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Amerikai autócsodákat láthatunk
Cadillac-találkozó a Garay téren

Hatalmas, elegáns és különleges. Lágy rugózás és automata
klíma, motoros ülésállítás és kijelzõkkel teli mûszerfal. Cadil-
lac. Az amerikai autógyártás egyik büszkesége, amit odaát
fõként a tehetõsebb réteg, elnökök, hírességek engedhet-

tek meg maguknak. Így a gyártók olyan extrákkal látták el
õket már a negyvenes években, amelyeket sok mai autó is
megirigyelhetne. Hamarosan Szekszárdon is láthatunk né-
hányat. (Folytatás a 14. oldalon.)

II. félmaraton a borvidéken
Zsigmond Elõd és Csatári Mónika a mezõny fölé nõtt 

Ritkán látható színpompás
kép tárult elénk a múlt szom-
baton a Garay téren. Egy sajá-
tos, az országhatáron belül
biztosan egyedülálló, de nem-
zetközi viszonylatban is külö-
nös futóverseny okán. A má-
sodik borvidéki félmaraton
zajlott a szekszárdi hegyge-
rinc, a történelmi borvidék
lankás tájain. A rendezõi siker
elõre borítékolható volt,
ugyanolyan sokan neveztek
– közel 900-an! – , mint a ta-
valyi debütálásnál. Maga a ver-
seny hangulata, a szurkolás
pedig tán még háromszor ek-
kora közönséget is odavon-
zott a városközpontba.

(Folytatás a 18. oldalon.) FO
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Kerítést festettek, padokat pácoltak,
pótolták a padok hiányzó deszkáit, le-
festették a focikapukat, a kosárlabda-
palánkokat, felfestették a pályát, rend-
be tették a homokozó környékét, a hát-
só udvaron 4 kocsi földet egyengettek
el a Babits Mihály Általános Iskola Szü-
lõi Munkaközösségének tagjai. A 60
anyuka és apuka – csatlakozva az ön-
kormányzat által korábban meghirde-
tett „Szépítsük együtt Szekszárdot”
mozgalomhoz – május 6-án, péntek
délutánjukat áldozták erre, és 2-tõl es-
te fél 7-ig szorgoskodtak az intézmény
udvarán. Amint Gárdi Gábor vállalko-

zó – akinek mindkét fia a Babitsba jár
– lapunk kérdésére elmondta, a kezde-
ményezés tavasszal indult, amikor
SZMK-pénzbõl udvari játékokat vásá-
roltak, és a homokozót is teljesen felújí-
tották. Akkor fogalmazódott meg a szü-
lõkben, hogy fogjanak össze, és a ké-
sõbbiekben is segítsenek az iskolának
kellemesebbé, otthonosabbá tenni a
környezetet, ahol gyermekeik napjaik
nagy részét töltik. A mostani társadal-
mi munkához a zöld festéket az önkor-
mányzattól kapták, a pácot és a többi
festéket a Lazúr festékbolt biztosította
kedvezményes áron. Gárdi Gábor úgy

véli, mindenki
egyformán ereje
legjavát adta a
munka során, de
szülõ társai talán
nem veszik zo-
kon, ha név sze-
rint megemlíti
Vass Pétert, a V &
Periko Kft. tulaj-
donosát, aki az
elõkészületekben
is sokat segített,
és a földet, fuvart

is õ biztosította. A szülõk agilitását jel-
zi, hogy amikor munka közben kide-
rült: kerítésdrótra is szükség van, Ja-
gicza János vállalkozó azonnal hozta, és
fel is szerelte. 

Az iskolavezetés örömmel vette a
szülõk összefogását, és pizzával, üdí-
tõvel, sörrel kínálták õket, miközben
az udvaron tevékenykedtek.

Miért tartja fontosnak, hogy kétke-
zi munkával is segítse az intézményt?

Gárdi Gábor azt mondja, számára ez
természetes. Ugyanezt látta szüleitõl
is, akik annak idején a kölesdi iskolá-
ban, ahova õ járt, közösen építették a
betonpályát, és csinosították az iskola
környezetét. 

A babitsos szülõk ugyanígy gondol-
kodnak, ezért elhatározták, hogy
ezentúl minden évben szerveznek
egy ilyen napot, és együtt szépítik az
iskolát – s ezzel a várost. Cser Ildikó

2
EGYÜTT A VÁROSÉRT 2011. május 15.

Akik magukénak érzik a szurdikot
Példaértékû gazdaösszefogás a Faddi-völgyben

Jobb-parásztán létezik egy szur-
dik, mely nemcsak egy kibetono-
zott vápás vízlevezető a zártker-
tek meredező löszfalai között, ha-
nem egy olyan völgy, mely össze-
köt embereket, emberek generá-
cióit, összeköti a várost és a gaz-
dákat. Ezt a szurdikot úgy hívják,
hogy Faddi-völgy.

Itt – mint a város számos más kanyar-
gós zártkerti útján – évrõl évre felhal-
mozódik a löszfalakról leomló föld, a
víz által lemosott hordalék, elburjánzik
a növényzet. Azok a gazdák, akik szõ-
lõikbe, kiskertjeikbe ezen keresztül jár-
nak fel, és azok az emberek, akik ott él-
nek – az önkormányzattal összefogva
– évente többször maguk takarítják ki
a völgyet.

A kezdeményezés 1990-ben indult.
Két gazda, Halász János és néhai
Frank Károly szervezte meg elõször a
szurdik takarítását, és azóta is minden
tavasszal sor kerül erre az eseményre.
A föld elszállításához a gépeket és te-
hergépkocsit minden évben a város
adja. Példaértékû ez az összefogás,
mely immár 21 éve tart.

Az idei elsõ takarítást május 7-re
szervezték meg. Reggel 7 és 8 óra kö-
zött volt a gyülekezõ, gyönyörû, nap-
sütötte idõ fogadta a gazdákat. Közel
36 fõ vett részt a munkálatokban. Le-
vágták a benyúló gallyakat, lapátaikkal
a mintegy 800 méter hosszú szaka-

szon feltakarították, összelapátolták az
útról a földet, végül a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési és fejlesztési
igazgatósága az önkormányzat által

biztosított homlok-
rakodóval kihordat-
ta, és deponáltatta a
felhalmozódot t
földmennyiséget.
Délre be is fejezõ-
dött a munka. 

Az esemény egy
finom vegyes pör-
költ ebéddel zárult,
melyhez a gazdák
jobbnál jobb díj-
nyertes boraikat kí-
nálták. Csaknem 15

féle borból lehetett kóstolni, fogyasz-
tani. Aztán napnyugtáig beszélgettek
fent, a völgy végén, a dombtetõn, a
150 éves tölgy árnyékában.

A völgy takarítását a gazdák maguk végezték, 
a föld elszállításáról az önkormányzat gondoskodott

Felhívás 
a Csötönyi-völgyi
gazdák részére!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata sikeresen pályázott a
melioráció közösségi létesítmé-
nyeinek fejlesztésére, külterületi
vápás vízelvezetõk kialakítására. Az
elnyert támogatás mértéke 70
százalék. A fejlesztési helyszínek
között szerepel a Csötönyi-völgy
jobb oldali ága, illetve annak 4 mel-
lékága, valamint a bal oldali ág kö-
zépsõ szakasza. A beruházás részle-
teinek ismertetése végett fórumot
kívánunk tartani az érintett tulaj-
donosok részvételével.

A fórum idõpontja: május 18.
(szerda) 18.00 óra. 

Helyszín: 
Bodri Pincészet–Faluhely

(Csötönyi-völgyi buszforduló-
tól körülbelül 1 km)

A terem korlátozott befogadó-
képességére tekintettel kérjük az
érintetteket, hogy ingatlanonként
egy személy vegyen részt a fóru-
mon, illetve lehetõség szerint gon-
doskodjanak a képviseletük ellátá-
sáról.

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala
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Babitsos szülõk dolgoztak a szebb iskoláért 
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„A magyarság élet- és gyermekellenessé vált!”
Dr. Kellermayer Miklós a vallás fontosságáról a Léleképítõn

„Egy nemzet gyógyítása a sze-
mély gyógyításával kezdődik, a
média pedig nem alkalmas erre a
feladatra!” Erről sok más, jelen
társadalmunkat érintő problémá-
ról is szólt – segítségül hívva a
vallást – dr. Kellermayer Miklós
biológus és sejtkutató professzor,
egyetemi tanár a legutóbbi Lélek-
építőn. 

A 2009-ben Príma Díjat kapott neves
kutató április 28-án, a Szekszárdi Plé-
bánia Wosinsky Mór Közösségi Házá-
ban tartott elõadására elhozta 2010-es
„Az Élet” címû kötetét is. Könyvében sa-
ját kutatásai segítségével jutott el ah-
hoz az igazsághoz, hogy az élet pusz-
tán a tudomány eszközeivel örökre fel-
táratlan marad, s amely az elmélyült hit
megélése nélkül felfoghatatlan. A ren-
dezvényt Lemle Béláné, Fidesz-KDNP-
s városi képviselõnõ nyitotta meg, a be-
szélgetés „fonalát” Wessely Gábor új-
ságíró vezette. A háromgyermekes és ti-
zenkét unokás, az USA-ban is elismert
kutató emlékeztetett 1990-re, amikor
érezhetõen nem tudott örülni a ma-
gyar nép a szabadságnak. „Nem ujjon-
gott ez a nép, valami nagyon mély sebet
kapott az évtizedek során!” – vázolta dr.
Kellermayer a korabeli helyzetet. A pro-
fesszor úgy érzi, beteg a magyarság, mi-
vel élet- és gyermekellenessé vált. Mint
arra rámutatott, összes bajunk gyökere
az abortusz és az élõvilág pusztítása. A
vallásosság megélése fontossá kell,
hogy váljon, hiszen „ma a megtisztulást
nem éljük meg, s tudás nélkül vagyunk

képesek vallásossá válni!”. Népünk be-
tegségének eredendõ oka – fogalma-
zott – megzavarodott mivoltunk Krisz-
tus iránt. Így válhat úrrá mindenkin a szo-
rongás, félelem egzisztenciális viszonyai
miatt. A tudós úgy látja, Jézus eltûnt a ke-
resztény világból, hiszen például Európá-
ban a hét 168 órájából csupán két órát ál-
doznak a hitre az emberek! A gazdag vi-
lágban kétszáz feletti a keresztény feleke-
zetek száma, mely az elüzletiesedés felé
vitte el a vallást – jegyezte meg. A volt szo-
cialista országokban ugyanakkor a Hit
Gyülekezete és hozzá hasonló szerveze-
tek kebelezték be a fiatalokat egy pillanat

alatt, mely alakulatok anyagi háttere biz-
tos, magyarellenességük pedig szemmel
látható – figyelmeztetett a professzor. „Új
bálványimádás van kialakulóban” – tette
hozzá. 

Kutatásai alapján is úgy látja, az életet
törvényes rend tartja fenn, s minden élõ-
lény, minden egyes sejtünk egy törvényi
keretben létezõ élõ tökéletesség. Az em-
ber azonban nem törvényfüggõ, de sza-
badsága korlátozott. Az emberiség Isten
függésében van, a kérdés az: egy saját
maga által gyártott Istent tisztel, vagy az
Élõ Egy Istennek imádkozik. A profesz-
szor úgy véli, az írásbeliség elterjedésé-

vel indult el a bálványimádás, mely tudo-
mányt kezdett létrehozni, s összekeverte
a felismert igazságokat az egyéni embe-
ri elméletekkel. Az élet transzcendentális
(fel nem fogható, természet feletti) üze-
netét véleménye szerint három úton ért-
hetjük meg: a tudomány világa által, köz-
vetítõk, vagy próféták által szavakban ki-
nyilatkoztatva, s közvetlen kinyilatkozta-
tásból, azaz Krisztus szavai által felfogva.
Mint arra figyelmeztetett, Krisztus töröl-
te el elõször a bálványimádást, s õ muta-
tott rá elõször az Atyára. Korunk világa
ugyanakkor „betolta” Jézust az istenek
közé, majd prófétává degradálta le. Érde-
kes megállapítás – tette hozzá –, hogy az
életre, mint szóra nem tudunk rákérdez-
ni. A gyógyítás, az igazság tudásából, va-
lamint istenhitbõl áll – mondta a sejtku-
tató –, Krisztus a kapu, s rajta keresztül
kommunikálhatunk Istennel, õ a csatla-
kozási pontunk. Véleménye szerint ép-
pen ezért cinikus a „Mindentudás Egye-
teme” televíziós sorozat elnevezése, hi-
szen mindent csak Isten tudhat! A felhal-
mozott semmi diktatúrájában élünk,
mely az egészségünk megõrzésében a
gyógyszeripart szolgálja. Új világrend
elõtt állunk a régi után, ahol az ember a
tudását pusztításra használta. Az emberi-
ség – véli dr. Kellermayer Miklós – új,
megkönnyebbülõ helyzetben lesz, mely-
ben elsõ feladata az evangélium hirdeté-
se, s egyfajta új evangelizálás kell, hogy le-
gyen. A professzor szerint nemzetgyó-
gyító politikát kell útjára indítanunk,
erõforrásunk az eucharisztia (oltári-
szentség) és a megkeresztelt gyermek le-
het. Gyimóthy Levente

A neves sejtbiológus (jobbról) úgy véli, az élet hit nélkül, 
pusztán a tudomány eszközeivel felfoghatatlan

A Városi Bölcsõdében május 30–31-én 9–11 óra között bölcsõdei beíratást
tartunk.
Várjuk azon szülõk jelentkezését, akik gyermeküket 2011. szeptember 1-je és
december 31-e között szeretnék bölcsõdébe beszoktatni.

BÖLCSÕDEI FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES:
l Gyermekorvos igazolása – (egészséges, bölcsõdébe beíratható)
l Szülõ személyi igazolványa / lakcímkártya
l Jelentkezési lap – kitöltése a helyszínen. 

(A felvételi indokról szóló hivatalos igazolás benyújtása után kerül
elfogadásra!)                                                       

Bölcsõdébe felvehetõ az a gyermek, akinek szülei (nevelõi, gondozói)
munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásáról
nem tudnak gondoskodni 

Felvételi korhatár: 20 hetes kortól 

A beíratás idején a BÖLCSÕDEI NYÍLT NAPOK keretében, a szülõk és
kisgyermekek látogatást tehetnek a csoportokban.

CÍMÜNK: VÁROSI BÖLCSÕDE
SZEKSZÁRD, PERCZEL MÓR U. 4. 
TEL.: 74/512-062

Felhívás bölcsõdei beíratásra!
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A környezet védelméről szóló
1995. évi LIII. törvény 48. §-a (4)
bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának Köz-
gyűlése rendeletet alkotott az
avar és a kerti hulladékok nyílt
téri égetésének helyi szabályozá-
sára, a levegő tisztaságának vé-
delme érdekében. Az alábbiak-
ban a rendelet legfontosabb
pontjait vesszük sorra:

Alapvetõ, hogy az avar és a kerti hul-
ladékot elsõsorban hasznosítani kell.
Amennyiben a hasznosítás nem old-

ható meg, akkor ezek gyûjtése és szál-
lítása az alábbiak szerint történhet
meg. A fûkaszálék és lomb zsákolva, a
faág, cserjenyesedék csak darabolva
és összekötve (hossza max. 1,5 m,
vastagsága max. 5 cm). Az avar és ker-
ti hulladék közé egyéb hulladék nem
kerülhet. A zsákot úgy kell megtölte-
ni, hogy kézi emeléssel mozgatható
legyen, s azt a gyûjtés napján reggel
6 óráig a hulladékgyûjtõ edény mellé
vagy annak helyére, közterületen jól
látható helyen kell elhelyezni. A ker-
ti hulladék kötegelését és zsákolását,
valamint kihelyezését az ingatlan tu-
lajdonosa köteles elvégezni. Az avar

és kerti hulladék elszállítására évente
legalább két alkalommal a lomtalaní-
tási akció is igénybe vehetõ. A város-
nak azon területein, ahol a hulladék-
kezelési közszolgáltatás igénybevéte-
le nem kötelezõ, a kerti hulladék ke-
zelésérõl annak tulajdonosa köteles
gondoskodni.

Belterületen az avar és a kerti hul-
ladék égetése tilos! Külterületen a
tûzvédelmi szabályzatban rögzített
módon megengedett. Az égetendõ
kerti hulladék nem tartalmazhat
kommunális, illetve ipari eredetû
hulladékot (például PVC, veszélyes
hulladék...). Önkormányzati tulajdo-

nú területen az avar és kerti hulladék
égetése tilos, kivéve a polgármester
engedélyével. Lábon álló növényzet,
tarló, illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék
égetése jogszabály eltérõ rendelkezé-
se hiányában tilos. 

E rendelet elõírásainak betartá-
sát a közterület-felügyelet és a me-
zõõri szolgálat tagjai ellenõrzik, a
szabálysértõk ötvenezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújthatók. A
tetten ért elkövetõkkel szemben a
közterület-felügyelõ háromezertõl
húszezer forintig terjedõ helyszíni
bírságot szabhat ki.

Belterületen tilos az avarégetés!

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A 10 ÉVES VIDÉKSTRATÉGIA TÁRSADALMI VITÁJÁ-
RA, A VIDÉK ÉLNI AKAR! RENDEZVÉNYSOROZAT SZEKSZÁRDI HELYSZÍNÉRE

A vidék élni akar!

