
XX. évfolyam, 16. szám                                                           Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. április 25.

FUTÓCIPŐBE BÚJIK
A VÁROS MÁJUS ELSŐ
HÉTVÉGÉJÉN 

TÍZÉVES LETT A SZEKSZÁRDI
NŐEGYLET EGYESÜLET 12. OLDAL

SZEKSZÁRDOT
MEGLÁTTA ÉS
MEGSZERETTE 9. OLDAL 5. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Ovisok és iskolások ismerkedtek
csütörtökön a szelektív szemét-
gyűjtéssel az Alisca Terra Kft. nyílt
napján, amelyet a vízművel, az ön-
kormányzattal és a Zöldtárs Ala-
pítvánnyal közösen szerveztek a
Luther téren.

A hulladéktotó kitöltése után gya-
korlatban, játékos feladatok révén sa-
játították el a környezettudatos maga-
tartást. A Föld napja (egy amerikai
egyetemi hallgató, Denis Hayes 1976.
április 22-én hirdette meg a mozgal-
mat bolygónk védelmében, hazánk-

ban 1990 óta szerveznek évente akci-
ókat) alkalmából szervezett esemény
résztvevõi az új típusú edényeket is
megismerhették, amelyeket kísérleti
jelleggel 15 lépcsõházban helyez ki
hamarosan az Alisca Terra.

További cikkeink a 3. oldalon.

A Kék bolygó védelmében
A szelektív szemétgyûjtéssel ismerkedtek a nyílt nap résztvevõi

A gyerekek játékos formában ismerkedtek a szelektív szemétgyûjtéssel

Hétfõn utoljára
„demonstrálnak”

a Garay tériek
Április 26-án, hétfõn, 19 óra 56 perc-
kor – a Gyurcsány-éra lezárásaként –
utoljára jönnek össze a Garay téren az
országban egyedüliként Szekszárdon
immár több mint három és fél éve
mindennap demonstrálók. A rendez-
vényen meghívott elõadók – így töb-
bek között dr. Csókay András agyse-
bész, ifj. Hegedûs Loránt lelkipásztor és
Horváth István polgármester – szólal-
nak fel, illetve elfoglaltságtól függõen
üzenetüket tolmácsolják.

Mint ismert, Gyurcsány Ferenc
2006 szeptemberében kiszivárogta-
tott balatonõszödi beszéde országos
tüntetés-sorozatot indított el. A de-
monstrálókból mára egyedül a Garay
tériek maradtak. Az utolsó alkalomra
minden érdeklõdõt hívnak és várnak. 
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■ A Magyar Hírlap népszerû újságíró-
ja, az Echo TV „Korrektúra” címû mû-
sorának házigazdája tartott elõadást a
parlamenti választás hetében a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház színházter-
mében.

Bayer Zsolt felvezetõjében egy ér-
dekes történettel kanyarította vissza
az idõt 2002-re, mikor is az akkor 88
éves nagymamája figyelmeztette õt:
„addig nem halhat meg, míg nem Or-
bán Viktor lesz ismételten miniszter-
elnök!”. A publicista mosolyogva
mondta: az idõs hölgy most 96 éves,
és „jelenti”: naponta vágja a centit...
Bayer a nagyszülõk munkájának pél-
dáján keresztül próbált rávilágítani a
tényre, hányszor kellett újjáépíteni-
ük a világháborúk, 1956, Rákosi,
majd Kádár alatt és után a hazát.
Mint mondta, egy nemzet akárhány-
szor fel tudja építeni országát.
Ugyanakkor úgy gondolja, a léleképí-
tés már nehezebb feladat, mivel az el-
múlt nyolc évben a lelkünket tették
tönkre. „Itt állunk egy kifosztott,
tönkrevert országban, melyet gazda-
ságilag sem lesz egyszerû feladat talp-

ra állítani” – tette hoz-
zá. Az újságíró meglátá-
sa szerint lelkünk épí-
tésének elsõ lépcsõje
nem lehet más, mint a
számonkérés és elszá-
moltatás. Az új hatalom
legelemibb önérdeke
ez kell, hogy legyen.
Rendet kell tenni az ok-
tatásban és a kultúrá-
ban, hiszen – mint azt
Bayer hangsúlyozta –
ezt tette a trianoni tra-
gédia után Klebelsberg
Kunó oktatási minisz-
ter is, kinek gondolata-
it felidézve: „nem lehet Magyarorszá-
gon olyan gyerek, ki ha kell, gyalog
20 perc alatt ne érjen be az iskolába”.

