei Jogú
Város Közigazgatási területén mû-
ködõ családi napközik fenntartói
részére.

A pályáztató rendelkezésére álló ke-
ret 5 000 000 Ft.

A támogatásra pályázhatnak:
– azon családi napközik, akik böl-

csõdés és óvodás korú gyerekek ellá-
tását végzik

A pályázat célja:
– családi napközik mûködési költ-

ségeinek támogatása
– eszközbeszerzéseinek támogatása
– dolgozók képzettségi szintje

emelésének támogatása
– nyújtott szolgáltatások színvona-

lának emelése.

A támogatás módja: vissza nem té-
rítendõ támogatás.

A bizottságok a fenti célok valame-
lyikének megvalósítását teljes vagy
részösszegû vissza nem térítendõ
pénzbeli támogatással segítik. A bi-
zottságok döntése egyedi elbíráláson
alapul. A bizottság döntése alapján a
pályázaton támogatást nyerõ családi
napközivel Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata támogatási szer-
zõdést köt.

A pályázat benyújtásának feltétele:
Pályázni kizárólag a pályázati adat-

lap kitöltésével, és a jelen kiírásban fel-
sorolt mellékletek csatolásával lehet.
Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal.

A pályázati adatlap Szekszárd Me-
gyei Jogú Város honlapjáról a
www.szekszard.hu oldalról letölthe-

tõ, valamint a Szociális és Gyámhiva-
talnál átvehetõ.

A pályázati adatlap mellékletei:
– a támogatandó cél megvalósításá-

nak idõbeli ütemezése, 
– annak bemutatása, hogy a támo-

gatás milyen hatással lenne a nyújtott
szolgáltatás színvonalára;

– megvalósítandó cél költségterve;
– mûszaki jellegû támogatandó

cél esetén annak mûszaki dokumen-
tációja;

– annak bemutatása, hogy a támo-
gatás elnyerése mennyiben vinné
közelebb a pályázót a cél megvalósí-
tásához;

– a támogatandó cél végrehajtására
rendelkezésre álló saját források be-
mutatása.

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormányzattól
korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, az önkormányzat

felé egyéb tartozása sincs és az össze-
férhetetlenség nem áll fenn. (Errõl
szóló nyilatkozatot kitöltötte.)

A pályázó vállalja, hogy a támogatá-
si szerzõdésben meghatározott idõ-
pontig, de legkésõbb a tárgyévet kö-
vetõ év január 31-ig a kapott támoga-
tásról elszámol, és igazolja, hogy a tá-
mogatást a pályázatban megjelölt cé-
lok megvalósítására használta fel.

A pályázat benyújtási határideje:
2010. június 15.
A pályázat elbírálási határideje:
2010. június 30.

A pályázatokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Gyámhivatalának címére
(7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.)
kérjük eljuttatni. 

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Szociális és

Egészségügyi Bizottsága, valamint
Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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