IDÕPONT: május 19. 16.00 óra
HELYSZÍN: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar
aulája 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 

PROGRAM

15.45–16.00 Regisztráció
16.00–16.10 Köszöntő:
Horváth István Szekszárd MJV polgármes-
tere, a parlament mezőgazdasági bizott-
ságának alelnöke
16.10–17.00 A stratégia bemutatása:
Ángyán József, VM parlamenti államtitkár 
Illés Zoltán, VM környezetügyi államtitkár 
Kardeván Endre, VM élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti és agrárigazgatási államtitkár
17.00–17.40 Kormányzati és országgyű-
lési felkért hozzászólók 
17.40–18.00 Szünet
18.00–18.20 Helyi és regionális felkért
hozzászólók 
18.20–19.30 Konzultáció, hozzászólá-
sok, kérdések és válaszok

A vidék további leépülésének megállítása
érdekében gyors és alapvető gazdaság-
és társadalompolitikai fordulatra van
szükség, ezért, kérjük, jöjjön el, és fejtse
ki véleményét a vitaanyagról, a magyar vi-
dék jövője érdekében.
Várjuk jellegzetes helyi termékeiket be-

mutatni kívánó gazdák jelentkezését!

(Mizsák Dominika; 74/504-125 vagy
dominika@szekszard.hu)
Véleményét és kérdéseit írásban is várjuk
a videkstrategia@vm.gov.hu vagy a
polgarmester@szekszard.hu e-mail címre,
illetve postai úton a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Stratégiai Főosztály (1860 Bu-
dapest) vagy Szekszárd MJV Önkormány-
zat (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. )
címre.
A Nemzeti Vidékstratégia vitaanyaga le-
tölthető: 
http://videkstrategia.kormany.hu/strategia.
További információ: 06-1-79 53 679

Horváth István, Szekszárd MJV polgármestere,

országgyűlési képviselő, a parlament mezőgaz-

dasági bizottságának alelnöke 

Dr. Ángyán József

Vidékfejlesztési Minisztérium

parlamenti államtitkára

Várjuk önöket, számítunk megjelenésükre!

MEGHÍVÓ

Pályázati felhívás
A Szekszárdi Civil Kerekasztal és a
Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központja 2011-ben is pályázatot hir-
det a Szomjú-díj elnyerésére. Ezen dí-
jat 8 éve alapította a szervezet, a má-
sokért végzett önkéntes munka elis-
merésére. 

Hagyományainkhoz híven idén is-
mét megrendezésre kerül a Hála Gála
június 5-én (vasárnap), melynek kere-
tében a Szomjú Györgyrõl elnevezett
díjátadására kerül sor. Díjjal tüntetjük

ki mindazok munkáját, akik önzetlen,
elismerésre méltó tevékenységet vé-
geztek a társadalom és a közjó érdeké-
ben Szekszárdon.

Jelölni személyt és csoportot, civil
szervezetet lehet.

A jelöltek nevét, elérhetõségét és vá-
lasztásának indoklását, kérjük, juttassa
el az alábbi címre május 31-ig!

7100 Szekszárd, Szent István tér
15–17., tel.: 74/511-722.

E-mail: tmciszok@enternet.hu.

Egyetlen szórakozóhelyet
sem zártak be

Széles körû ellenõrzés – Jogkövetõ magatartás

A zenés-táncos szórakozóhe-
lyek, illetve rendezvények biz-
tonságosabbá tétele érdekében
– Szekszárddal egyetemben –
megyénkben is nagyszámú el-
lenőrzést tartottak az első ne-
gyedévben. A megyei kormány-
hivatal által koordinált vizsgáló-
dássorozatot a társszervek
együtt végezték, alkalmanként
két-három államigazgatási
szerv képviselője is ellenőrzött. 

A fokozott, mindenre kiterjedõ, ösz-
szehangolt kontrollt kormányrende-
let írja elõ, ami többek között a bu-
dapesti West Balkánban történt – há-
rom fiatal lány halálát okozó – tragé-
dia okán született. A biztonsági kul-
túra növekedését szolgáló vizsgálat-
sor befejezését követõen sajtótájé-
koztatót tartott Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott és László Varga Zsu-
zsanna, a kormányhivatal fõigazga-
tója, valamint a társhatóságok veze-
tõi. Tapasztalataik nem új keletûek,
hiszen mint elmondták, korábban is
rendszeresen folytattak a mostani
kampányhoz hasonló ellenõrzése-
ket. Az elsõ negyedévben lefolytatott
vizsgálatokat az érintettek készsége-
sen fogadták, majd a felülvizsgálat-
kor kiderült, hogy a szórakozóhelyek

vezetõi szinte hiánytalanul pótolták
a határozatokban elõírtakat.

Összegezve: Az elsõ ellenõrzé-
sekkor az esetek felében találtak hi-
ányosságokat, volt példa helyszíni
bírságolásra, illetve határozatban
hívták fel a vállalkozók figyelmét a
problémák felszámolására. Néhány
számadat, miszerint a rendõrség
78, az adó- és vámhatóság 40, a ka-
tasztrófavédelem 42 vizsgálatot
folytatott le. Tíz helyszínt kivéve se-
hol nem volt meghatározva, hogy
egyszerre hányan tartózkodhatnak
az adott szórakozóhelyen, sok he-
lyütt nem jelezték, illetve nem épí-
tették ki az úgynevezett menekülõ-
útvonalakat, de olyan is elõfordult,
hogy a menekülõ út burkolata ég-
hetõ anyagból készült. Így például
öt tûzvédelmi és hat munkaügyi
bírságot róttak ki. 

A fogyasztóvédelem – társhatósá-
gokkal együtt – ellenõrizte 32 ven-
déglátóhely közül hétnél találtak hi-
ányosságokat, de egyik sem olyan,
ami az életet vagy az egészséget ve-
szélyeztetné. A népegészségügyi
szakigazgatási szerv is több terüle-
ten folytatott kontrollt, a kémiai
biztonsági, a környezetvédelmi és a
nem dohányzók védelmét illetõen.
Jó hír a kétféle színû karszalag alkal-
mazása, amit belépéskor kapnak a
vendégek. Ezek láttán a pultosok is
azonnal megállapítják, ki a kiskorú,
s kit szolgálhatnak ki szeszes itallal.

Tóth Ferenc közölte, jó eredmé-
nyeknek tartja a tapasztaltakat, rá-
adásul rosszabbra számított. Érté-
keli a vállalkozók jogkövetõ maga-
tartását, no és azt is, hogy Tolnában
egyetlen szórakozóhelyet sem kel-
lett bezárni. (Megjegyzés: a ZUG
márciusi bezárása nincs összefüg-
gésben a szóban forgó ellenõrzé-
sekkel – a szerk.) V. H. M.

Elkerülni a West Balkánhoz

hasonló eseteket



Az elmúlt negyven év alatt békeidõben
jobban pusztult nemzetünk, mint ezer
év alatt, háborúk, járványok során! – je-
lentette ki az Echo Televízióból is is-
mert és népszerû közgazdász, politoló-
gus dr. Bogár László a dr. Tóth Csaba At-
tila által vezetett Léleképítõ sorozat má-
jus 9-i alkalmán. A közgazdász több
mint kétórás, keserédes humortól sem
mentes elõadásában felvázolta az or-
szág gazdasági helyzetét, amelybe az
elmúlt nyolc év neoliberális és hitel-
csapdába taszító gazdaságpolitikája, va-
lamint a Kádár- éra hitelfelvételei taszí-
tották hazánkat. Bogár László szerint
1956 óta ugyan – formálisan – béke-
idõben élünk, ugyanakkor megválto-
zott a háború természete, s e békés
idõszakban gyakorlatilag népirtási fo-
lyamat zajlik a magyarság ellen. A glo-
bális véleményhatalom – ahogy a poli-
tológus definiálta a neoliberális média
befolyását –, elõzetesen betiltja azt a
beszédteret is, amelyben rámutatha-
tunk, hogy ez az elnyomó erõ létezik.
Úgy látja, az anyagi és erkölcsi rombo-
lás ellen csak úgy tehet egy közösség,
ha kellõ õszinteséggel elbeszéli, majd
megbeszéli helyzetét. Amennyiben az
õszinte szavak pontatlanul hangzanak
el, még nagyobb megpróbáltatásokkal
kell szembesülnünk. 

Ötszáz év óta elõször adódik alka-
lom, hogy nemzetünk saját múltja ál-
tal építhessen jövõt! – fogalmazott.
Úgy véli, a szocializmus és a kapitaliz-
mus egyformán hazug válasz az em-
beri létre. 2009-ben gazdaságunk
összes hasznának, adózás elõtti nyere-
ségének 92 százaléka (5000 milliárd
forint!) külföldi cégek kezében hal-
mozódott fel! Huszonkét éve ez még
0 százalékon állt, s sajnálatos módon
rövidesen a 100 százalékot is elérheti,
ha nem vigyázunk. A közgazdász úgy
látja, már jelenleg is albérletben élünk
saját hazánkban! E játék kezdete 32

évvel ezelõttre vezethetõ vissza, 1979-
re, amikor Kádár János vezetése alatt
az elsõ nagy megszorítást eszközölték
az ország ellen, a Grósz Károly-, Bok-
ros-, Gyurcsány- és Bajnai-féle elvoná-
sok elõtt. Minden esetben annak elle-
nére, hogy a problémát a hibás dönté-
sek okozták, megvádoltak minket,
hogy a kialakult helyzetet magunknak
köszönhetjük, majd „felelõsségteljes-
séget” álcázva elszívták a  nép pénzét,
s azzal hitegettek mindenkit, így lesz
majd jobb! – világított rá a közgazdász
a megszorítás logikájára. Míg 2010-
ben az egy keresõre jutó havi nettó
128 ezer forint volt, addig 530 milli-
ós! havi fizetés jutott a legnagyobb
adózóra – figyelmeztetett. Mint el-
mondta, napjaink átlagfizetése árér-
tékben pontosan megegyezik az
1979-es szinttel, amely akkor 3640 fo-
rint volt. Azóta harmincháromszoro-
sára nõtt a fizetés inflálódása, s az árak
is hasonlóképpen emelkedtek. Így
fordulhat elõ, hogy harminchárom
éve az átlagfizetésbõl 2400 darab
BKV-jegyet lehetett vásárolni, addig
ma a 128 ezres átlagösszegbõl mind-
össze 400-at lehetséges. Ezt a kizsige-

relést azzal a néppel lehet megcsinál-
ni, amelyik hagyja! – mutatott rá Bo-
gár. Botrányos az is, hogy negyven év
alatt 1000 milliárd dollárnyi hitelt vet-
tünk fel, de 990 milliárdot az elõzõ hi-
telek törlesztésére fordítottunk, tizen-
kétszeresen visszafizetve az adóssá-
gunkat! Úgy véli, az igazi rendszervál-
tás 1978 és 1982 között lezajlott, utób-
bi dátummal, a valutaalapba történõ
belépésünkkel véglegesítve azt. Ezzel

titokban már akkor átadták, kiszolgál-
tatták az országot egyik szuverenitás-
ból a másikba, elindítva egy pusztító
folyamatot Kádár, Aczél György és Fe-
kete János közremûködésével –
mondta. Az 1988 és 1990 közötti
„rendszerváltás” utólagosan megren-
dezett látványtechnikai tûzijáték volt,
a kommunisták által felépített ellenzé-
ki pártokkal is teletûzdelve.  Amíg az
ötvenes években kétszer annyian szü-
lettek, mint meghaltak, addig a 2020-
as évek vészjósló statisztikáját nézve,
ez az arány megfordul – tette hozzá.
Ezt tekintve akár hetvenöt év elég,
hogy helyet cseréljen élet és halál a
magyar nemzetben! – vázolta a helyze-
tet Bogár László. Úgy látja, meg kell
találni az eladósodás felelõseit har-
minc évre visszamenõleg, a környe-
zõ, hazánk területébõl szerzett, ám a
trianoni diktátumból gazdaságilag
egyáltalán nem profitált országokkal
pedig új közép-európai szövetséget
kell létrehozni, hogy egy védekezõ
mechanizmust kiépítve ne kerüljünk
Görögország és a globális pénzvilág
által csõdközelbe taszított országok
sorsára! Gyimóthy Levente
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„Albérletben élünk saját hazánkban!”
Dr. Bogár László közgazdász a Léleképítõn

Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja május 17-én, kedden dél-
elõtt 8 és 10 óra között használtruha-
osztást szervez Szekszárdon, a Hunya-
di utca 4. sz. alatt. Szívesen segítünk,
jöjjenek hozzánk!  

Teadélután
A Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesüle-
tének szekszárdi csoportja június 3-án
(pénteken) zenés, batyus jellegû teadél-
utánt szervez az egyesület nagytermében
14.00 órától. Jelentkezés: Cseke
Ambrusnénál és Kiss Zoltánnénál kedden,
szerdán 8.30–12.30-ig telefonon (06-
74/510-780) vagy személyesen. Sok sze-
retettel várjuk tagjainkat!
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Pályázati felhívás

A TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK:

a) a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központnál regisztrált szekszárdi
székhelyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési in-
tézmények,

c) magánszemélyek.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

2011. évi szekszárdi kulturális ren-
dezvények, rendezvénysorozatok le-
bonyolításához – különös tekintettel
Liszt Ferenc születésének 200. évfor-
dulójára –, valamint a városon kívüli
kulturális, mûvészeti eseményeken
történõ részvételhez, szerepléshez tá-
mogatás nyújtása. 

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:

1. A rendezvény tartalmával, minõ-
ségével a város hírnevét öregbíti,
vagy a város kulturális életét méltón
reprezentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy
nemzetközi kulturális mozgalmak új
területeire kapcsolja be a város mûve-
lõdési és alkotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális
tradícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigé-
nyeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet, melyet egy
eredeti, aláírt példányban kell be-
nyújtani. Formanyomtatvány hiá-
nyában a bizottság nem foglalkozik
a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs
köztartozása, illetve az önkormány-
zattól korábban kapott támogatás
felhasználásáról elszámolt, az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása
sincs és az összeférhetetlenség nem
áll fenn. (Errõl szóló nyilatkozatot
kitöltötte.)   

Meghatározott támogatási célok
megvalósításához minimum 20 E Ft,
maximum 150 E Ft igényelhetõ. Az
igényelt támogatás önmagában nem
lehet a felsorolt tevékenységhez szük-
séges pénzeszközök kizárólagos for-
rása (legalább 30%-os önrésszel kell
rendelkezni). 

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell je-

len felhívás mellékletét képezõ pályá-
zati adatlapban meghatározott adato-
kat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét

b) a pályázó nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazono-

sító jel, számlavezetõ pénzintézet ne-
ve, pályázó bank számlaszáma, szék-
helye, postai címe, TM CISZOK re-
gisztrációs száma; a vezetõ neve, be-
osztása, telefonszáma, e-mail címe; a
kapcsolattartó neve, beosztása, tele-
fonszáma, e-mail címe)

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

célcsoportok ismertetését
g) a pályázó eddigi tevékenységé-

nek ismertetését
h) a pályázott tevékenység, rendez-

vény helyszínét, idõpontját
i) a pályázott tevékenység, rendez-

vény részletes leírását
j) a tevékenység, rendezvény várha-

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

vételek, kiadások)
m) igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a köztehermen-

tességrõl, összeférhetetlenségrõl
o) közzétételi kérelmet. 

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT

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

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó

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

közeli hozzátartozója
d) az a)-c) pontban megjelölt sze-

mély tulajdonában álló gazdasági tár-
saság

e) olyan gazdasági társaság, ala-
pítvány, társadalmi szervezet, egy-
ház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelke-
zõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben az a)-c) pont alá tartozó sze-
mély vezetõ tisztségviselõ, az alapít-
vány kezelõ szervének, szervezeté-
nek tagja, tisztségviselõje, a társa-
dalmi szervezet, az egyház vagy a
szakszervezet ügyintézõ vagy képvi-
seleti szervének tagja

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben együttmûködési meg-
állapodást kötött vagy tartott fenn

Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt)

fb) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parla-
menti vagy helyi önkormányzati vá-
lasztáson

g) akinek a részvételbõl való ki-
zártságának tényét a honlapon köz-
zétették.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNI KELL

A pályázati adatlapban megtalálha-
tó alábbi nyilatkozatok csatolandók:

a) a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyi-
latkozat

b) közzétételi kérelem a közpén-
zekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése szerinti érin-
tettségrõl.

A finanszírozás módja: egyösszegû,
vissza nem térítendõ támogatás. 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

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

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

HIÁNYPÓTLÁS

A pályázónak egy alkalommal (az
erre vonatkozó felszólítást követõ egy
héten belül) van lehetõsége hiánypót-
lásra, amely nem vonatkozhat a pályá-
zat tartalmi elemeinek megváltoztatá-
sára. 

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

A támogatási döntés ellen a pályázó
jogorvoslati lehetõséggel nem élhet. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

– egy eredeti aláírt példányban,
kizárólag a pályázati adatlapon
nyújtható be (a pályázati adatlap
sem tartalmában, sem alakjában
nem változtatható)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humán
Bizottsága részére címezve

– személyesen vagy postai úton
– borítékon jól láthatóan fel kell

tüntetni a pályázati felhívás címét, a
pályázó nevét és címét.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE 

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

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE: 2011. MÁJUS 31.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének Humánbizottsá-
ga dönt 2011. június 30-ig.