Az újságíró a választási kampány
körüli lehetetlen helyzetet illusztrál-
va kifejtette: mindig elmosolyodik,
ha azt olvassa a baloldali Népszavá-
ban, hogy õ „náci”, miután megnéz-
te a Jobbikhoz köthetõ kuruc.info
internetes portált, ahol õt „kommu-
nista zsidónak” titulálják. Feltette a

kérdést, miért van az,
hogy 20 éve minden lé-
tezõ erõ azzal van el-
foglalva, hogy Fidesz
ne legyen, miközben
gazemberekkel, idió-
tákkal kell vitatkoznia
értelmes emberek és
kérdések helyett? Mint
mondta, a legnagyobb
ellenzéki párt az okta-
tásban eltörli a neolibe-
rális felfogást, mivel
már mindenkinek van
joga mindenhez az is-
kolákban, csak a peda-
gógusnak nincs!

„Volt négy év, 1998 és 2002 között,
amikor jó volt magyarnak lenni! Ami-
kor egy fiatalember 5-15 évre meg
tudta tervezni a jövõjét, lakáshoz jut-
hatott. Szárnyalt az építõipar, a vállal-
kozók felvehettek embereket mun-
kájuk segítésére, és egy szomszédos
ország sem mocskolta hazánkat, el-
lentétben a mai állapotokkal” – hang-
súlyozta Bayer Zsolt.

Gyimóthy Levente

A léleképítés elsõ lépése a számon kérés
Bayer Zsolt, a Magyar Hírlap publicistája szekszárdi elõadásáról

Kit értesítsenek
a mentõsök?

A mentõsök a közlekedési és egyéb bal-
esetek során azt tapasztalják, hogy a
legtöbb sérültnek van mobiltelefonja.
Az olyan sérülteknél, akikkel nem le-
het kommunikálni, a segítségükre sie-
tõk nem tudják, hogy a telefonban sze-
replõ hosszú címlistából ki az, akit ér-
tesíthetnek. A mentõorvosok és a men-
tõápolók azt javasolják, hogy a szükség
esetén értesítendõ személy adatait
mindenki ugyanazon a megjelölés alatt
adja meg. A nemzetközileg elismert és
elfogadott megjelölés az ICE (In Case
of Emergency), azaz "vész esetén".
E három betûbõl álló megjelölés alatt
annak a személynek a telefonszámát
kell megadni, akit vészhelyzetben, illet-
ve szükség esetén értesíthetnek a
mentõsök, a rendõrök, vagy a tûzol-
tók. Aki több ilyen személyt szeretne
megjelölni, az használja az ICE1, ICE2,
ICE3 jelzést. Ezt teljesen egyszerû „be-
ütni” a telefonkészülékbe, s nem is ke-
rül semmibe. Viszont baj esetén nagy
segítséget jelent! Azt is javasolják, a
mentõsök, hogy ezt a hasznos infor-
mációt adják át családtagjaiknak, isme-
rõseiknek egyaránt, hogy õk is alkal-
mazzák az egységes megjelölést. - h - 

Javul a megye baleseti statisztikája
Szekszárdon és környékén sokan vezetnek ittasan

A Tolna Megyei Baleset-megelő-
zési Bizottság legutóbbi ülésén
dr. Szecsei Zsolt alezredes, a bi-
zottság ügyvezető elnöke kiemel-
te: már a 2008-as esztendőről is
azt mondták, hogy a balesetek
tekintetében az elmúlt négy évti-
zed legjobb éve volt, ám 2009
még jobb eredményeket hozott.
Az idei első negyedévet vizsgálva
megállapították, hogy minden vá-
rakozást felülmúlt.

V. H. M.

Az elsõ három hónapban a megyében
54 személyi sérüléses közúti közlekedé-
si baleset történt, ami az elmúlt év ha-
sonló idõszakához képest 13 százalé-
kos csökkenést jelent. Ugyanebben az
idõszakban tavaly öt, idén pedig két ha-
lálos kimenetelû baleset volt. A súlyos és
a könnyû sérüléses balesetek tekinteté-
ben egyaránt 9-9 százalékos mérséklõ-
dést mutatnak a statisztikai adatok. Míg
tavaly ilyenkor 86, idén eddig összesen
77 ember sérült meg a megye közútja-
in. A legfrissebb – az április elsõ két he-
tére vonatkozó – adatok még ennél is
kedvezõbbek. Szecsei doktor hozzátet-
te, hogy a balesetek több mint fele
gyorshajtás miatt következett be.

Tolna megyében a legtöbb baleset
7 és 18 óra között történt, éjszaka
mindössze hat. Változatlanul magas a

gyalogosan és a kerékpárral közleke-
dõk elütésének a száma. Az említett
54 személyi sérüléses baleset között
tizet gyalogosok, hetet pedig kerékpá-
rosok szenvedtek el, illetve okoztak.
Ezeknek a csökkentése érdekében fo-
lyamatosan tartják az akciókat.

A bizottság sajnálattal állapította
meg, hogy még mindig komoly prob-
lémát jelent az ittasan okozott balese-
ti szám. Ez az elsõ negyedévben nem
csökkent. Az összes baleset húsz szá-
zalékát ittasan autózók, illetve ittasan
kerékpározók okozták.

Az ittas vezetés a Szekszárdi Rend-
õrkapitányság illetékességi terüle-
tén is komoly gondot okoz, ezért
szinte folyamatosan szervezi az akci-
ókat a kapitányság. Az elsõ három
hónapban 164 olyan személlyel
szemben jártak el, akik ittasan vet-
tek részt a közúti közlekedésben.
Közülük 120 közlekedõvel szemben
szabálysértési eljárás folyt, illetve fo-
lyik, 44 esetben pedig ittas állapot-
ban történt jármûvezetés vétsége
miatt folytat eljárást a szekszárdi ka-
pitányság.

Még mindig a gyorshajtás miatt következik be a legtöbb baleset

Bayer Zsolt publicista

Korlátfestés
és szemétgyûjtés
a Keselyûsi úton

A hétvégén is folytatódik a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program. Április
23-án az Oktel Kft. és az Extrém Sport
Egyesület szervezésében korlátfestés
és hulladékgyûjtés zajlott a Keselyûsi
úton, míg április 24-én a Fiatalok Tol-
nában Tolnáért Egyesület tagjai a
Városi Sportcsarnok hátsó bejáratánál
lévõ falfirkát meszelik le.

A program koordinátora közös
pályázati együttmûködésre várja OTP
és Allianz biztosítással rendelkezõ
társasházak jelentkezését. Páll Laura:
06 30/4948-028, laura@szekszard.hu.

Elindult a zöldjárat
Az elkülönített begyûjtést végzõ
„zöldjárat” idén április 7-tõl októberig
a családi házas övezetekben igénybe-
jelentés nélkül, minden héten szer-
dán közlekedik. Páros heteken az
Északi városrészben, páratlan hete-
ken a Déli városrészben gyûjti össze
a hulladéktároló edények mellé reg-
gel 6 óráig kihelyezett zöldhulladé-
kot. A társasházaktól szintén szerdai
napokon, de elõzetes igénybejelenté-
sek alapján szállítja el a hulladékot. A
társasházak igénybejelentéseit az
Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálata fo-
gadja (telefon: 74/528-850). Fontos:
amennyiben a hulladék közé kommu-
nális hulladék is kerül, a kihelyezett nö-
vényi hulladékot nem szállítják el.
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A HÉT TÉMÁJA

Szekszárdon is évente két alka-
lommal szervezik meg a lakossá-
gi veszélyes hulladékok gyűjté-
sét. Nyilvánvalóan a környezet-
szennyezés kivédése érdekében
biztosítja a város annak lehetősé-
gét, hogy a fölöslegessé vált
elektronikai és egyéb veszélyes
hulladékok ne a szurdikokban, er-
dőkben és más szabadtéri helye-
ken, azaz illegális lerakóhelyeken
végezzék.