A pályázatok eredményérõl a pályá-
zó írásbeli értesítést kap 2011. július
15-ig.

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

A Humánbizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól
visszavonja a támogatást, amennyi-
ben azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támogatás-
sal nem számol el. 

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

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást a közmûvelõdési és
civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon:
74/504-119, Közoktatási, Mûvelõdési
és Sportosztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének

Humánbizottsága

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánbizottsága pályázatot hirdet kultúraközvetítő, kultúra- és értékteremtő fel-
adatokat ellátó, Szekszárdon élő polgárai, Szekszárdon működő civil közösségei és szekszárdi intézmények számára,

kulturális támogatási keret
elnyerésére a Humánbizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig. 

A kulturális támogatási keret összesen 1250 E Ft.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánbizottsága pályázatot hirdet művészeti tevékenységet folytató,
Szekszárdon élő, büntetlen előéletű polgárai számára művészeti teljesítményük elismerésére, valamint támogatásukra,

mûvészeti ösztöndíj-támogatás 
elnyerésére a Humánbizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig.  

A Művészeti Ösztöndíj és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás kerete összesen: 400 E Ft.

Pályázati felhívás

A támogatásból a mûvészetek terü-
letén kiemelkedõ szekszárdi alkotók,
elõadómûvészek korhatár nélkül ré-
szesedhetnek. 

TÁMOGATANDÓ CÉLOK
A pályázat keretében kizárólag az

alábbiakban megjelölt tevékenysé-
gekre lehet támogatást igényelni:

a) Elõadói, irodalmi, tánc, zene,
képzõ és alkotómûvészeti tevékeny-
ségek, amelyek megvalósulásával he-
lyi, megyei, regionális, országos, illet-
ve nemzetközi szinten a város hírne-
vét öregbítik.

b) Önálló alkotások megszületésé-
hez szükséges eszközök, felszerelé-
sek, anyagok beszerzése.

c) Alkotói, elõadó-mûvészeti to-
vábbképzéseken, konferenciákon va-
ló részvétel.

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet, melyet egy ere-
deti példányban kell benyújtani. For-
manyomtatvány hiányában a bizott-
ság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormányzattól
korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, valamint az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása
sincs.  

Meghatározott támogatási célok
megvalósításához minimum 20 E Ft,
maximum 100 E Ft igényelhetõ,
amely összeg nem haladhatja meg a
megvalósítandó cél költségeinek 70%-
át (minimum 30% önrész kötelezõ). 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell je-

len felhívás mellékletét képezõ pályá-
zati adatlapban meghatározott adato-
kat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét
b) a pályázó és képviselõje nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazono-

sító jel, számlavezetõ pénzintézet ne-
ve, pályázó bankszámlaszáma, címe,
telefonszáma, levelezési címe)

d) a pályázat célját
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét
g) a pályázó eddigi mûvészeti tevé-

kenységét
h) a pályázott mûvészeti tevékeny-

ség helyét, idejét
i) ajánlók adatait
j) a pályázat pénzügyi elemeit (be-

vételek, kiadások)

k) igényelt támogatási összeget
l) nyilatkozatokat a köztehermen-

tességrõl, összeférhetetlenségrõl
m) közzétételi kérelmet.  

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT
A közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés
alapján nem indulhat pályázóként és
nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó

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

közeli hozzátartozója
d) az a)-c) pontban megjelölt sze-

mély tulajdonában álló gazdasági tár-
saság

e) olyan gazdasági társaság, alapít-
vány, társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ olyan
szervezeti egysége, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervé-
nek, szervezetének tagja, tisztségvise-
lõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy
képviseleti szervének tagja

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben együttmûködési meg-
állapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt)

fb) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parla-
menti vagy helyi önkormányzati vá-
lasztáson

g) akinek a részvételbõl való kizárt-
ságának tényét a honlapon közzétet-
ték.

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNI KELL
A pályázati adatlapban megtalálha-

tó alábbi nyilatkozatok csatolandók:

a) a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyi-
latkozat

b) közzétételi kérelem a közpén-
zekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése szerinti érin-
tettségrõl.

A FINANSZÍROZÁS MÓDJA
Egyösszegû, vissza nem térítendõ

támogatás. 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK
A pályázatban rögzített cél megva-

lósításához szükséges személyi és do-
logi költségek köre. 

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

HIÁNYPÓTLÁS
A pályázónak egy alkalommal (az

erre vonatkozó felszólítást követõ egy
héten belül) van lehetõsége hiánypót-
lásra, amely nem vonatkozhat a pályá-
zat tartalmi elemeinek megváltoztatá-
sára. 

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

A támogatási döntés ellen a pályázó
jogorvoslati lehetõséggel nem élhet. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
– egy eredeti, aláírt példányban, ki-

zárólag a pályázati adatlapon nyújtha-
tó be (a pályázati adatlap sem tartal-
mában, sem alakjában nem változtat-
ható)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humán-
bizottsága részére címezve

– személyesen vagy postai úton
– borítékon jól láthatóan fel kell

tüntetni a pályázati felhívás címét, a
pályázó nevét és címét.

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szekszárd,

Béla király tér 8. (Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sportosztály)

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 2011. MÁJUS 31.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatok elbírálásáról Szek-

szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének Humánbizottsá-
ga dönt 2011. június 30-ig.

A pályázatok eredményérõl a pályá-
zó írásbeli értesítést kap 2011. július
15-ig.

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

A Humánbizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól

visszavonja a támogatást, amennyi-
ben azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támogatás-
sal nem számol el. 

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

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást a közmûvelõdési és
civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon:
74/504-119, Közoktatási, Mûvelõdési
és Sportosztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének

Humánbizottsága

SZEKSZÁRDON, a Székely Bertalan
utcában, szigetelt épületben, 53
nm-es, 1,5 szobás, gázfûtéses,

erkélyes lakás eladó.
Érd.: 17 óra után a 74/674-183-as

telefonszámon
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Mit kell tudnunk a gyomorrákról? 
Interjú dr. Garamszegi Mária osztályvezetõ fõorvossal

A Tolna megyei Balassa János kórház kultúrtermében
2011. április 26-án a „Gyomordaganatok kezelése” cím-
mel tartott elõadást dr. Bogner Barna PhD egyetemi
adjunktus,a PTE Patológiai Osztály vezetõje, dr. Vajda
Kornél PhD, a Balassa János Kórház Sebészeti Osztá-
lyának osztályvezetõ fõorvosa, dr. Al-Farhat Yousuf, az
Onkológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa, valamint
dr. Garamszegi Mária, a II. Belgyógyászat osztályveze-
tõ fõorvosa, akit arról kérdeztünk, mit kell tudnunk a
gyomorrákról, hiszen a gyomorban a jó és rosszindu-
latú daganatok egyaránt elõfordulnak. A rosszindula-
tú daganatok túlnyomó részét a hám eredetû gyomor-
rák teszi, ennek van messze a legnagyobb népegész-
ségügyi jelentõsége, és az elõadások is nagyrészt en-
nek a daganatféleségnek a kezelésével foglalkoztak. 

– Több-e a gyomordaganatos megbetegedések
száma ma, mint mondjuk 10 évvel ezelõtt volt? S
ha igen, milyen tendenciát mutat a statisztika? 

– A gyomorrákok száma Amerikában, Nyugat-Eu-
rópában és Magyarországon is csökkenõ tendenciát
mutat, Tolna megyében az elmúlt években átlagosan
19-20/100 000 lakos volt az új esetek száma. A csök-
kenõ tendencia ellenére is kiemelt népegészségügyi
problémát jelent, mivel a daganatos halálozásban így
is mindkét nemben a 4. helyet foglalja el, és mivel a
korai stádiumban felfedezett daganatok aránya 10%
alatti, az 5 éves túlélés igen alacsony. 

– Változott-e a betegek átlagéletkora, a fiatalok-
nál milyen gyakorisággal jelenik meg ez a beteg-
ség? 

– A betegség megjelenése döntõen 60 éves kor fö-
lött várható, de a csökkenõ elõfordulási tendencia
mellett megfigyelhetõ bizonyos eltolódás a fiatalabb
korosztályok felé is, tehát, ha nem is jellemzõ, de a be-
tegség elõfordulhat az átlagosnál jóval fiatalabb élet-
korban is.

– Nemek között van-e különbség a betegek szá-
mát tekintve? 

– A betegségnek férfi dominanciája van, ez a domi-
nancia Magyarországon is megfigyelhetõ, de a koráb-
bi, 2:1 arány mára 1,4:1 arányra csökkent.

– Alkohol, cigaretta, tartósítószerek, ízfokozók,
táplálék-kiegészítõk fogyasztása növeli-e a gyo-
morrák kockázatát? 

– Az alkohol és a dohányzás, valamint a nitritek
bevitele (tartósítás) igazoltan kockázati tényezõi a
gyomorráknak, mint ahogy azt is megfigyelték,
hogy a mélyhûtés ilyen szempontból kockázatcsök-
kentõ elem. A tartósítás szempontjából a sózott,
füstölt termékek nagyarányú fogyasztása kockázat-
növelõ, a Japánban észlelt magas rákelõfordulást és
halálozást is a sózott, füstölt halak fogyasztásával
hozták összefüggésbe. Ugyanakkor az ún. antioxi-
dánsokat nagyobb mennyiségben tartalmazó zöld-
ségek és gyümölcsök bõséges fogyasztása, nagyobb
mennyiségû (napi 4 csésze!) zöld tea rendszeres
ivása kockázatcsökkentõ lehet. A kockázatnövelõ
tényezõk és hatásukra fellépõ kóros folyamatok a
sejtek örökítõ anyagában hozhatnak létre olyan ge-
netikai változásokat, amelyek végeredménye a sej-
tek kontrollálatlan szaporodása, a daganatképzõdés.
Nincs tudomásom róla, hogy táplálék-kiegészítõk,
amelyek sokfélék és igen nagy számban beszerez-
hetõk, a gyomor daganatos folyamatait kockázatnö-
velõ módon befolyásolnák. A dohányzás mellett a
másik fontos tényezõ lehet a Helicobacter pylori

nevû kórokozó jelenléte a gyomorban, amely nem
közvetlenül okoz természetesen rákot, de a baktéri-
umot hordozók egy részében olyan krónikus nyál-
kahártya-gyulladást tarthat fenn, amely a nyálkahár-
tya sorvadását és szövettani átalakulását is okozhat-
ja. Ezek a betegek rák szempontjából fokozott rizi-
kóval rendelkeznek.

– A stressznek van-e, s ha igen, mekkora szerepe
a betegség kialakulásában? 

– Az elhúzódó, krónikus stresszt sok organikus, az-
az szervi betegség kiindulópontjának tekintik. Köz-
vetlen összefüggés azonban nehezen bizonyítható.
Mivel azonban az immunrendszer, amely a daganat-
sejtek szóródásának megakadályozásában is fontos
szerepet játszik, a központi idegrendszer befolyásá-
tól nem mentes, állapotának megváltozása, funkció-
jának gyengülése a sok együttható tényezõ egyike-
ként, bármely rákféleség esetében megnevezhetõ. 

– Mikor kell orvoshoz fordulni, hogy idõben fel-
ismerhetõ legyen a betegség? Milyen jelei vannak?

– Sajnos, a gyomorráknak nincs korai tünete. Ter-
mészetesen minden tartósabb változást, ami az ét-
vággyal, az étkezés hatásával kapcsolatos, jelezni kell
a családorvosnak. Fogyás, hányás, tisztázatlan okú
vérszegénység általában már elõrehaladott betegség
jele, de mindezek a tünetek természetesen nem csak
a gyomorrákot jellemzik, egyéb jóindulatú kórfor-
mák esetében is elõfordulnak. A háziorvosnak fontos
ismernie az úgynevezett rákmegelõzõ állapotokat,
mivel a magasabb rizikóval rendelkezõ betegeknek
rendszeres ellenõrzõ vizsgálatokat (gyomortükrö-
zést!) javasolunk. Korai diagnózis csak endoszkópos
vizsgálattól várható. Ideális esetben a felszínen terje-
dõ kis rák endoszkópos úton el is távolítható.

– Milyen vizsgálatokkal lehet biztonságosan el-
dönteni, hogy a gyomorpanaszok már rákos da-
ganatra utalnak? 

– A gyomorrák diagnózisa csak gyomortükrözés-
sel és hozzá kapcsolódó szövettani mintavétellel le-
hetséges. Hasi ultrahang- vagy CT-vizsgálat már csak
az elõrehaladott eseteket mutatja ki, részben a beteg-
ség lokális kiterjedésének, részben a daganatáttétek
jelenlétének vizsgálatára alkalmasak.

– Milyen prevenció – gyakori vizsgálat, esetleg
szûrés, illetve panaszok felismerése – lenne az
ideális ahhoz, hogy az idõben felismert gyo-
morrák mûthetõ legyen?

– Rendszeres endoszkópos vizsgálatokra szorul-
nak azok a betegek, akiknek családjában halmozot-
tan fordult elõ rosszindulatú daganat – nem csak
gyomorrák, akiknek gyomor nyálkahártya-sorva-
dása alakult ki autoimmun betegség vagy Heli-
cobacter pylori fertõzés következtében, akiknek
több mint 15 éve gyomorcsonkoló mûtéte volt, to-
vábbá, akiknek gyomrából korábban polypot távo-
lítottak el vagy ismert gyomorpolypjuk van és azt
bármely okból, eddig nem távolították el.

– Van-e lehetõség/szükség arra, hogy a közel-
jövõben a gyomorrák szûrése megvalósuljon?

– A népesség gyomorrák irányában történõ
szûrése programszerûen csak a Távol-Keleten
megoldott. Az alacsonyabb rákelõfordulású terü-
leteken, mint Magyarország a szûkös anyagi erõ-
forrásokat a gyakoribb rákok (tüdõ, emlõ, vastag-
bél, prostata) idõben történõ felismerésére szük-
séges fordítani. Eddig a gyomorráknál gyakoribb
vastagbélrák országos szûrõprogramja sem való-
sult meg, bár erre igazán nagy szükség volna. Je-
lenleg az egyetlen lehetõség a gyomorrák idõben
történõ felismerésre az ismert rizikócsoportok
rendszeres vizsgálata. Ez egyelõre a háziorvoson,
a szakellátás kapacitásán és nem utolsósorban a
betegen múlik.

– Igaz-e, az a régi mondás, miszerint ha valaki
sápadt, nyúzott, szomorkás, állandóan rossz-
kedvû, az „gyomorbajos”? 

– Az említett látható eltérések számos betegsé-
get jelezhetnek, és lehetnek túlterheltség, depresz-
szió jelei is. A sápadtság sem jelez minden esetben
vérszegénységet, bár ilyenkor erre mindig gondol-
ni kell. A gyomorbaj nincs feltétlenül ráírva az em-
berre, de kétségtelen, hogy az állandó gyomortáji
fájdalommal küzdõ beteg hangulata tükrözi az álla-
potát, és a komolyabb betegségeknek, így a tartó-
san fennálló gyomorbetegségeknek, beleértve a jó-
indulatú gyomor- és nyombélfekélyt is, vannak lát-
ható megnyilvánulásai. Sas Erzsébet 

2011. május 15.

A fõorvosnõ gastroscopiás vizsgálattal állapítja meg, van-e kóros elváltozás a beteg gyomrában
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánbizottsága nyílt pályázatot hirdet tudományos munkát folytató, Szekszárdon élő,
büntetlen előéletű polgárai számára teljesítményük elismerésére, valamint tudományos kutatásuk, felkészülésük, továbbképzésük támogatására, 

tudományos ösztöndíj-támogatás 
elnyerésére a Humánbizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig. 

A Tudományos Ösztöndíj és a Művészeti Ösztöndíj Támogatás kerete összesen: 400 E Ft.

Pályázati felhívás

A támogatásból a tudományok terüle-
tén kiemelkedõ szekszárdi alkotók, ku-
tatók korhatár nélkül részesedhetnek.

TÁMOGATANDÓ CÉLOK

A pályázat keretében kizárólag az
alábbiakban megjelölt tevékenysé-
gekre lehet támogatást igényelni:

a) Tudományos tevékenységek,
amelyek a város közösségét érintõ he-
lyi ügyek megoldására vállalkoznak,
kutatómunka esetén azok, amelyek
helytörténeti jelentõségûek. 

b) Konferenciákon való részvételre
és tudományos munkaeszközökre
(technikai felszerelésre) is lehet támo-
gatást kérni. 

(A konferencián való részvétel tá-
mogatásának feltétele az elfogadott
elõadás).

c) Ösztöndíj esetében:
– ha a jelentkezõ már kutatóként

foglalkozik valamelyik alaptudomány-
nyal

– az ösztöndíj lejártával visszatér a
városba

– bizonyítani tudja, hogy az ösztön-
díj tudományos fejlõdését szolgálja.

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet, melyet egy ere-
deti aláírt példányban kell benyújtani.
Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormányzattól
korábban kapott támogatás felhasz-
nálásáról elszámolt, valamint az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása
sincs.