V. H. M.

Petõ Gábor, a polgármesteri hivatal kör-
nyezetvédelmi referense elmondta,
hogy a szóban forgó veszélyes hulladé-
kok gyûjtésére, szállítására és kezelésé-
re külön engedéllyel kell rendelkeznie
az adott cégeknek. Ezek garantálják,
hogy megfelelõ ártalmatlanító helyekre
szállítják a veszélyt okozó holmikat.

Az elektronikai hulladékok körébe
tartoznak például a kiszanált rádiók, té-
vékészülékek, monitorok, elemek, tele-
pek, mobiltelefonok. Az egyéb veszé-
lyes hulladékok körébe sorolják egye-
bek között a savas akkumulátorokat,
festékeket, lakkokat és ragasztókat, va-
lamint azok maradványait és göngyöle-

geit egyaránt. De ide tartoznak a lejárt
szavatossági idejû gyógyszerek, a fá-
radtolajak, a különféle savak és lúgok.

A város két cégnek ad megbízatást a
felsoroltak összegyûjtésére. Erre legkö-
zelebb május 15-én 8 és 12 óra között
kerül sor. A városban két gyûjtõpontra
lehet elvinni a veszélyes hulladékot: a
Béla király téren, az autóbuszmegálló-
nál, valamint a Csatári üzletház parko-
lójában veszik át a holmikat, illetve
anyagokat. A környezetvédelmi refe-

rens megjegyezte, hogy egyéb idõ-
pontokban pedig a KT-Dinamic Kft.
bejelentésre a helyszínre megy, s el-
szállítja a funkciót vesztett készüléke-
ket, azaz az elektronikai hulladékokat.

Ezek ismeretében nem hinném,
hogy bárkinek gondot jelentene e hul-
ladékok megfelelõ elhelyezése, a bizto-
sított lehetõségek kihasználása. És
mégis! Abszolút érthetetlen, hogy
rendre alakulnak a veszélyes hulladé-
kok illegális lerakóhelyei. Bárkit is nyu-

godttá, sõt boldoggá tesz, ha az éj leple
alatt kisunnyog az erdõszélre, s ott rak-
ja le a környezetet súlyosan terhelõ és
veszélyt jelentõ holmikat?

A szakember szerint szerencsére
ma már csökken ezeknek a száma. Bár
ezt többnyire nem a tudatosság, a kul-
turált hulladékgyûjtés iránti jó szándék
vezényli, hanem a büntetéstõl való fé-
lelem. A közelmúltban több százezres
büntetés megfizetésére köteleztek egy
elkövetõt. Vajon hogy derül fény a tet-
tesre, tettesekre? Petõ Gábor közölte:
elõfordul a tettenérés, ami gyakorta a
közterület felügyelõk éberségét dicsé-
ri, a hulladékok között maradt nyo-
mok alapján is be tudják azonosítani a
„derék kiszállító” személyét, de ma
már egyre több lakossági bejelentést
kap a hivatal az ilyen esetekrõl, s te-
gyük hozzá, hogy a bejelentõk általá-
ban a tanúskodást is vállalják.

A szakemberek azt kérik, használja
ki a lakosság a veszélyes hulladék-gyûj-
tési akciókat! Az is áldásos lenne, ha
nem dobálnák be a használt elemeket,
gyógyszereket a kukákba. Sõt az üdí-
tõs és ásványvizes palackokat is min-
denki tapossa laposra, s úgy helyezze
be saját és környezete érdekében a
szelektív hulladékgyûjtõ edényekbe.

Veszélyes hulladékok gyûjtése: május 15.
„Tapossa laposra” – A jó szándék hiánya – Több millió lehet a büntetés

Veszélyes hulladékok a háztartásban is felgyûlhetnek

Örvendetes módon egyre növek-
szik a korszerű hulladékgazdál-
kodás a saját portán, de a lakó-
közösségekben is kielégíthető a
komposztálási igény a városban
és a kistérségben egyaránt – de-
rült ki a szekszárdi Zöldtárs Ala-
pítvány legújabb, negyedik láda-
kiosztó akcióján.

B. Gy.

Az alapítvány titkára, Gál Zsófia arról
adhatott tájékoztatást, hogy az a száz-
hetven láda, amire Szekszárd közigaz-
gatási határain belülre adtak be igényt,
s amire megvolt a pályázati forrás, már
elkelt – de az igény dupla ekkora a vá-
rosban. A megyeszékhelytõl északi
irányban található kisebb-nagyobb te-
lepülések pedig 330 ilyen speciális,
egy köbméteres ládára tettek szert. A
kistérség déli részének igényeit is tel-
jesítendõ, már is pályázott az alapít-
vány az újabb kontingensre.

Annak ellenére, hogy magától érte-
tõdõnek tûnik, hogy mi kerülhet a lá-
dába a szerves anyagokat tartalmazó
hulladékok közül (aprított fa, levél, fû
krumpli almahéj, rohadt gyümölcs
stb.), a ládához jutás feltétele egy elõ-
adáson való részvétel is, ahol konkré-
tan meglehet tudni: mi az, ami még
beférhet, s mi az, ami már nem, de az

idõarányos teendõket is fölvázolják. A
komposztálásra jelentkezõk tudják,
tapasztalják: meghálálják a virágok,
zöldségek, gyümölcsfák a bõ fél év el-
teltével keletkezõ virágföldszerû, azzal
azonos értékû végterméket, amely te-
le van tápanyaggal.

– Iskolák, óvodák, közösségi házak
is szép számmal kapcsolódtak a prog-
ramba, egy-egy erre a feladatra vállal-
kozó dolgozó koordinálja a dolgokat.
Jó volt hallani az óvónõktõl, tanítók-
tól, hogy a gyerekek olyannyira lelke-
sedtek, hogy otthonról hozták az al-
ma- és krumplihéjat, hogy azt nem
szabad „csak úgy” kidobni a szemétbe
– említette Gál Zsófia az újabb akció
beindításakor.

A pille palackoktól
a passzív házakig

A Zöldtárs Alapítvány égisze alatt
megalakultak a különbözõ munka-
csoportok, amelyek a klímavédelem-
mel kapcsolatosan városi, illetve kis-
térségi szinten is szeretnének prog-
ramjaikkal, akcióikkal egyre több em-
bert megnyerni az ügynek. A városi
támogatás garantált, hiszen Szekszárd
tagja a klímabarát települések hazai
szövetségének. A környezetnevelési
munkacsoportban több pedagógus is
szerepet vállalt, így több iskolát átfogó
program is indulhat, ami minden

részterületet átfog. A közlekedési
szekció az autóforgalom belátható
idõn belüli, érezhetõ csökkentését
tûzte ki stratégiai célul a városban –
bízva a kerékpárút-hálózat további
gyarapodásában. A helyi tömegközle-
kedés jobb kihasználására való ser-
kentése is napirenden van.

A hulladékgazdálkodási szakcso-
port tagjai fõ problémaként már az
alakuló ülésükön is fölvetették: valamit
tenni kellene, hogy mûanyag (PET)
palackok száma csökkenjen. Ezek föl-
dolgozása is problémás, újrahasznosí-
tásuk energiaigényes. A megvásárlá-
suk fokozatos csökkentése mellett
kampányol majd a munkacsoport.
Máris partnerre találtak a víz-levegõ
munkacsoportban, akik a csapvízfo-

gyasztásra serkentenek, mert igenis jó
minõségû, élvezhetõ ivóvízzel rendel-
kezik a város. Utóbbi csoport prog-
ramjában szerepel a csapadékvíz,
egyéb átfolyó vizek megfogása is.

– A talaj vízháztartását a növények
kezelik, így ha nincs elég növény egy-
egy területen, beleértve természetesen
a fákat is, nincs ami megfogja a nedves-
ségét. Mondani sem kell, mennyire
fontos lenne a szekszárdi birtokokon
ezt a szabad vizet megtartani – hallot-
tuk Gál Zsófiától, aki az energiagazdál-
kodási munkacsoport tematikájából is
kiemelt egy-egy területet:

– Sokszor szóba kerül a háztartá-
sokban az energiamegtakarítás. A
szakemberek részvételével mûködõ
munkacsoport szeretné megmutatni,
ha megtörténik egy-egy régebbi típu-
sú családi ház felmérése – hol is megy
el az energia a téli idõszakban –, s ott
megtörténik a szükséges beavatko-
zás, akkor egzakt módon ötvenszáza-
lékos fûtés-megtakarítás is elérhetõ.
Erre vannak már bemutatható városi
példák is. Szeretnék fölhívni az új
építtetõk figyelmét a passzív házakra,
amirõl a köztudatban az terjed, hogy
ma még megfizethetetlenül drágák. A
ház összköltségéhez képest egyáltalán
nem jelentõs az a pluszköltség, amivel
az energiafelhasználás egy életre szó-
lóan minimális szinten tartható.