Meghatározott támogatási célok
megvalósításához minimum 20 E Ft,
maximum 100 E Ft igényelhetõ,
amely összeg nem haladhatja meg a
megvalósítandó cél költségeinek 70%-
át (minimum 30% önrész kötelezõ). 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell je-

len felhívás mellékletét képezõ pályá-
zati adatlapban meghatározott adato-
kat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét
b) a pályázó és képviselõje nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazono-

sító jel, számlavezetõ pénzintézet ne-
ve, pályázó bankszámlaszáma, címe,
telefonszáma, levelezési címe)

d) a pályázat célját
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét
g) a pályázó eddigi tudományos te-

vékenységét
h) konferencia, tanulmányút, kuta-

tómunka helyét, idejét
i) ajánlók adatait
j) a pályázat pénzügyi elemeit (be-

vételek, kiadások)
k) igényelt támogatási összeget
l) nyilatkozatokat a köztehermen-

tességrõl, összeférhetetlenségrõl
m) közzétételi kérelmet. 

2. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT

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

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
elõkészítõként közremûködõ vagy
döntéshozó

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

közeli hozzátartozója
d) az a)-c) pontban megjelölt sze-

mély tulajdonában álló gazdasági tár-
saság

e) olyan gazdasági társaság, alapít-
vány, társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ olyan
szervezeti egysége, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervé-
nek, szervezetének tagja, tisztségvise-
lõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy
képviseleti szervének tagja

f) az a társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben együttmûködési meg-

állapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt)

fb) amely a pályázat kiírását meg-
elõzõ 5 évben párttal közös jelöltet ál-
lított országgyûlési, európai parla-
menti vagy helyi önkormányzati vá-
lasztáson

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

3. A PÁLYÁZÓNAK CSATOLNI KELL

A pályázati adatlapban megtalálha-
tó alábbi nyilatkozatok csatolandók:

a) a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyi-
latkozat

b) közzétételi kérelem a közpén-
zekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése szerinti érin-
tettségrõl.

A FINANSZÍROZÁS MÓDJA Egyössze-
gû, vissza nem térítendõ támogatás. 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÍPUSOK

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

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

HIÁNYPÓTLÁS

A pályázónak egy alkalommal (az er-
re vonatkozó felszólítást követõ egy hé-
ten belül) van lehetõsége hiánypótlás-
ra, amely nem vonatkozhat a pályázat
tartalmi elemeinek megváltoztatására. 

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

A támogatási döntés ellen a pályázó
jogorvoslati lehetõséggel nem élhet. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

– egy eredeti aláírt példányban, kizá-
rólag a pályázati adatlapon nyújtható
be (a pályázati adatlap sem tartalmá-
ban, sem alakjában nem változtatható)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humán-
bizottsága részére címezve

– személyesen vagy postai úton
– borítékon jól láthatóan fel kell

tüntetni a pályázati felhívás címét, a
pályázó nevét és címét.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE 

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

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2011. május 31.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének Humánbizottsá-
ga dönt 2011. június 30-ig.

A pályázatok eredményérõl a pályázó
írásbeli értesítést kap 2011. július 15-ig.

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

A Humánbizottság fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pályázótól
visszavonja a támogatást, amennyi-
ben azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támogatás-
sal nem számol el. 

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

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást a közmûvelõdési és
civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon:
74/504-119, Közoktatási, Mûvelõdési
és Sportosztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének

Humánbizottsága

A 2009 õszén több kormányzati szerv, így a
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti
Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI), a Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökség-
védelmi Központja összefogásával és a
Norwegian University of Life Science (Oslo)
közremûködésével létrejött a TÉKA projekt,

melynek célja egy olyan, az ország egész
területét lefedõ tájértékkataszter létrehozá-
sa volt, mely összegyûjti és megõrzi múl-
tunknak a tájban megbúvó emlékeit, egyút-
tal hozzájárul Magyarország egyedi arcula-
tának kialakításához és a vidék versenyké-

pességének fokozásához. Az ország egy-
harmadának tájértékei (többek között régé-
szeti értékek, mûemlékek, védett és nem
védett természeti értékek), több mint 118
ezer adat került fel a www.tajertektar.hu ol-
dalon található adatbázisba. A TÉKA segít-

séget nyújt az önkormányzatoknak a telepü-
lések fejlesztési, rendezési terveinek elké-
szítéséhez, azonban a hétköznapi emberek
számára is hasznosítható, megtudhatjuk
belõle, hogy belföldi utazásaink során hol
és mit érdemes megnézni, merre találha-
tunk barlangokat, forrásokat, római kori síro-
kat, híres magyarok emléktábláját vagy ép-
pen borospincéket. 

Tájértéktár készült



A tavasz beköszönte sok ház- és
kerttulajdonosnak azt jelenti,
hogy munkára fel! Hiszen a hosz-
szú ősz és tél nyomot hagy a  nyá-
ri főzések sütések, összejövete-
lek helyszínén: a teraszokon, jár-
dákon, grillsütőkön,  garázsbejá-
rókon és a gépkocsikon . E terüle-
tek és a kerti tavak, medencék
tisztaságról is a KÄRCHER ma-
gasnyomású mosók a világ piac-
vezetőjének sárga csúcsmodelljei
gondoskodnak.

A KÄRCHER NAGYOBB NYOMÁSON
A KÄRCHER évtizedek óta innovatív,
nagy teljesítményû tisztítógépeirõl is-
mert, mind az ipari, mind pedig a magán-
felhasználók körében. Nincs több olyan
cég a magasnyomású mosók gyártásá-
nak területén, amely annyi fejlesztést vég-
zett volna az utóbbi években, évtized-
ben készülékein, mint a KÄRCHER. Ezért
– a maga 260 szabadalmával – nem vélet-
lenül világelsõ a magasnyomású mosók
gyártása terén. A háztartási kategóriás
magasnyomású mosókat 18 900 Ft-os fo-
gyasztói ártól kínáljuk. 

TELJES KÄRCHER-ERÕVEL 
A SZENNYEZÕDÉSEK ELLEN

A Kärcher magasnyomású fúvókák ga-
rantálják az optimális tisztítási ered-
ményt. A hagyományos kerti tömlõvel

összehasonlítva, mintegy 80%-kal ke-
vesebb vizet használhatunk fel a ma-
gasnyomású tisztítás alkalmával! A tar-
tozékok széles választéka és a nagy ha-
tékonyságú tisztítószerek, melyek a
ház körül bármely felületre alkalma-
sak, még több élményt nyújthatnak a
tisztítás alkalmával. A CPH Kft. garan-
tálja továbbá a készülékek hiánytalan
alkatrész-utánpólását, valamint az eset-
leges garanciális, illetve garanciaidõn
túli szervizelést.

SZABAD A PÁLYA AZ ÚJGENERÁCIÓS
PORSZÍVÓK ELÕTT, AMELYEK (MAJD-

NEM) MINDEN TERÜLETEN BEVETHETÕK
A KÄRCHER újgenerációs nedves- szá-
raz porszívóival minden szennyezõdés
feltakarítható, legyen szó akár a hagyo-
mányos házi porról, akár a darabos
vagy nedves szennyezõdésrõl, de még
a kiborult folyadékot is eltávolíthatjuk
velük. Mindegy, hogy a lakást, a pincét,
a garázst vagy a hobbiszobát kell kita-
karítani – az új porszívókkal mindezt
megtehetjük, és mindemellett rövid
idõ alatt végezhetünk a takarítással.

AZ EXTRA OSZTÁLY MODELLJEI – AZ
ALAPMODELLEKTÕL A PROFI GÉPEKIG
A KÄRCHER a nedves-száraz porszí-
vók területén is széles választékkal ren-
delkezik, amelyek minden igényt kielé-
gítenek – a 12 l-es tartállyal rendelke-
zõ, 1200 W-os alapmodellektõl, a 25 l-

es tartállyal rendelkezõ, 1800 W-os
csúcsmodellekig.

A KÄRCHER fejlesztõcsapatának
különleges terméke az a tartozék,
amely a normál nedvesszáraz porszí-
vót tó- és medencetisztító porszívóvá
alakítja.

FORTÉLLYAL FELSZERELVE
A gyakorlatban már kipróbált rész-
letmegoldások megkönnyítik a
munkát. A szûrõtisztítás, az elektro-
mos szerszámgépek csatlakoztatá-
sára felszerelt dugalj, a rozsdamen-
tes acélból készült tartály, a Heavy
Duty modellek extra nagy hátsó ke-
rekei a készülék egyenletlen talajon
történõ mozgatásához – a KÄR-
CHER-nél minden feladatra talál
megoldást. A CPH Kft. garantálja to-
vábbá, a készülékek hiánytalan al-
katrész-utánpólását valamint az
esetleges garanciális, illetve a garan-
ciaidõn túli szervizelést.

Fontos tudnivaló: mint minden mû-
szaki terméknél, itt is érdemes a
hozzértõ értékesítõ tanácsát megfo-
gadni, ezzel elkerülhetõ a rossz válasz-
tásból eredõ bosszankodás…

Kiemeljük: most akcióban az ösz-
szes háztartási-hobby kategóriás gé-
pünkre 2 év granciát biztosítunk,
mely természetesen csak a rendelte-
tésszerû használatra érvényes. (x)
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Tavasz van, ideje kärcherezni!
A KÄRCHER-termékek széles vá-
lasztékáról további információkat
az alábbi elérhetõségeken talál.
CPH Kft. 7100 Szekszárd, Bor u. 2.
74/529-327, fax: 74/529-321,
30/650-8592.

CPH@CPHAUTOMAT.HU
WWW.CPHAUTOMAT.HU .

KÄRCHER 
K 5.520 

(1.181-110.0)
Hidegvizes 

magasnyomású 
mosó – hobby 

kategória

MÛSZAKI ADATOK:
• Nyomás: 20 - max. 140 bar

• Vízmennyiség: max. 460 l/h
• Max. bemenõ hõmérséklet: 40 °C

• Csatl. teljesítmény: 2,1 kW 
FOGYASZTÓI ÁR:

53 520 FT+ÁFA 

Titkok az aktív életrõl
A szekszárdi Hársfa és Remedia gyógy-
szertárak szervezésében már második
alkalommal tartottak „Életmódnap  –
Egészség a föld körül” elnevezéssel fó-
rumot. A rendezvényen dr. Hegedûs
Gyula orvos, elõadó kiemelte, hogy az
ötven év felettieknél a mozgásszegény
életmód elhízáshoz vezet, melynek
számos szövõdménye van. A rendsze-
res testmozgás azonban megelõzi a
testtömeg emelkedését, illetve segít a
testzsírszázalék csökkentésében. Cu-
korbetegeknél a rendszeres sport fo-
kozza a sejtek inzulin iránti érzékeny-
ségét. A mérsékelt intenzitású aktivi-
tás minden életkorban, így idõsebbek-
nél is serkenti az immunrendszer mû-
ködését, ezáltal véd a fertõzésekkel

szemben. Napi minimum fél óra spor-
tos testmozgással és aktív szellemi
élettel nyolcvannégy betegség kocká-
zatát hatvan százalékkal lehet csökken-
teni. Akik egyéb betegségük miatt
már nehezebben sportolnak, vagy
nem bírják a verejtékkel járó mozgás-
formákat, azoknak a fórumon a jógát
ajánlották. 

A jógával ugyanis bárki rátalálhat
valódi önmagára, belsõ értékeire. „A
jóga tulajdonképpen arról szól, hogy
segít összebarátkozni, összhangba
kerülni önmagaddal. Ha mi magunk
meg vagyunk elégedve magunkkal,
akkor a külvilág – az élet – is elfogad
minket és teljesíti álmainkat, vágyain-
kat” – állítja Losoncziné Zana Judit

szépkorú szek-
szárdi jógaokta-
tó. A második
életmód-egész-
ségnapon részt
vevõk rekesziz-
mainak tornájá-
ról Maksa Zoltán
gondoskodott. A
humorista sze-
rint, aki sokat ne-
vet, az nem csak
tovább él, de töb-
bet mutat fogai-
ból is… (x)
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A Babits Mihály Mûvelõdési Ház 
és Mûvészetek Háza

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

pályázatot hirdet
Szakmai igazgatóhelyettesi (magasabb vezetõ)

álláshely betöltésére az alábbi feltételekkel:

• egyetemi végzettség (mûvelõdésszervezõ vagy felnõttképzési és
mûvelõdési menedzser, vagy humánszervezõi szak)

• minimum 5 év közmûvelõdési szakmai gyakorlat
• középfokú nyelvismeret (angol vagy német)
• magas szintû számítógép-felhasználói ismeretek
• vezetõi kompetenciák (rendszergondolkodás, jó emberismeret, jó prob-

lémamegoldó képesség, innovatív gondolkodás)
• a kulturális pályázati rendszerek ismerete

Fizetés a közalkalmazotti bértábla szerint. Közszférában szerzett vezetõi
gyakorlat elõnyt jelent! Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajz, motivációs
levél és a végzettséget igazoló dokumentumok másolatainak benyújtásá-
val lehet az alábbi címen: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Matókné Kapási Julianna igazgató. 
Tel.: 30/3050-420.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 10.
Nyertes pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Az állás elfoglalásának ideje: 2011. augusztus 15.

Harmadik alkalommal hirdetett orszá-
gos lovas rajz- és fotópályázatot a szek-
szárdi Garay János Általános Iskola és
AMI a szedresi Lovas Udvarházzal
együtt. A beérkezett pályamunkák szá-
ma minden képzeletet felülmúlt: 3000
rajzot és közel 200 fotót küldtek óvo-
dások, általános és középiskolások az
ország minden részébõl, sõt még Er-
délybõl és a Vajdaságból is.

Nehéz feladat, egy teljes napi mun-
ka elé állították a zsû-
rit. Nemcsak a pálya-
munkák nagy száma,
de minden eddiginél
magasabb színvonala
is próbára tette a bí-
rálóbizottságot –
ahogy a zsûri elnöke,
Kovács Ferenc festõ-
mûvész, tanár el-
mondta. Nem lepõ-
dött meg azon, hogy
ilyen sok gyerek vál-
lalkozott ennek a ne-
héz témának az ábrá-
zolására, hiszen sze-

retik a lovakat, és ezért szívesen raj-
zolják. Az alkotásokat látva valóban
egy örömteli, színes, fantáziadús világ-
ba léphetünk: a szeretettel ábrázolt
hétköznapi lótartás, fogathajtás, ver-
senyzés érdekes, szép pillanatai mel-

lett a lovas mesék, mítoszok birodal-
mába. Az újra és újra feltûnõ pegazu-
son kívül beláthatunk egy vemhes
kanca pocakjába is, máshol pedig a
kiscsikó anyukájával jelenik meg, mel-
lettük a lovasruhába öltözött kislány
apukájával.

Bár a fogathajtó versenyt megtar-
tották a szedresi Lovas Udvarházban,
a gyerekeknek szánt szabadtéri prog-
ramokat elmosta az esõ május 8-án.
Az eredményhirdetés helyszínén
mégis egymás után váltak ki boldog
gyermekarcok a tömegbõl: „Elõször
pályáztam, és rögtön aranyérmet kap-
tam.” A zsûri közel száz díjat osztott
ki: lófejet ábrázoló érmek és kisebb
tárgyjutalmak mellett, fõdíjként
aranyszínû kisplasztikákat. A legjobb
300 munkából készült kiállítás au-
gusztus 20-ig tekinthetõ meg a szed-
resi Lovas Udvarházban. K. E.

Így látják a gyerekek
Lószeretet rajzban és fotóban 

A SZEKSZÁRDI DÍJAZOTTAK: Óvo-
da: Haiszer Anna Liza, 2. sz. Óvoda,
Szekszárd, Kovács Hanna, „Az én
ovim”, Szekszárd, Alsó tagozat: Si-
mon Zsuzsi, 1. o. Garay AMI, Szek-
szárd, Tápai Anna, 1. o., Garay AMI,
Szekszárd, Trapp Margaréta, 1. o.,
Garay AMI, Szekszárd, Kászpári
Csongor, 1. o., Garay AMI, Szek-
szárd, Szüsz Nikolett, 2. o., Baka I.
Ált. Isk., Szekszárd, Felsõ tagozat:
Rajkó Gábor, 8. o., Garay J. Ált. I. és
AMI, Szekszárd, Osztermayer Kíra,
5. o., Garay  J. Ált.I. és AMI, Szek-
szárd, Solymosi Zsófia, 6. o., Garay
Ált. I. és AMI, Szekszárd, Kocsis Ka-
ta, 5. o., Szent József Iskolaköz-
pont, Szekszárd, Fotó: Rappay Ben-
ce 5. o., Szekszárd, Németh Hanna
8. o., Szekszárd
A verseny egyik támogatójának,
Szekszárd MJV önkormányzatá-
nak különdíja: Milotai Éva, 10
éves, Kazinczy F. ÁMK és AMI,
Debrecen felk.: Bessenyei Valéria.
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Meghívó kulturális
bemutatóra

Szeretettel meghívjuk önt május 19-
én 16 órakor iskolánk tornatermé-
ben tartandó hagyományos kultu-
rális bemutatónkra és az azt követõ
gyermekrajz-kiállításunk megnyitó-
jára.

Szent József Iskolaközpont 
Szekszárd, Garay tér 9.

A KIHÍVÁS NAPJA
május 28.

Legyünk idén is a legsportosabb település

Szekszárd idén immár 20. alkalom-
mal vesz részt május 28-án (szerdán)
az ország legnagyobb lakossági
sportjátékában, a kihívás napján. 

Városunk idén is harcba száll a
„Magyarország legsportosabb tele-
pülése” címért, amelyet az utóbbi
években sikeresen elhódítottunk.

Az eredetileg „Challenge Day” né-
ven ismertté vált játékban a világon,
idén – hazánkkal együtt – 50 ország
városai, falvai vesznek majd részt. A
sportjáték célja, hogy felhívja az or-
szág polgárainak és önkormányza-
tainak figyelmét a testmozgásra, a
közösségi játékokra. A szervezõk
bíznak abban, hogy ez a játékos és
vidám nap kedvet teremt a
mozgásgazdag életmód kialakításá-
hoz, a rendszeres sportoláshoz. 

A lebonyolítás lényege, hogy a já-
téknapon 00.00 órától 21.00 óráig
folyó küzdelemben mely települé-
sen teljesítenek több 15 perces
sportolást (sportaktivitást) a telepü-
lés lélekszámához képest. Sportakti-

vitásnak a legalább 15 perc pulzus-
növelõ mozgás értendõ.

A szervezõk a meghirdetett
programok mellett várják vál-
lalkozások és egyéb szerveze-
tek jelentkezését is a Városi
Sport- és Szabadidõközpont
elérhetõségein (74/315-733 vagy
titkarsag@sportcsarnokszekszard.hu) 

A részletes program elérhetõ a vá-
rosi sportcsarnok honlapján:
www.sportcsarnokszekszard.hu.

Múzeumi világnap
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum sze-
retettel meghívja május 18-án, szerdán
a múzeumi világnap alkalmából rende-
zett programokra.

10.00 óra Démoni ragály: A pestis
címû idõszaki kiállítás megtekintése
vezetéssel. 11.00–15.00 óra között 

a kiállításhoz kapcsolódó kézmûves-
foglalkozások: Pestisorvos sisakjá-
nak készítése. Részvételi szándéku-
kat szíveskedjenek jelezni a 74/316-
222/21-es melléken Andrásnénál. A
múzeumi világnapon a látogatás in-
gyenes!



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

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt második látoga-
tása Szekszárdon
Szerda, szeptember 6.

Az Abbé mind nekem, mind Helennek
nagy örömet szerzett azzal, hogy beír-
ta nevét albumainkba. Egyik naplóm-
ban az év mind a 365 napja fel van tün-
tetve és mindenki a születésnapjának
évfordulójára írja be nevét. Az Abbé
születésnapja október 22-én van, ide
írta nekem e szavakat: „Wolle stets was
du sollst.” E mondás Leonardo da Vin-
citõl származik. Ezután az Abbé papá-
val egy itt idézõ pesti fényképészhez
ment, aki lefényképezte Lisztet Bülow
és Reményi társaságában. Sajnos, a fel-
vétel nem sikerült. Ebéd után az Abbé,
mama, Cosima, papa, Helén és én az
omnibusszal lementünk megnézni az
újvárosi templomot, melynek építése
már nagyon elõrehaladt. Mind az Ab-
bé, mind Cosima megtekintették a ter-
veket. Bülow és Rosty is csatlakoztak
hozzánk. Este az Abbé papával, Midé-
vel, Helénnel és Tonival whistet ját-
szott; Rosty is részt vett egy játszmá-
ban. Reményi pedig leült egy lépcsõ-
fokra és a folyosónkat díszítõ délszaki
növényeken átsugárzó holdfénynél he-
gedült. Reményi nagy tökéllyel hege-
dül: igazi virtuóz. Mindazt, amit hallot-
tunk, nagy mûvészettel és kifejezõen
adta elõ. Plotényi, legyen az zongorán,
vagy hegedûn, kitûnõen kíséri õt. Es-

te az Abbé négy kézre adta elõ
Plotényivel a „Lohengrin”-t és egy „Ál-
dás és eskü”15 c. másik darabot.

Csütörtök, szeptember 7.

Az Abbé reggel 7 órakor, szokása sze-
rint misére ment, és a reggelinél kere-
sett fel minket; nagyon vidám és ked-
ves volt, felolvasta nekünk a „Pester
Lloyd” címû lapból a hírt, hogy Sen-
nyei báró megvette azt a Beregszászy
zongorát, amelyen Liszt a hangverse-
nyén játszott.

Ezután Reményi, Plotényi, majd
Rosty is megjelentek. Kristofeck he-
gedült az Abbé elõtt, Plotényi kísérte
zongorán.

Az ebéd elõtti idõ nagyon érdeke-
sen telt el. Liszt az általa zongorára át-
írt „Sämtliche Lieder”-bõl adott elõ.
Elõször a „Wiegenlied”-et16 játszotta,
(Engelein mit dem goldenen Haar),
egy bájos szerzeményt, amelyet Re-
ményi kitûnõen kísért.
A jó Abbé ezután „Die
Loreley”, „Du bist wie
eine Blume” és „Über
allen Gipfeln ist Ruh”17

c. dalokat játszotta úgy,
hogy közben a szöve-
get megjegyzéseivel kí-
sérte. A „Loreley”-re vo-
natkozóan ezt mondta:
A hajóst nem sajnálom,
õ már boldog. Ezalatt
papa a mama után né-
zett, aki öltözõjében fel-
bomlott haját hozta
rendbe; az Abbé na-
gyon megtapsolta, meg-
jegyezvén, hogy mama
a Loreley. Különösen
kifejezõ módon olvasta
fel e sort. „Te olyan
vagy, mint egy virág”.

A jó Cosima rosszul-
léte miatt nem jelent
meg az ebéden, ami na-

gyon elszomorított minket. Az Abbé
Plotényi egészségére ürítette poha-
rát, aki aznap ünnepelte harmadik év-
fordulóját annak, hogy Reményi fiává
fogadta. Ebéd után két kocsin a Csör-
ge-tóra mentünk. Az omnibuszban az
Abbé, mama, Mide, Helén, Rosty, Re-
ményi, Toni és én foglaltunk helyet.

A Csörge-tó egy síkságon elterülõ
tavacska; megérkezve halászokat lát-
tunk, akik már kivetették hálójukat,
néhány halat, rákokat fogtak, amiket a
parton gyújtott nagy tûzön mindjárt
el is készítettek. Ezalatt az Abbé,
Rosty, Bülow báró és Plotényi urakkal
egy bárkába szálltak. Bájos kép tárult
most szemünk elé: a lenyugvó nap víz-
re hulló utolsó sugaraival világította
meg a tájat, csodálatosak voltak a nö-
vényzet különféle árnyalatai. A tavon
bárka úszott, benne az Abbé álló alak-
ja, Bülow horgászott, Rosty és
Plotényi eveztek. Utána ezek az urak
kiszálltak a bárkából, a parton álló kis
fapavilonba mentek, ahol halat és sü-
teményeket fogyasztottak. Albanich-
né volt szíves e kis uzsonnát összeállí-
tani. Az étkezés alatt, Reményi Hia-
dornak18 egy Lisztnek ajánlott, szép
magyar költeményét olvasta fel, ame-
lyet elõbb a parton franciára fordí-
tott. A nagyon szép költemény mély
benyomást keltett a jelenlévõkben.
Hazatérve a jó Abbé így szólt: „Ez a ha-
lászat nem csodálatos, hanem gyönyö-
rû volt!...”

Visszaérkezésünkkor a jó Cosima
már egészen jól érezte magát és nagy
örömünkre, velünk töltötte az estét.
Mindnyájan sajnáltuk, hogy a kis sé-
tán nem élvezhettük kellemes társasá-
gát. Este a kiváló Abbé még egyszer el-
játszotta nekünk a „La Notte” c. gyö-
nyörû darabot. Azután Rosty megmu-
tatta Cosimának és az Abbénak ame-
rikai utazásáról írott könyvét, mialatt
Plotényi zongorázott19. Ezután az Ab-

bé Tonit a hátára vette és nagy tetszés-
nyilvánításunktól kísérve, körülhord-
ta a szalonban. Bülow zongorázott,
Reményi énekelt.

Ezután egy bankettre hívták meg
Reményit, amelyet a nagy vendéglõ-
ben az õ tiszteletére rendeztek. Rosty
és Plotényi is vele mentek, úgyhogy
uzsonnára egészen családiasan ma-
radtunk az Abbé, Cosima és Bülow
társaságában. Az este igen kelleme-
sen és gyorsan telt el. Cosi fáradtnak
érezte magát, és tíz óra után visszavo-
nult. Az Abbé még whistet játszott
Bülow-val, Helénnel és papával, ami-
kor Rosty és Plotényi azzal a kéréssel
jöttek vissza, hogy Liszt is vegyen
részt a banketten, mert az itt össze-
gyûlt vendégek nagyon szeretnék õt
látni. A kiváló Liszt engedett a kéré-
süknek, mire a bankett résztvevõi
óriási elragadtatással és „Éljen”-ekkel
fogadták. Bülow, aki szintén velük
volt, leült a teremben lévõ zongorá-
hoz, és eljátszotta Liszt „Pesti Karne-
vál”-ját. Ezután papa felolvasta a társa-
ságnak Lenau „A három cigány” címû
költeményét, amit utána Reményi
nagy virtuózitással adott elõ hegedû-
jén. Ebbõl az alkalomból egy virág-
csokrot nyújtottak át Reményinek,
de õ leszögezte, hogy akkor, amikor a
mesterek mestere van jelen, csak Õt
illetheti meg a virágcsokor, és ezzel
átnyújtotta azt Lisztnek. Utóbbi elfo-
gadta, de azonmód szétosztotta a vi-
rágokat az ünnepségen megjelent
hölgyek között.

Lábjegyzetek

15. „Benediction et Serment” Liszt zon-
goraátirata Hector Berlioz „Benvenuto
Cellini” c. mûvének két motívumára. A
négykezes átirat 1854-ben jelent meg.
16. Liszt legelsõ dalszerzeménye; böl-
csõdalnak írta legelsõ gyermeke,
Blandine születésekor. Liszt a zongora-
átiratot játszotta, míg Reményi hege-
dûjén emelte ki a dallamot.
17. Az idézõjelbe tett mûvek mind Hei-
ne és Goethe szövegére írt Liszt-dalok.
18. „Hiador” Jámbor Pál, magyar költõ
álneve. Liszthez írt költeménye „Búcsú-
hangok Lisztnek” címen legelõször a
Fõvárosi Lapok 1865. szeptember 6.
számában jelent meg. Reményi francia
fordítása, amelyet a Csörge-tó partján
rögtönzött Liszt számára, hozzá van
csatolva a naplóhoz.
19. Rosty Pál (1830–1874) nagy zene-
barát, világutazó, „Úti emlékiratok
Amerikából” címen 2 kötete jelent meg
(1861; Pest). Neve minduntalan feltû-
nik Liszt és Wagner személyes környe-
zetében. Lisztet még a szülõi házból,
kisgyermek kora óta ismeri. Mind õ,
mind nõvérei: Ilona, Trefort miniszter;
Ágnes, Eötvös József felesége, Liszt leghí-
vebb, legközelebbi baráti köréhez tar-
toztak.

12 2011. május 15.

Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 10.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként
íródott, s mint ilyen, kiegészítések-
re, átdolgozásra szorult. Ez a feladat
a dolgozat lektorára hárult. Dr.

Prahács Margit a levéltári anyag ki-
választásának nagy és fáradtságos
munkáját megilletõ kollegiális ke-
gyelettel vállalkozott arra, hogy dr.
Hadnagy Albertnek a címben meg-
határozott témakörét, s ezzel a té-
makörrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-leve-
lek, a Liszt-irodalom és korabeli saj-
tótudósítások adataival kiegészítse
és az egész dolgozatot a szükséges
módosításokkal és jegyzetekkel el-
lássa.

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

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc



132011. május 15. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK

Ittas vezetésért 600 ezer forint büntetés
Bolvári János: „A magyar embert a közlekedési morálra csak a zsebén keresztül lehet rászorítani”

A baleseti sebész, dr. Andriska István
osztályvezetõ fõorvos Bolvári János al-
ezredes tanácsosnak, a városi rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõjének adta át a jelképes stafé-
tabotot. Elsõsorban az osztály munkájá-
ról és a generációváltásokról érdeklõ-
dött. Eláruljuk, hogy a két férfiú által ve-
zetett osztályok munkájuk okán reme-
kül mûködnek együtt, így nem véletlen,
hogy bizonyos idõnként fehér asztal kö-
ré ülnek, finomakat esznek, s jókat be-
szélgetnek. 
– Volt rá példa, hogy közlekedéssel
kapcsolatos szabályszegésért meg-
büntették?

– Egyetlenegyszer, még a nyolcva-
nas évek végén, a Kiskorzó környékén.
Egy tv-készüléket vittem a szervizbe, s
igyekeztem minél közelebb megállni,
tán ezért nem figyeltem egy várakozni
tilos táblára. A közterület-felügyelõk
„kiszúrták” a kocsimat, úgyhogy parko-
lási pótdíjat kellett fizetnem.
– Más megyebeli kollegái nem bírsá-
golták meg?

– Nem, soha. Természetesen betar-
tom a közlekedési szabályokat, s ha oly-
kor – eddig háromszor fordult elõ –
gépjármû-ellenõrzésre megállítanak,
soha nem adom oda a szolgálati igazol-
ványomat. Ez így fair. 
– Tehát minden felszerelése mindig
rendben találtatik az elakadást jelzõ
háromszögtõl az izzókészletig.

– Persze, hogy rendben. Ennyire
csak adok magamra. Viszont a példa pi-
cit sántít, ugyanis egy ideje már nem
kötelezõ az izzókészlet, mivel sok gép-
kocsinál már szakszervizekben cseré-
lik az izzókat.  
– Hát ez nem Anglia, nálunk a törvé-
nyeket, rendeleteket mielõbb igye-
keznek a gyakorlathoz igazítani. Az
jutott eszembe, hogy a lovastaxik
korában a gazdák állataikat nem
élelmezték kielégítõen. Ezért tör-
vény írta elõ, hogy a kocsiban széna-
köteget kell tartani. Ezt a rendelke-
zést csak bõ húsz éve vonták vissza,
viszont a széna meglétét addig el-
lenõrizték is… Ön idejétõl függõen
kijár ellenõrizni? Nem a szénát,
vagy az izzókat. 

– Hogyne, az akciók idején, vagy ha
idõm engedi, magam is a kollégáim-
mal tartok.
– Melyek a leggyakoribb problémák?

– A biztonsági öv, amit – fõként a vá-
rosban – tízbõl nyolcan nem kapcsol-
nak be, valamint a mobiltelefonozás.
Figyelje meg, amikor valaki telefonálás
közepette kitolat a parkolóból, s egy
kézzel „feji” a kormányt. Rettenetes a
látvány, s igen veszélyes a mutatvány.
Ezt is büntetni rendeli a törvény. Na-
gyon helyesen, hiszen meggondolja az
illetõ, hogy fizet-e pár ezer forint bírsá-
got, vagy addig nem indul el, amíg be

nem fejezi a beszélgetést. Állítom,
hogy a magyar embert – tisztelet a ki-
vételnek – a közlekedési morálra csak
a zsebén keresztül lehet rászorítani.  
– Ez érzékelhetõ a balesetek szá-
mának csökkenésében?

– Igen. Az elsõ negyedévben a kapi-
tányság területén 13 százalékkal csök-
kent az összbalesetek száma. Itt jegy-
zem meg, hogy sajnos e szám a megye
minden más térségében nõtt. De visz-
szakanyarodva a szekszárdi kapitány-
sághoz, a sok és folyamatos ellenõrzés-
nek, köszönhetõen kevesebb baleset
történt, mint tavaly, ugyanabban az
idõszakban.
– Hasonló jó hírei vannak az itta-
san vezetõkkel kapcsolatban is? 

– Az elsõ negyedévben mindössze
ketten okoztak ittasan balesetet. Vi-
szont az ellenõrzések során sok ittas
vezetõt szûrtünk ki: közülük 34-en kö-
vettek el szabálysértést, azaz 0,8 ezre-
lék alkohol volt a vérükben, ám 18 el-
lenõrzött jármûvezetõ ennél jelentõ-
sen többet ivott, ellenük büntetõeljá-
rás indult. A közelmúltban volt olyan je-
lentõs mennyiségû alkoholt fogyasz-
tott vezetõ, akit 600 ezer forint pénz-
bírsággal sújtott a bíróság.  

– Kiderül, hogy miért isznak jármû-
vezetés elõtt? Hiszen tudják, nem-
csak magukat, hanem a szembejö-
võket is veszélyeztetik.

– Ez nehezen érthetõ és magyaráz-
ható. Talán a magyar mentalitás…? Úgy
gondolják, hogy tavaly se állítottak
meg, tegnap és tegnapelõtt sem talál-
koztam rendõrrel… Vagy arra gondol
az illetõ, hogy pár száz métert kell csak
megtenni, amit inkább bevállal, mint a
kocsma, vagy a tanya elõtt hagyja az
autót. Egyébként piásan mondják a

magukét, de a kihallgatáson már szán-
ják, bánják, megígérnek mindent,
csak a jogosítvány maradjon meg. Azt
is jó látni, hogy nagyobb rendezvé-
nyekkor csak úgy pörögnek a taxik.
Sõt az is öröm, hogy kimondott
diszkóbalesetünk legalább három éve
nem volt. 
– Mennyire eredményesek az akci-
ók? Legutóbb húsvét hetében – bele-
értve az ünnepi hétfõt is – ellenõriz-
ték a kerékpárosokat.