Összeálltak a klímavédelem szekszárdi munkacsoportjai

Előadások

A Zöldtárs Alapítvány ezúton is ér-
tesíti a komposztládát igénylõ és
regisztrált 170 szekszárdi lakost,
hogy a ládák átadása elõtti tájékoz-
tató elõadás a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház tánctermében lesz az
alábbi két idõpontban. Április 27-
én, 17 órától az A-K, május 5-én
17 órától pedig az L-Z betûvel kez-
dõdõ nevûeket várják.
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Kadarkakutatás Mészáros-módra
Már bizonyítottak az õsi klónokkal „feltámasztott” testes tüzes kadarkák

Megelevenedik a szekszárdi ka-
darka legendája. Dédapáink tü-
zes, testes, vastag kadarkái –
melyek jeles költőink mindegyi-
két megihlették – immár nem
csupán jó ízű nosztalgiázás tár-
gyát képezik.

Bálint György

Köszönhetõen annak, hogy a fajta
meg-, illetve átmentésével foglalkozik a
szekszárdi történelmi borvidék né-
hány elkötelezett pincészete a pécsi
szõlészeti és borászati kutatóintézettel
karöltve. Immáron négy éve kezdõdött
el néhány kísérleti telepen az õsi ka-
darka klónokkal beoltott vesszõk tele-
pítése, s minden évben megtörténik a
termés beható érzékszervi, majd labo-
ratóriumi vizsgálata. Tavaly a Heimann
Családi Birtok eredményeit vizsgálva
adtunk számot az izgalmas kísérletrõl,
idén pedig Mészáros Pálnál kopogtat-
tunk: ossza meg tapasztalatait, élmé-
nyeit a kadarka iránt érdeklõdõkkel.

A mostaniak
erre nem képesek

– Sikerült kétszáz évet is visszamen-
nünk az idõben – újságolta nem kis
örömmel a kutatásra már korábban is
komoly hajlandóságot érzõ szakem-
ber. – Ezek a kadarkák, amelyekkel kí-
sérletezünk, dédapám idejébõl, az
1800-as évekbõl valóak. A filoxéra-
pusztítás túlélõi. Olyanok, amilyen-
nek elmondták: apróbb, lazább fürtû,
a mai kadarkánál kisebb szemû, söté-
tebb, az átlagnál jobban cukrosodó, és
fûszeressége miatt roppant tüzes. A

mostani kadarkákból tényleg nem le-
het ilyet készíteni.

– Vajon miért?
– Egyszerû a magyarázata: a filoxé-

ra-vész után mindenki igyekezett
helyreállítania a gazdaságát. Azokat a
klónokat választották, amelyek többet
teremnek. Ennek a fürtnagysága 15
dkg körül van, ezért õseink „semmit
érõ kadarkának” is nevezték, s így is
bántak vele. Jól felfogott anyagi érde-
kükben a harminctól ötven dekás für-
töket hozó fajtákat részesítették
elõnyben. Mi viszont a különlegesség-
re törekszünk, s ebben úgy érzem,
nagy segítséget jelentenek ezek a
több évszázados klónok, vagyis a Mé-
szi kadarkák, mert már ezen a néven
kerülnek palackba, ezzel próbáljuk
meglepni a következõ években a bor
ínyenceket.

– Lehet-e modernizáltan telepíteni
az õsi kadarkát? Mennyiben másak
a termesztési kockázatok?