– Tapasztalatom szerint hasznosak
az akciók, preventív hatásukkal együtt.
A többség tudomásul veszi és elfogad-
ja ezeket a – mindig és mindenre kiter-
jedõ – ellenõrzéseket, melyek az élet
velejárói, mint hogy be kell fizetni a
gázszámlát, be kell engedni a kémény-
seprõt, stb. Az emberek tudatában van-
nak, hogy a rendõrség csak úgy tudja
fenntartani a rendet, ha teljesíti az alap-
feladatát, amiben benne van a közbiz-
tonság és a belsõ rend védelme. Ám
vannak, akik morgolódnak, mondván:
„miért pont engem, s miért nem a bû-
nözõket” kontrolláljuk. Csak azt felejtik
el, hogy ilyenkor a potenciális, vagyis a
„lappangó” elkövetõket is kiszûrjük.
Mert lássuk be, hogy sokakra jelent
igen nagy veszélyt egy ittasan szágul-
dozó autóvezetõ.
– Alezredes úr, miért választotta a
rendõri pályát, s miért lett „közleke-
déses” szakember? 

– Összefoglalom a hosszú történe-
tet. 1987. február 13-án, pénteken sze-
reltem le a sorkatonai szolgálatból. Elõt-
te a volt TÁÉV-nél dolgoztam, s ott fo-
ciztam. A cég és a csapat megszûntével
jöttek a nagy kérdõjelek… Mivel a „Ró-
zsában” érettségiztem, s szereztem gé-
pész szakmát, valamint letettem a mi-
nõségi távírász vizsgát. Az utóbbira

apellálva keresgéltem magamnak mun-
kahelyet. Kaptam egy ajánlatot a rend-
õrségre, amit – fõként a szüleim és az
akkor még menyasszonyom, Anna –
nagyon támogattak. Finoman fogal-
mazva apám azt mondta, „ha nem tö-
röd el a kalapácsnyelet, nyugdíjas állá-
sod lesz” – akkor még – jó kilátásokkal,
bizonyos kedvezményekkel.  
– És beállt?

– 1987. március elsejével. Járõrként
kezdtem, a következõ évben elvégez-
tem a középfokú szakmai iskolát. Ek-
kor járõrvezetõ lettem, majd 1991 júli-
usában kerültem át a közlekedéshez
helyszínelõnek. Többekkel együtt a
„vizsgamunkánk” a szörnyûséges
pörbölyi tragédia volt. Napokig nem
tudtunk se aludni, se megnyugodni.
– Most pedig irány a fõiskola...

– A rendõrtiszti fõiskolán 1998-ban
államvizsgáztam, majd váltásparancs-
nok lettem a közrendvédelmi osztá-
lyon. Akkor volt a generációváltás má-
sodik hulláma. (Két-három éves gya-
korlattal itt maradtam „öregnek”.) Az
elsõ váltást 1990 elején éltem át. Ezeket
alig fogtuk föl, mert a munkának men-
nie kellett, miközben betanítottuk az
új kollegákat. De maradva a kronológi-
ánál: két évig õrsparancsnokként mû-
ködtem Bátaszéken, majd bekerültem
a megyei fõkaptányságra, mivel 2007
januárjában – éppen a generációváltás
okán – mondhatni újból fel kellett épí-
teni a városi kapitányságot, mert na-
gyon sokan vonultak nyugdíjba. Ekkor
kért fel a kapitány úr osztályvezetõnek
a mostani posztomra. Mit ne mondjak?
Ez a kilencedik beosztásom a 25 év
alatt. 
– Ez nem baj!

– Nem ám. Szerintem nagyon hasz-
nos, ha az ember a munkájában bejár
minden területet, a ranglétra legaljáról
kezdve. Ez számos hibát, félreérthetõ
parancsot szûr ki, hiszen az ember
használja a tapasztalatait, s tud a beosz-
tottak fejével is gondolkodni.
– Most meg az én fejemmel gondol-
kodjunk, hiszen fogy a terjedelem.
Tehát következzen a család.

– Feleségem, Anna nagyobb üzletek-
ben dolgozott fõként pénztárosként,
most egy helyi kisvállalkozás alkalma-
zottja. Két gyermekünk van: Tímea
gazdálkodás szakon végzett, itt dolgo-
zik a városban egy növényvédelemmel
foglalkozó cégnél. Dávid most érettsé-
gizik Pécsen a Zenemûvészeti Gimná-
zium és Szakközépiskolában. Tanárai
szerint remekül trombitál. Szegedre, a
zenemûvészeti karra, illetve a rendõr-
tiszti fõiskolára adta be a jelentkezé-
sét… Nem is kell kérdeznie: szeretném,
ha legközelebb Balogh Lászlót, a Szõlõ-
szem Mozgalom elnökét faggatná
eredményeik, sikereik titkáról. 

V. Horváth Mária
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(Folytatás az elsõ oldalról.)
Világszerte vannak szerelmesei en-

nek a márkának, így hazánkban is.
Rajongók, akik képesek a világ végé-
re is elmenni egy-egy felbukkant régi
járgányért, aztán hónapokig bütyköl-
ni rajta, költeni rá, csinosítgatni. És
büszkeségeiket szívesen megmutat-
ják másoknak is, így hamarosan Szek-
szárd központjában is megcsodálha-
tunk 15 gyönyörû példányt (a legidõ-
sebb 1945-ös, a legfiatalabb 1987-es
évjáratú), valamint egy Buickot és
egy 40 éves BMW-t. Május 21-én
15.00–17.00 óráig ugyanis a Garay té-
ren találkoznak a Cadillac Club of
Hungary tagjai, akik egy kétnapos
bortúrára érkeznek városunkba. A
túra házigazdája a szekszárdi Hor-
váth Zoltán lesz. Amint lapunk kérdé-
sére elmondta, tavaly egy rossz álla-
potú Cadillacet vásárolt, amelynek
felújításához segítséget keresett. Így
ismerkedett meg a klubbal, amelynek
törzshelye a budapesti Cadillac Étte-
rem. Ma már õ is tagja a harmincfõs
csapatnak, amelyben a közös nevezõ
a Cadillac iránti rajongás. 

– Miért éppen Cadillac? A fiatalem-
ber szemében lelkes mosoly.

– Olyan ötletekkel és technikai fel-
szereltséggel rendelkezik, melyeket
még a mai autókban se mindenben
találunk meg vagy csak nagyon drá-
gán – mondja, és sorol is néhány pél-
dát: Az õ 1987-es évjáratú autójában
például gombnyomásra felfújhatók és
elõre-hátra dönthetõk az ülések, a hát-

só ülésrõl is állítható a rádió és a klíma,
gombnyomásra nyílik-csukódik a cso-
magtartó, a kanapéra emlékeztetõ
bõrüléseken pedig összesen 7 sze-
mély utazhat a 2,3 tonna önsúlyú,
4100 köbcentis motorral rendelkezõ
8 hengeres szépségben. A Cadi egyéb-
ként „éhes” autó, városban 20 litert is
fogyaszt, de senki nem használja hét-
köznapi közlekedésre. Aki teheti, több
kocsit is megvesz, a klubtagok egyiké-
nek például 78 álomautója van. 

A május 21-ei Garay téri találkozón
a belépés díjtalan. Lesz viszont tom-
bola, amelynek fõnyereménye egy
Cadillackel való sétakocsikázás. 

A klubtagok másnap, azaz 22-én
körutat tesznek a környéken. Vasár-
nap fél 10 körül indulnak a Sió Motel-

tõl, 10 óra körül várhatók a Bonyhá-
don, a börzsönyi elágazásnál, aztán
Szálkán át – mauszi-tetõi megállással
– Decsre hajtanak, ahol megnézik a
Babamúzeumot, majd Õcsényen át
térnek vissza a motelba. Az út során
módjuk lesz megtekinteni a szekszár-
di borvidék nevezetességeit, és per-
sze megkóstolni a hegy levét. Na, de
Babamúzeum? Érdekel egy autós
macsót egy sárközi baba? – vetettem
fel. Horváth Zoltán azonban kiigazí-
tott. Nem a pokol angyalai, hanem
kedves, joviális emberek a Cadillac-
klubtagok, inkább az ötvenes kor-
osztályból, és nemcsak a bortúra, ha-
nem a sárközi kitérõ ötletét is öröm-
mel fogadták.

Cser Ildikó

Amerikai autócsodákat láthatunk
Cadillac-találkozó a Garay téren

Felvételik a 
zene- és mûvészeti

iskolába
A Garay általános iskola és AMI Liszt Fe-
renc Zeneiskolája felvételt hirdet a
2011/2012. tanévre.

A meghallgatások idõpontja, vala-
mint az eddigi elõképzõsök hang-
szerválasztásának ideje és helye: 

MÁJUS 27. (PÉNTEK) 14.00–18.00
óráig, 2011. május 28. (szombat)
9.00–12.00 óráig, Szekszárd, Széche-
nyi u. 38.

A felvételi vizsgán képességek,
készségek felmérésére kerül sor (dal-
lam visszaéneklése, ritmus visszatap-
solása, a választott hangszerhez való
alkalmasság).

A 2011/2012-es tanévben ismét in-
dítunk kiselõképzõs (Elõképzõ 1)
foglalkozásokat, 2011. augusztus 31-ig
6. életévüket betöltõ gyermekek szá-
mára. Hetente 2x45 percben, játékos
formában ismerkedhetnek a zenei
alapelemekkel, új dalokkal, körjáté-
kokkal, ritmushangszerekkel.

További információ a 74/511-028-as
telefonszámon, valamint az iskola
honlapján: www.garaysuli.hu.

A mûvészeti iskola felvételt hirdet
továbbá (ugyancsak 6 éves kortól)
képzõmûvészeti, dráma és színját-
szás, valamint táncmûvészeti – ezen
belül: néptánc, modern tánc és tár-
sastánc – tanszakaira. A felvételik idõ-
pontja: NÉPTÁNC tanszakra: 2011. má-
jus 25. (szerda), május 26. (csütör-
tök), 16.00–18.00-ig. Helyszín: Peda-
gógiai Fõiskola E épülete, Szent Ist-
ván tér 15–17. 

TÁRSASTÁNC tanszakra: 2011. má-
jus 23. (hétfõ), május 25. (szerda),
15.00–17.00-ig. Helyszín: Garay János
Általános Iskola, Zrínyi u. 78. 

MODERN TÁNC tanszakra: 2011.
május 23. (hétfõ), május 25. (szerda)
15.00–17.00. Helyszínek: Garay János
Általános Iskola, Zrínyi u. 78. 

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÁG: 2011. május
23. (hétfõ), május 25. (szerda)
15.00–18.00. Helyszín: Garay János
Általános Iskola, Zrínyi u. 78. 

SZÍNMÛVÉSZET, DRÁMA tagozat:
2011. május 25. (szerda) 15.00–18.00.
Helyszín: Garay János Általános Isko-
la, Zrínyi u. 78. 

További információ: Huszárikné
Böröcz Zsófia mûvészeti igazgatóhe-
lyettesnél a 06-30/233-90-86-os tele-
fonszámon és az iskola honlapján:
www.garaysuli.hu.

Koncert a zeneiskolában
Trombita, zongora, fuvola,
gitár és emberi hang. Mind-
egyik kiváló eszköz arra,
hogy – ha hozzáértõk hasz-
nálják – szebbnél szebb dal-
lamok vagy szövegek szólal-
janak meg általuk. Erre lát-
tunk-hallottunk példát a
Liszt Ferenc Zeneiskola
nagytermében május 10-én
délután a Rotary Club Szek-
szárd által alapított mûvé-
szeti díjak átadása alkalmá-
ból tartott kis koncerten.

A rendezvényt Módos Er-
nõ, a klub alelnöke nyitotta
meg, aki elmondta, hogy a Szekszár-
don tíz éve mûködõ szervezet tehetsé-
ges fiatalokat, mûvészeket és rendezvé-
nyeket támogat. Céljuk elsõsorban a
barátságok és kapcsolatok ápolása. A
köszöntõ után az iskola diákjai léptek
fel igényes produkciókkal: Elsõként
Balogh Mátétól hallhattuk Kodály: Kit
kéne elvenni címû dalát (zongorán kí-
sért: Lányi Péter zongoramûvész),
majd Sándor Dániel és tanára, Erõsné

Molnár Éva (zongora): Haydn: Rondo
címû mûvét adták elõ. László Gabriella,
Környei Attila és Környei Miklós (gi-
tár): Környei Miklós: Ugrós tánc, vala-
mint Popper-Környei: Manók tánca cí-
mû darabját szólaltatták meg, ezután
Takács Noémi fuvolán játszotta na-
gyon szépen Danclal: Air Varié Op.
118. No. 1. darabját Lányi Péter közre-
mûködésével. Környei Attilától
Baririos: La Catedra címû mûvének

I–II. tételét hallhattuk gitáron,
végül Charpentier: Te Deum,
ismeretlen német szerzõ:
Glória és  Brahms: Bölcsõdal
címû darabját Wirth Ágnes,
Árvay Balázs és Oszter Bálint
játszotta trombitán. 

A rendezvény keretében
Módos Ernõ és dr. Gesztesi
Tamás, a klub volt elnöke át-
adták a Tolna megyében szü-
letett alkotók számára két
éve létrehozott képzõmûvé-
szeti pártoló díjat, melyet
idén Szily Géza festõmûvész
vehetett át. A közönségdíjat al-

kalmazott grafika kategóriában Schu-
bert Péter kapta. 

A díjhoz személyenként 150 ezer fo-
rint pénzjutalmat biztosít a klub. A te-
hetséges zeneiskolások támogatására
80 ezer forintot ajánlott fel a Rotary.
Ágostonné Béres Kornélia igazgató
megköszönte a támogatást, amit – kéré-
sére – a szakmai munkaközösséggel va-
ló egyeztetés után a június 15-ei tanévzá-
rón adnak majd át a tanulóknak. csi

Cadillac Rex Bennetts 1955-bõl
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A rejtvény megfejtését május 29-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A május 1-jei rejtvény helyes megfejtése: Pünkösd hava, Ígéret ha-
va, Tavaszutó. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Hargitai Istvánné, Szekszárd, Dorogi
köz 13. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

„Mert az Emberfia azért jött, hogy
megmentse, ami elveszett. 12Mit
gondoltok? Ha egy embernek
száz juha van, és eltéved közülük
egy, nem hagyja-e ott a kilenc-
venkilencet a hegyekben, és
nem megy-e el megkeresni az el-
tévedtet? 13Ha azután megtalál-
ja, bizony mondom néktek, job-
ban örül neki, mint annak a ki-
lencvenkilencnek, amelyik nem
tévedt el. 14Ugyanígy a ti meny-
nyei Atyátok sem akarja, hogy el-
vesszen egy is e kicsinyek kö-
zül.” (Máté 18, 11-14.)

Szükségünk van az örömre, mert
nem tudunk élni nélküle. De vajon
hol van az öröm forrása? Hol van az
a hely, ahol mindig megtaláljuk,
ahol nem veheti el tõlünk senki és
semmi? A Bibliát lapozgatva érti
csak meg az ember, hogy a kérdés
rossz: az öröm forrása nem egy
helyhez, vagy élettelen tárgyakhoz
köthetõ, hanem egy személyhez.
Valakihez, aki oly sokféleképpen
megmutatta magát és kincseit.

Egy személyhez kapcsolódik a tel-
jes öröm, aki azt mondta magáról,
hogy pásztor, méghozzá az egyet-
len igazán jó pásztora ennek a vi-
lágnak: Jézus Krisztus. 
Hívõ emberként sokféleképpen él-
jük át ezt a konkrét, krisztusi örö-
möt: Isten igéjét hallgatva, az Õ ne-
vében másokat szolgálva, imád-
kozva, Õt dicsérve hálaénekkel.
De azt hiszem, a keresztény öröm-
nek is van egy alapja, kiindulási
pontja. És ez az fenti szakasz ép-
pen errõl szól! Azt hiszem, a mi
örömünk végsõ forrása az, hogy
Krisztus által megtalált emberek le-
hetünk!  Nem kell tévelyegünk, bo-
lyongnunk e világban, van cél, biz-
tonság. A megtaláltatás után is van
sötét útszakasz, vannak még viha-
rok – de életünk biztos kézben le-
het: lelkünk pásztorának hûséges

karjaiban. Krisztus örül nekem: õt
pásztorként fogadó, magát megta-
lálni engedõ embernek. Az öröm-
nek ez a szikrája. Átélni, hogy Isten
örül nekem és örömünket lelni
Õbenne.  
Luther Márton mondja egy szép
imádságában: „Bizony Te vagy az
egyetlen igazi Pásztor, én meg saj-
nos az elveszett, rossz útra tévedt
bárány. Bennem sok a félelem és
aggodalom, szeretnék ugyan jó
lenni és azt is szeretném, ha irgal-
mas Istenem, békém, biztonságom
lenne. Amint hallom, Te is úgy
kívánkozol utánam, min én Te utá-
nad. Szorongok, félek – jaj nekem:
hogyan is jutok el Tehozzád? Ho-
gyan is tudsz segíteni rajtam? Így
vagy hát Te is aggodalomban és
gondban és Te sem kívánsz mást,
mint hogy ismét együtt legyünk,
Magadhoz ölelhess. Jöjj hát, itt va-
gyok, keress és találj meg, hogy új-
ra Veled lehessek, s aztán Téged
dicsérjelek, tiszteljelek mindörök-
ké!” Sefcsik Zoltán 

evangélikus lelkész

Evangélium
Az egymásra 
találás öröme

Szent Orbán-napi 
borünnep Istifán-

gödrében 2011
A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület nyitott pincékkel és
gazdag programmal várják az érdeklõdõket
május 28-án, szombaton, immár hatodszor
Istifán-gödrében a gazdák, a szõlõmûvesek,
kádárok és kocsmárosok védõszentjének
ünnepére.

A rendezvény 14.30-kor kezdõdik Ékes
László újságíró mûsorvezetésével. A prog-
ram egyházi részét Bíró László püspök ce-
lebrálja.

Fellép Kovács György tárogatós, Havas-
réti Pál tekerõlantmûvész, a nemzetközi-
leg elismert Téka együttes vezetõje és ta-
nítványa, Czájer Péter tekerõlantos; a
szekszárdi Magyarnóta-kedvelõk Baráti
Köre, a bogyiszlói Kovács János és cigány-
zenekara, a Tücsök Zenés Színpad, a szek-
szárdi Muslincák, valamint Keller Antal
harmonikás.

Este 18 óra után a szekszárdi Magyarnó-
ta-kedvelõk Baráti Körének szólistái, vala-
mint a Muslincák szórakoztatják a közön-
séget.

Vendégeket vár Asztalos Antal, Gyalog
Lajos, Ribling Ferenc, Tokai György,
Vesztergombi Antal és Zsitvai József pincé-
szete. 

Jó bor, zene, jókedv garantált, találkoz-
zunk az Orbán-szobornál.

Címünk: Szekszárd, Béla király tér 9.
Adószám:18865488-1-17

Számlaszám: MKB 10300002-46412355-
00003285 .                                    

Svéd kórus 
is énekel a 

templomkupoláért
A szekszárdi GAGLIARDA Kamarakórus
és a svéd Sundsvall város SAMKLANG
(„Összhang”) Kórusa közös jótékonysági
hangversenyt ad JÚNIUS 4-ÉN, SZOMBA-
TON este 19.00 órakor a Béla király téri
belvárosi templomban.  

Az evangélikus gyülekezeti hátterû
svéd kórus másnap, június 5-én, vasár-
nap délelõtt 10.00 órakor a szekszárdi
evangélikus templomban szolgál. A kó-
rust a dél-amerikai származású zene-
szerzõ és baritonista elõadómûvész
YAMANDOÚ Pontvik úr dirigálja.

Az együttes a kupola helyreállítására
ajánlja fel a koncertre látogatók önkén-
tes adományait.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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A 8 éves Bucsányi Dávid, a szekszár-
di Babits-iskola 2/b osztályos tanu-
lója korábbi sikerei után egy kétfor-
dulós országos képzõmûvészeti pá-
lyázaton ismét remekelt, és gyer-
mek kategóriában I. helyezést ért
el. Komárom-Esztergom megyében,
Bajót-Péliföldszentkereszten (régi
búcsújáró hely) hirdettek versenyt:
„Nyiss ránk” címmel. Az elsõ forduló
egy interneten beküldött kép alapján
elõszûrõ volt, amely után az országos
kiállításra beválogatott képeket kiállí-
tásra kész állapotban várták.

Három lehetõség közül Dávid: A ló,
mint az ember segítõtársa címû té-
mát választotta. A pályamûveket szak-
mai zsûri bírálta el – Dóri Éva a Ma-

gyar Mûvelõdési Intézet Képzõ- és
Iparmûvészeti Lektorátus Mûvészeti
Programok Fõosztályának munkatár-
sa személyében. A kisfiú korábbi or-
szágos rajzpályázatainak eredményei: 

2009 Pécs – országos gyermek-
rajzpályázat „A vasút, ahogy én lá-
tom” – I. díj,

2009 Budapest – országos pályázat
„Párizs–Budapest” címmel – II. díj,

2010 Zalaegerszeg – Zabszalma
együttes országos pályázata – II. díj,

2010 Csohány Kálmán országos
pályázat (Pásztói múzeum) – külön-
díj,

2011 Budapest – országos gyer-
mekrajzpályázat „Fától az erdõt” –
III. díj.

Bucsányi Dávid újabb rajzsikere

A városi sportcentrum éppen szabad
füves pályáin 2008 óta több-kevesebb
rendszerességgel fölfigyelhettünk a jel-
legzetes tojáslabdáért küzdelmet foly-
tató helyi buldózerekre. Nos, õk lettek
az amerikai futball szekszárdi mûve-
lõi. Akkoriban egy jó ideig azt mond-
tuk: íme néhány megszállott, aki utá-
nozza az amerikaiakat. De ma már jó-
val többrõl van szó. A szekszárdi Bad
Bones (Rossz Csontok) névre hallgató
formáció létezik, nem csak edzenek 2-
3-at, esetleg négyet egy héten, hanem
már bekapcsolódtak a sportág hazai
vérkeringésébe.

A DABAST ÉS AZ ISASZEGET 

DUPLÁN VERTÉK

Az elmúlt hétvégén pedig eljött a be-
mutatkozás pillanata: a sportcsarnok
küzdõterén berendezett pályán egy
hármas tornát rendeztek, amit a kiláto-
gató kisszámú nézõk elõtt meg is nyer-
tek. A Dabast 34-14-re, illetve 36-14-re
az Isaszeget elõbb 36-27-re, majd a dél-
után a döntõvel felérõ újabb mérkõzé-
sen 35-14-re verték.

– Nem a gyõzelem volt a legfonto-
sabb, de felettébb jó érzés volt ezt átél-
ni – mondta Szabó Ferenc, a szekszár-
di Bad Bones 39 éves, egyik alapító já-
tékosa, aki remekül érzi magát a tinik

és a huszonévesek között. – Az ameri-
kai focit értõk és élvezõk is láthatták,
hogy ezen az amatõr szinten is a har-
minc fölötti gól, a touch down elérése
eredményes, hatékony támadójátékot,
a csak 14-15 kapott pedig hatékony vé-
dekezést jelez a mi szintünkön. A tor-
na legértékesebb játékosát is mi ad-
tuk, a futó-támadó poszton játszó Ha-
lász Richárd személyében, a legjobb
védõ az isaszegiek közül került ki.

KISPÁLYÁN MÉG PÖRGÕSEBB

Az, hogy ilyen rövid idõ alatt már lé-
tezik meccseket játszani képes szek-
szárdi csapat, köszönhetõ annak,
hogy a pécsi Greengrosból kiváltak a
hazatérõ szekszárdiak, s aztán nem
sokkal késõbb csatlakoztak ehhez a
formációhoz a bajaiak. Akik egy idõ
után távoztak, de ez nem okozott vál-
ságot a Rossz Csontok történetében,
mert a létezéshez szükséges 15 tagú
csapatlétszám mára adott. Most 23-an
vannak, és szeretnének tovább növe-
kedni, ami már lehetõvé tenné a hõn
óhajtott nagypályás bemutatkozást.

– Ehhez kell 11 támadó, védekezõ
és egy ugyanennyi játékosból álló,
úgynevezett speciális egység – avat
be a részletekbe a korelnök, a kemény

bekk, Szabó Ferenc, aki megjegyezte:
– Amíg ez az ideális állapot nem ala-
kul ki, ilyen, héttagú csapatokat fölvo-
nultató, leszûkített pályán zajló mecs-
cseket fogunk játszani. Ezek amúgy
sokkal pörgõsebbek, mint a nagypá-
lyán zajlók, mi is és a közönség is job-
ban élvezzük, és a játék lényegének
megértésében is segítenek a sportág-
tól még idegenkedõknek.

Ez az Aréna Kupa elnevezésû torna
arra feltétlenül jó volt, hogy meghí-
vást kapjanak a szekszárdiak a rajtuk
kívül még idehaza létezõ 15-20 ama-
tõr kis csapattól. A Szekszárdon pályá-
ra lépõkön kívül már van meghívás a
budapestiektõl és a miskolciaktól, de
ott van a fejükben egy októberi,
újabb itteni sportághírverõ torna
megszervezése is.

Ha valaki ezek után kedvet érez az
amerikai focihoz, vállalva az ezzel já-
ró szinte állandó kék-zöld foltokat a
testen, az hozzávetõlegesen 70-80
ezer forintból hosszú távra fölszerel-
heti magát, és csatlakozhat a szekszár-
di, jellegzetes fekete szerelést öltõ
Rossz Csontokhoz. Most az egykori
Dózsa-pálya melletti „tarackoson”, ké-
sõ õsszel és télen pedig a Baka István
Általános Iskola tornacsarnokában
edzenek. B. Gy.

Szekszárd bekerült az amerikai foci hazai vérkeringésébe
Bemutatkozó tornát nyert a Bad Bones (Rossz Csontok)

A környezettudatos
vásárlásról…

Manapság sokat hallunk a környezetvé-
delemrõl, szén-dioxid-kibocsátásról,
üvegházhatásról, klímaváltozásról és a
globális felmelegedés okozta idõjárás-
változásról. Arról viszont annál keve-
sebb szó esik, hogy mit is tehetünk
mindennapjainkban környezetünk ál-
lapotának megóvásáért. És mit tesznek
mások? Hogyan járulnak hozzá a válla-
latok és például az önkormányza-tok a
klímaváltozás elleni küzdelemhez? 

A környezet- és klímavédelem egyik,
minden gazdálkodó szervezet számára
könnyen elérhetõ eszköze a zöld be-
szerzés. A zöld beszerzés annyit jelent,
hogy vásárlásaink során hangsúlyosan
vesszük figyelembe a környezeti szem-
pontokat, mellyel célunk az emberi
egészség és a környezet védelme. A
környezetvédelem manapság már
nem korlátozódik a természet megóvá-
sára, hanem gazdasági érdekként is je-
lentkezik. A zöld beszerzés módszeré-
nek számos elõnye lehet fõleg a vállala-
tok és önkormányzatok számára. Ezek
között említhetõ, hogy a környezetba-
rát termékek iránti igény megfogalma-
zása elõsegíti az innovációt, a környe-
zetbarát termékek elterjedését, a kör-
nyezettudatosság kialakulását, és pozi-
tív hatással van a vállalat vagy önkor-
mányzat társadalmi megítélésére is. 

Sõt, a zöld termékek a közhiede-
lemmel ellentétben nem minden
esetben drágábbak a hagyományos
termékeknél: a kezdeti beszerzési
költségeket kompenzálják a kisebb
mûködési költségek (fõleg az energi-
át fogyasztó berendezések esetében).
Minden kezdet nehéz, de van pár do-
log, amit érdemes számításba venni
akár gazdálkodó szervezetként, akár
magánemberként vásárolunk.  

Valóban szükség van az adott termék-
re? Van rajta ökocímke? Ha nincs, akkor
figyeljünk arra, hogy lehetõség szerint a
termék természetes anyagokból készül-
jön minél kevesebb vegyi anyag haszná-
latával, tartós és könnyen javítható le-
gyen, mert így sokáig lehet használni (ez
nemcsak a világ érdeke, hanem a sajá-
tunk is!), a termék használata során ne
keletkezzen káros anyag, ne igényeljen
külsõ energiaforrást, de a legrosszabb
esetben is energiatakarékos legyen, újra
feldolgozott alapanyagokból készüljön,
újrahasználható legyen, és ne kelljen tá-
voli országokból ide szállítani (mert ez
rengeteg energia).

Ha ezekre az apróságokra odafi-
gyelünk vásárlás közben, máris sokat
tettünk környezetünk védelméért.
Ha még a környezetünkben élõket és
a körülöttünk mûködõ vállalatokat és
közintézményeket is sikerül ráven-
nünk a környezettudatos vásárlásra,
akkor jelentõsen hozzájárulunk ah-
hoz, hogy a következõ generációkra
is egy élhetõbb bolygót hagyjunk.

További tippek és információk:
www.survive.hu. Diófási Orsolya



Ha kedd, akkor origami a Babitsban!
A Szekszárdi Origami Baráti Kör máju-
si foglalkozásai:
MÁJUS 17-ÉN: Még tart a tanév! Játé-
kos biológia – papírállatok átalakulása
MÁJUS 31-ÉN: Évzáró – nyári játékok
napos és esõs idõkre
A foglalkozások felnõtteknek és gyere-
keknek is ingyenesen látogathatók.
Pedagógusokat, fõiskolai hallgatókat
is szeretettel vár a foglalkozásvezetõ:
Tuzy Ibolya.
MÁJUS 21. (SZOMBAT) 9.00 ÓRA
KÉPZÕMÛVÉSZETI ALKOTÓNAP  
Mûterem-látogatás, szabadtéri rajzolás,
festés. Felkészülés a megyei képzõmû-
vészeti kiállításra. A program a TÁMOP
3.2.3 pályázatból valósul meg.

MÁJUS 22. (VASÁRNAP) 16 ÓRA
„CSEREBOGÁR, SÁRGA CSEREBO-
GÁR..." magyarnóta-mûsor a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza és a Magyarnóta-kedvelõk
Baráti Köre szervezésében
Helyszín: mûvelõdési ház díszterme
Közremûködik: Müller Beáta ének-
mûvész, Nógrádi Tóth István nóta-
énekes és az általa vezetett Dalstú-
dió hallgatói, valamint a szekszárdi
Magyarnóta-kedvelõk Baráti Köré-
nek szólistái és kórusa. Kísér:
Csicsó Gyõzõ és zenekara. 
Jegyek 1000 forintos áron a mûvelõ-
dési ház információjában válthatók
május 20-ig munkanapokon 10.00–
18.00 óráig.

MÁJUS 24-ÉN (KEDD) 10.00–11.45-IG
EURÓPAI NEMZETI PARKOK NAPJA A
PROMÉTHEUSZ PARKBAN
A Duna–Dráva Nemzeti Park négyállo-
másos pecsétgyûjtõ játéka általános
iskolás csoportok számára. 
Szekszárd Megyei jogú Város TÁMOP
3.2.3. „Szólítsuk meg a jövõ generáció-
ját!” pályázatának a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza
közremûködésével megvalósuló kö-
zösségi környezeti nevelési programja
a Babits Mihály mûvelõdési ház szer-
vezésében.
A foglalkozás nyilvános és ingyenes. 
A részt vevõ csoportoknak elõzetes je-
lentkezés és idõpont-egyeztetés szük-
séges! 

Jelentkezési határidõ: május 16.
További információ és jelentkezés: 
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza, telefon: 74/529-610, 
e-mail: info@babitsmuvhaz.hu.
MÁJUS 25.–JÚNIUS 17.
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
Kiállításmegnyitó: május 25. 15.00 óra 
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza díszterme
JÚNIUS 6. (HÉTFÕ) 19 ÓRA
Szekszárd Jazz Quartet koncert
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza díszterem
Mûsor: Jazz örökzöldek és saját szer-
zemények.
Belépõdíj: 700 Ft
(Jegyárusítás a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza infor-
mációszolgálatán.)
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

JELENTKEZÉS KIRAKODÓVÁSÁROKRA
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza 2011. május 1-jén VÁROSI
SPORTMAJÁLIST és 2011. május
29-én VÁROSI GYERMEKNAPOT
rendez Szekszárdon, a Prométhe-
usz parkban és környékén.
Mindkét programot KIRAKODÓVÁ-
SÁR színesíti,amelyre árusok jelent-
kezését várjuk.
A vásáron való részvétel feltételeirõl,
a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb
tudnivalókról az érdeklõdõknek vá-
sári rendtartást és jelentkezési lapot
küldünk. Információkérés: 529-610
vagy info@babitsmuvhaz.hu. 

SZEKSZÁRD, PROMÉTHEUSZ PARK
SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 A Swing Mazsorett és Tánc Egyesület bemuta-

tója
10.20 A Szekszárd városi általános iskolák amatõr

csoportjainak bemutatói
11.00 A Tücsök Zenés Színpad mûsora
12.00 Ügyességi és kvízjátékok
13.00 A Grove Gang Tánccsoport mûsora
13.20 A „Hot Iron” csoport súlyzórudas bemutatója
13.50 Ügyességi és kvízjátékok
14.00 Önvédelmi bemutató
14.30 A Szekszárdi MMS aerobicbemutatója
14.50 Ügyességi és kvízjátékok
15.00 „Kalandra fel!” a Grimaszk Bábszínház elõadása
15.50 Kvízkérdések a Megasztár-produkcióról
16.00 Lakatos Ivett Megasztár 5 koncertje
16.30 Az Iberican Táncegyesület mûsora
16.50 Kvízjáték a „Barátok közt”-rõl
17.00 „Mizu?” Kiss Ramóna és Barna Zsombor 

mûsora
18.00 A Bartina Néptánc Egyesület mûsora

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A PARKBAN ÉS KÖR-
NYÉKÉN:
Kézmûves-programok
Logikai és készségfejlesztõ játékok
Sakkszimultán
Babajátszó
A „Csiga-biga” Alapítvány kutyás játszóháza
Játékos nyelvtanulás
Egészségsátor a Vöröskereszttel
Tûzoltók mentési bemutatója
ÓCEÁN SE könnyûbúváreszközök bemutatója
Környezetvédelmi játékok a Zöld Társ Alapítvánnyal
Kajakozás a Szekszárdi Kajak-kenu SE közremûködésé-
vel a park taván
A Szekszárdi „Bad Bones” amerikaifutball-bemutatója
Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszókamion 
Kézmûves- és kirakodóvásár, étkessátrak a rendezvény
körül
A rendezvényt a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza szervezi
Információ: www.babitsmuvhaz.hu. 
Telefon: 74/529-610.