– Lehet nagyüzemileg is telepíteni,
noha a szálvesszõs termesztést ez sem
bírja, de a karón, csapon elhúzva na-
gyon szépen terem. Annyi már most
kiderült, hogy virágzás elõtt nagyon
kényes a peronoszpóra-fertõzésre.
„Elvitte a köd” mondták az öregek,
nos ezt is el tudja vinni a „köd”, ha
nem figyelnek oda. Késõbb már nem
olyan kényes, mint az átlag kadarka. A
lisztharmatra persze azért még oda
kell figyelni, de a rothadásra nem ér-
zékeny, ami nagy elõny a termesztés
biztonsága okán.

– Egyre többet tud majd telepíteni
a régi és az új területeken eme csalá-
di legendáriumból? 

– Még 2003-ban jelentettem be az
Országos Fajtaminõsítõ Intézetnél, így
már szerepel az országos jegyzékben.
Nekünk is van fél hektár ültetvényünk,
amibõl már készítettünk is bort, a
Szent Grált. Kétezer éve keresik a tõ-
kékben a Szent Grált, mi úgy érezzük:
a Mészi kadarkában megtaláltuk.

Ezt kóstolta a pápa is
A kadarka egész Tolna megyében

elterjedt fajta volt, de legmarkánsab-
ban a szekszárdi borvidéken, az
õcsényi szõlõhegyen, egy összefüggõ,
4 hektáros területen jelent meg, amit
Virághegyiként ismerhettünk meg.

– Ez a fajta a régi szõlõnkben húsz-
harminc százalékban jelen volt – em-
lékezik vissza a gazda. – Nagyobb für-
tû, ovális, valamivel sötétebb színû
szemû, az átlagnál jobban cukrosodó

fajta. Ennek értékeit nem önállóan,
hanem házasításokban szeretnénk ér-
vényesíteni, hogy a különleges minõ-
ségû borok elõállításban a maga pá-
ratlan lehetõségeivel hozzásegítsen.

– Például Bordeauxban vagy Pá-
rizsban, ahol már sikerült aranyat
és ezüstöt is nyerni.

– Ezt az élményt azért szeretnénk
újra átélni.

– A kadarkával lenne igazán fre-
netikus...

– Igen, de akkor se lennénk elége-
detlenek, ha ezek a klónok egy bika-
vért tennének máshoz nem fogható
különlegességgé.

– Ha valaki, akkor ön biztosan el-
küldte mintáit az országos kadarka
borversenyre, ahol egészen más
adottságokkal bíró kadarkák is meg-
jelennek.

– Természetesen részt vettünk az
idei kiskõrösi megméretésen, és a
2009-es, többféle klónból készült ka-
darkánk aranyérmet nyert. Ez egy szé-
lesebb ízvilágú,  az átlagnál egy kicsit
testesebb kadarka volt. A fogyasztók is
kezdenek átállni erre a fajtára. Talán
jelzésértékû, hogy eddig mindig a vi-
lágfajta cabernet sauvignon vitte a prí-
met, s az elmúlt évben átvette a szek-
szárdi kadarka a vezetõ szerepet. Sze-
retnénk, ha ez a helyzet tartósan meg-
maradna, és más helyi borászkollega is
hasonló tapasztalatról számolna be.

Hátha majd a marketingesek tele-
kürtölik a szûkebb hazában és a nagy-
világban, hogy Liszt Ferenc is erre es-
küdött, s ebbõl a szekszárdi tüzesbõl
küldtek kóstolót Rómába a pápának.
Nem legenda, valóság.

Mészáros Pál
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Halfõzõ verseny
Május elsején 9 órától tartja hagyo-
mányos halfõzõ versenyét a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-
saskör a Szent István Házban. Neve-
zési díj nincs, de a fõzéshez szükséges
alapanyagokat és eszközöket min-
denkinek magának kell hoznia. Je-
lentkezni lehet: Horváth Editnél (tel.:
313-175, 06-20/524-6820).

Úton egymás felé...
A Civil Bûnmegelõzési Mûhely ápri-
lis 27-én (kedd) 17 órától tartja soros
ülését a Hunyadi u. 4. földszinti
nagytermében. Az összejövetel témá-
ja: „Úton egy-más felé…” IV. A kétkul-
túrás nevelési program további lehe-
tõségei Szekszárdon. Témagazda:
Fetzer Györgyi, a Baka István Általá-
nos Iskola igazgatója.