Május 29. (vasárnap) városi gyermeknap

Nyugdíjasoknak
FRISSEN VÁGOTT CSIRKE

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a TM Vöröskereszt
Nyugdíjas-alapszervezete értesíti tagja-
it, hogy május 16-án hétfõn reggel 6–7
óráig frissen vágott csirke árusítást
tart 650 Ft/kg áron.

FÜSTÖLT ÁRU
Május 23-án reggel 6 órától akciós,
kedvezõ árakon füstöltáru-árusítás lesz
a készlet erejéig. Ezzel egy idõben szá-
raztészta, étolaj, ételízesítõ, õrölt pap-
rika és alma is kapható a Hunyadi u. 4.
sz. alatt. Várnak minden nyugdíjas és
nagycsaládos vásárlót. Az árusítás alatt
az elmaradt tagdíjak is rendezhetõk.

Cukorbetegek figyelmébe

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása má-
jus 31-én Szekszárdon a kórház Lila
épületében 13.30. órai kezdettel lesz.
Kovács Jánosné, a regionális nyugdíj-
biztosítási igazgatóság osztályvezetõ-
je a cukorbetegeket és a nyugdíjasokat
érintõ jogszabályokról tart elõadást. 

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület sporto-
lói Bérben jártak a május 7–8-án meg-
rendezett Terep GP 2 fordulójának
íjászminõsítõ versenyén. A sportolók
kint, terepen elhelyezett terep-
lõlapokra adtak le naponta célonként
3 darab lövést az összesen 24 táblára.
A második napon szakadó esõben, en-
nek ellenére kitûnõen szerepelt a TTÍE
2 sportolója a MÍSZ országos verseny-
sorozatának 2. fordulóján. Ifj. Bóka
László felnõtt csigás kategóriában in-
dult, és a dobogó 2. fokára állhatott fel,
míg Kovács Gábor Zsigmond, aki fel-
nõtt olimpiai kategóriában indult, har-
madik helyezést ért el.

A Bátáért Egyesület
idén is  bekapcsolódik
a múzeumok éjszakája
programba, melyet jú-
nius 18-án az egyesület
szervez valamennyi
helyi múzeummal és kiállítóhellyel kö-
zösen, hangsúlyozva Báta színes hagyo-
mányait, kulturális sajátosságait. A Dél-
Dunántúl 20 legnépszerûbb fesztiválja
között nyilván tartott keszegfesztivált –
két év kihagyás után – hatodik alkalom-
mal rendezik meg július 2-án a Du-
na–Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó bá-
tai Nagy-szigetben, ahol minden érdek-
lõdõt nagy szeretettel várnak.

Az Örökség Gyermek Népmûvésze-
ti Egyesület és a Déli Kapu Folklór-
szövetség együttmûködésével má-
jus 7-én Pécsváradon tartott dél- du-
nántúli regionális gyermektáncfesz-
tiválon hatalmas sikert aratott a
Bartina Néptáncegyesület gyermek-
csoportja a Mondókás, az utánpót-
láscsoport pedig a Húshagyó bál cí-
mû koreográfiával. A seregszemlén
20 csoport vett rész Tolnából, Bara-
nyából és Somogyból, illetve Kalo-
csa és Dusnok Bács-Kiskun megyé-
bõl. A szakma kiválóságaiból álló
zsûri kiemelte a szekszárdi gyere-
kek magas szintû tánctudását.  

Dobogós íjászok
terepversenyen

Keszegfesztivál
Bátán

Bartinás gyerekek
sikere
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A szervezés teljesen flott volt, elõ-
ször történt meg, hogy egy nagysza-
bású versenyt teljes egészében a vá-
rosi polgárõrség biztosított. A hangu-
latról – külföldi példára – kihelyezett
zenészek gondoskodtak, elhelyez-
kedvén a 21 600 m-es versenypálya
több, a futókat nem zavaró szaka-
szán, például a kórházi fûtõmûnél.
Sõt, a keskenyebb szurdokok közelé-
ben is, ahol a legjobban megviselt fu-
tóknak segítettek a monotónia-tûrés-
ben, a többször jelentkezõ holtpon-
tok leküzdésében.

Valódi országos futótalálkozó volt
ez, nem akadt megye, amely legalább
egy képviselõvel ne lett volna jelen.
Szekszárdról és Tolna megyébõl mint-
egy hetvenen indultak, legtöbben
persze a Kadarka Futóklubból. A klub
karizmatikus alakja, a baráti körben
„Öcsiként” szólított ifjú Márkus Ist-
ván, a borvidék félmaraton megálmo-
dója, Horváth István polgármesterrel
együtt köszönte meg  a színpadon ezt
a kitüntetett érdeklõdést. A hölgyek-
nek is, akik közül a legkeményebbek
oda mertek állni a rajthoz – és leg-
többjük célba is ért.

Nehéz volt megtippelni a végered-
ményt, de az látszott, hogy olyan szá-
mottevõ külföldi nincs a mezõnyben,
aki komolyan megkérdõjelezhette
volna a magyar sikert. S ha a magya-
rokat számba vettük, okkal remény-
kedhettünk, hogy lehet a férfi és a
nõi mezõnyben, de a váltóban is té-
nyezõnek számító szekszárdi ver-
senyzõ, illetve duó és trió. Már csak
azért is, mert a félmaraton, illetve a
nagy maraton hazai top 10-ébe tarto-
zó versenyzõk, ahogy tavaly, most
sem neveztek be a szekszárdiak „flú-
gos futamára”.

ZSIGMOND ELÕD

ÉS CSATÁRI 

MÓNIKA AZ ÉLEN

ltt a helyi lokálpatri-
óták szakmailag
megalapozott sejté-
se: Zsigmond Elõd
és Csatári Mónika
versenyben lesz a
gyõzelemért. Mi
több, meg is nyer-
ték mind a ketten a
saját kategóriájuk-
ban a viadalt. De
még hogyan!? Erre
mondják sportber-
kekben, hogy valójá-
ban rajt-cél gyõzel-
met arattak. Az AC
Szekszárd csak stá-
tuszában amatõr, de
kvalitásai alapján
professzionális ,
még junior korú,
egyetemi hallgató
atlétája, Zsigmond Elõd az elsõ, a Kál-
váriára való felkapaszkodás után más-
fél perces elõnyre tett szert. Aztán az
elsõ komolyabb hegy-völgy túra után a
Porkoláb-völgyhöz érve 4 percet vert
rá, a már számára nem is látható, köz-
vetlen üldözõkre. Aztán a Remete ká-
polnáig még tovább nõtt az elõnye,
gyakorlatilag behozhatatlanná vált. 

Csak az idõ volt az ellenfele, a kor-
osztályában 3 ezer akadályon és 10
ezer méteren is a szûkebb elitbe tarto-
zó szekszárdi atlétának, aki a második
kálváriás kaptatót is komolyan véve, 1
óra 19 perc 18 mp alatt száguldozta be
keresztül-kasul a borvidéket. Több
mint hét perccel ért elõbb célba, mint
a másodiknak érkezõ szomódi Kovács
András, a harmadik, bajai Várbíró Atti-
lára pedig hat másodperc híján 9 per-
cet vert rá a szekszárdi atléta.

– Vártam már nagyon, hogy hazai
közönség elõtt is nyerhessek, ami
most elõször megtörtént, és ezért na-
gyon hálás vagyok a verseny kitaláló-
jának és megvalósítóinak. Sikerült
szuggerálni magam végig, szerencsé-
re olyan lelki alkat vagyok,
akit nem kényelmesít el az a
szituáció, ha nem futnak a
közelében. Hegymenetben
is sikerült négy és fél perces
ezreket futnom, lejtõkkel tar-
kított részeken egy perccel
kevesebb volt az ezres rész-
idõ. 

– Az idõvel is elégedett vagy
nem csak a gyõzelemmel?

– Nagyjából igen. Ahogy
korábban nyilatkoztam, meg-
kezdtem az átállást a fél és a
nagy maratonra, ennek meg-
felelõen edzek. Még az idén
elindulok a félmaraton orszá-
gos bajnokságon, ami jelzés-
értékû lesz, hogy hol is tar-
tok, aztán bevállalok még egy
nagy maratont, a tervek sze-
rint Zágrábban. Természete-
sen indulok a pálya országos
bajnokságon is több kisebb
távú közép-, illetve hosszútávfutó
számban.

Nõi reménységünk, a 42 km-re
szakosodó Csatári Mónika, a tavalyi, a
gyõzelmet ostromló második hely
után nem csak titokban gondolkod-
hatott a hõn óhajtott gyõzelemben.
Részint azért, mert a maratonok telje-
sítése kellõ alap, belépõ ide is. A rá jel-
lemzõ könnyed gazellaléptekkel már
a versenyt bevezetõ síknak mondha-
tó pár kilométeren arra törekedett,
hogy nõi futó egy se legyen elõtte. Ezt
az edzõi instrukciót a versenyen

egyéb elfoglaltsága miatt ezúttal részt
venni nem tudó Németh Gyulától
kapta Móni, és igyekszik szófogadó ta-
nítványként cselekedni. Már a Kálvári-
ára fölvezetõ szortírozón sorra hagyta
faképnél a síkon erõfitogtatókat, és
innét már azzal a motivációval futott,
hogy lehetõleg minél több elõtte futó
férfit érjen utol, illetve elõzzön meg.
Vele konkurálni tudó hölgy egy sem
akadt a késõbbiek során sem a me-
zõnyben. A gyõzelem édes érzése, a
befutó tapsviharos diadalmenete na-
gyon is elviselhetõvé tette számára a
december óta sajnos nem igazán mú-
ló térdfájdalmát. 

– Nagyon nehéz volt a Csacska-
szurdik teljesítése után kifutni a
Bodriékig. Igaz, sík terepre érkez-
tünk, de 26 fokos melegben és szem-
beszélben is kellett haladnunk. Ez-
után irgalmatlanul nehéz volt a Por-
koláb-völgyön át felfutva eljutni a
Bati-kereszthez. Az idõeredmény le-
hetne jobb is, mint 1 óra 42 perc 23
másodperc, de most mégse futottam
ki magam igazán, nem vagyok na-
gyon fáradt sem. Most még néhány
félmaratonon elindulok, mintegy fel-
készülés gyanánt is az év végére ter-
vezett maratoni versenyre – mondta

a célba érkezés után nem sokkal a Ka-
darka Futóklub kiválósága. Aki egyéb-
iránt célul tûzte azt, hogy belátható
idõn belül a maratoni távon eljusson
a 3 óra 10 perces idõig, a 21 km-en
pedig az 1 óra 28 percig. Ez ahhoz
képest, hogy Csatári Mónika most, a
harmincas éveiben kezdett csak el
igazándiból sportolni, igencsak
megsüvegelendõ teljesítmény. En-
nek ismeretében okvetetlenkedve
mi is feltesszük a kérdést: Móni, hol
voltál eddig? B. Gy.

(Folytatjuk)

II. félmaraton a borvidéken
Zsigmond Elõd és Csatári Mónika a mezõny fölé nõtt 

Zsigmond Elõd a faluhely-dûlõi terepen

A futókat és a lelkes szurkolókat Horváth István polgármester 
is köszöntötte

Csatári Mónika a kilátóhoz vezetõ
emelkedõn
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
május 24., kedden 16–18 óra.
Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 24-én, kedden 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület

május 17., kedden 16–17 óra
Gyakorló Ált. Isk.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
Május 23-án, hétfõn 
14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 
17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület
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 elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
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 második hétfõjén 
17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.
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SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
5,4 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

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

ELEMZÕT, PIACKUTATÓT KERESÜNK,
akár pályakezdõt is.Felsõfokú végzett-
ség elõny! Tel.: 20-9784-926 (hétvé-
gén is hívható).

HARKÁNY, társasüdülõben egyszobás
nyaraló eladó. Tel.: 30-869-2939.

SZÁNTÓDON vízhez közeli nyaraló ki-
adó. Érd.: 30/443-26-99 számon.

DBU: Nemzetközi 
színházi díj 

Csángóföldrõl
A Magyarországi Német Színház A
Nagybõgõ/Der Kontrabass címû pro-
dukciója elnyerte a legjobb elõadás dí-
ját a Csángóföld fõvárosában,
Bákóban, románul Bacãuban immár
hatodik alkalommal, ezúttal április 29.
és május 3. között megrendezett Gala
Star, nemzetközi monodráma-fesztivá-
lon. Georg Peetz a szekszárdi színház-
ban 2010. november 9-én bemutatott
átütõ erejû egyszemélyes elõadása rit-
ka csemege városunkban. Nemcsak a
mûfaj található meg alig-alig színhá-
zunk repertoárján, de a Mihai Con-
stantin Ranin rendezésében megszü-
letett elõadás egyetlen szereplõje, a Te-
mesvári Német Színház mûvésze is ke-
vés alkalommal tud Szekszárdon fel-
lépni. Ezért a színház által is rendkívül
jónak tartott elõadást a 2011/2012-es
évadban is mûsoron tartják – tájékoz-
tatott Frank Ildikó, a német színház
igazgatója, és szeretnék Budapesten is
bemutatni.

A darab szerzõje, a többnyire Mün-
chenben élõ Patrick Süskind (1949–)
nem is írhatta volna meg más formá-
ban rendkívül népszerû mûvét a pe-
rifériára szorult emberi létezésrõl, az
önsorsrontó elszigetelõdésrõl, mint
egy önmarcangoló monológban.
Georg Peetz hihetetlen koncentráci-
óval, páratlan színészi képességekkel
elõadott közel egyórás alakítása leg-
közelebb, és utoljára ebben az évad-
ban a Miniévad mûsorán lesz látható
június 2-án. K. E.

Koch Valéria gondolati lírájának hangjai versengtek
Rendhagyó módon emlékeztek Koch
Valériára 62. születésnapja alkalmából
a Magyarországi Német Színházban
(DBU) április 28-án, Valéria napján. A
nyilvánosság kizárásával,
szûkebb körben, mint az
elõzõ hat év emléknapjain,
de annál mélyrehatóbb mû-
helymunkával vitte színre a
szederkényi születésû ma-
gyarországi német író, köl-
tõ, mûfordító, újságíró, pe-
dagógus és filozófus hat né-
met nyelvû versét a szek-
szárdi I. Béla Gimnázium, a
pécsi a Koch Valéria Iskolacentrum és
a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium
húsz-húsz diákja.

A középiskolák tanulóiból vegyesen
összeállt tízfõs csoportok délelõtt egy-
egy alapos átgondolásra késztetõ, súlyos
költeményt elemeztek, értelmeztek
Frank Ildikó, színész, igazgató, Lotz Kata,
színész, a DBU diákszínjátszó csoportjá-
nak vezetõje, vagy a német Alexandra-
Britta Varan, ifa-kultúrmenedzser segít-
ségével. A kortárs magyar és német iro-
dalom kiemelkedõ alakjának Der
Mensch ist kein Tier (Az ember nem ál-

lat), Das Land Nirgendwo (A Sehol föld-
je), Glaskugelkindheit (Üveggolyó-gyer-
mekkor) Jenseits (Túlvilág), Schuld und
Sühne (Bûn és bûnhõdés), Unbewältigt

(Feldolgozatlan) címû költemé-
nyeinek elsõsorban képiségét
igyekeztek megragadni –
ahogy Lotz Kata elmondta. A
döbbenetesen igaz, gazdag je-
lentéshorizonttal rendelkezõ,
filozofikus versek egész létezé-
sünk legmélyébe hatolnak,
újabb és újabb gondolatokat
ébresztenek.

A színház versenyként hir-
dette meg ezt az alkalmat az iskolák-
nak, hogy megemlékezhessenek a 13
éve elhunyt, számos, köztük több né-
met irodalmi díjjal elismert, magyarul
és németül egyaránt nagy mûgonddal
alkotó magyarországi német Koch Va-
lériáról, bár születésnapja (április 22.)
idén a tavaszi szünetre esett. Ez az ese-
mény valójában úgy volt verseny, mint
egy hangverseny, a dallamok összecsa-
pása, a hangok hadrendbe állítása.
Koch mély gondolati lírájának más-
más, szûkszavú, töprengõ, mégis so-
katmondó hangjai, képei keltek életre

a színen a fiatalok lelkes, ötletteli játé-
kában. Ami után rangsort nem állítot-
tak fel, viszont a mûhelymunka lezárá-
saként közösen megbeszélték a látotta-
kat. Az ebben részt vevõ középiskolások
egészen biztosan közelebb kerültek a
színházhoz, Frank Ildikó már fel is fe-
dezett közöttük néhányat, akik után-
pótlást biztosíthatnak számukra. K. E.

KOCH VALÉRIA:

Levél a világ 
nagy öreg uraihoz

szeretnék még élni 
gyerekeket szülni 

májusban táncolni 
virágot locsolni 

és nem szétesni 
szépen öregedni 

magas kort megérni 
mint Önök

(1985)
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