Elõadás
A Mentálhigiénés Mûhely nyugdíjas
tagozata szervezésében május 4-én,
14 órakor a mûvelõdési ház föld-
szinti termében dr. Galambos Éva
kardiológus fõorvos tart elõadást
„Újraélesztés a laikus szemszögé-
bõl” címmel. Az elõadás elõtt anyák
napi mûsorral köszöntik az édes-
anyákat, nagymamákat.

HÍRSÁVA számûzött magyar irodalom
Takaró Mihály léleképítõ elõadása Herczeg Ferencrõl

Takaró Mihályt hallgatni akkor is
élményszámba menne, ha a csir-
kepaprikás elkészítését ecsetel-
né. Tiszta beszéde, szónoki elő-
adásmódja, a magyar kultúra
iránti izzó elkötelezettsége, le-
nyűgöző tárgyi tudása élvezetes-
sé teszik szavait.

Cser Ildikó

A neves irodalomtörténész-tanár az
április 19-ei Léleképítõn a méltatlan
sorsra jutott írófejedelemrõl, Her-
czeg Ferencrõl (1863-1954) szólt a
Babits Mihály Mûvelõdési Házban.
Más megvilágításban, mint ahogy azt
az egypárti kommunista szakiroda-
lom tette évtizedeken át...

Herczeg Ferencnek ugyanis nem-
zetközi elismertsége ellenére 1948
után már nem volt helye a hazai iro-
dalomoktatásban, holott korábban
tananyag volt az iskolákban. Ha ír-
tak is róla, csak lekicsinylõen
tették. Ezért talán sokan nem tud-
ják, hogy 1925-ben Az élet kapuja
címû regényéért az elsõ Nobel-díj-
ra jelölt magyar író volt, akirõl an-
nak idején azt írták: „megszületett
az új Jókai Mór”.

A bánsági Versecen, jómódú, né-
met polgárcsaládban (Herczog) szüle-
tett. Magyarul az iskolában tanult
meg. Az 1890-as évek fordulóján kez-
dett el írni, regényt, novellát, késõbb
színdarabot is. A Budapesti Hírlapnál
1891-tõl dolgozott. Képviselõ, fõrend,
akadémikus volt, a kor írófejedelme.
Népszerûségét emelte lapja, az óriási
példányszámú Új Idõk (1895-1945),
melynek szerkesztõje volt. Amint Ta-
karó Mihály – idézetekkel is gazdagí-

tott – ismertetõjébõl megtudtuk,
Herczeg Ferenc nemcsak a cselek-
ményszövésben, hanem színes ma-
gyar nyelvünk használatában, a ma-
gyar történelem, a honi társadalmi
viszonyok sokszínûségének, ellent-
mondásosságának értékelvû, elfogu-
latlan bemutatásában is örök érvé-
nyût alkotott. Száznál is több kötete
közül ezúttal csak a legismertebbe-
ket említsük: Fenn és lenn; Mutamur;
A Gyurkovics-leányok/fiúk; Álomor-
szág; A hét sváb.

Mi volt a bûne, amiért félretették?
A trianoni döntés igazságtalanságá-
nak nyílt hangoztatása, a Horthy-
korszakban megalakult Magyar Re-
víziós Liga elnökeként kifejtett te-
vékenysége, egy békésen végrehaj-
tandó revízió szorgalmazása. Az '50-
es évek elején kitelepítették a ma-
gyar gulágra, a Hortobágyra, ahon-
nan 1953-ban, Sztálin halála után
szabadult, amikor megszüntették a
munkatáborokat. Hamarosan, már
a következõ évben szegényen és
magányosan halt meg Budapesten.

Az elõadás tanulságaként úgy ér-
zem, hazaszeretõ magyarként illik
megismernünk mûveit. Épülhetünk
belõlük.

Herczeg Ferenc

Megújul
a Sárköz útja

A dél-dunántúli régió uniós finanszíro-
zású mellékút-felújítási programjáról
adott tájékoztatást a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. A munkálatok Baranyá-
ban befejezõdtek, megyénkben pedig
a közelmúltban kezdõdtek. A régióban
az autópálya-építés okán ezeknek
utaknak az is feladatuk lesz, hogy meg-
könnyítsék a települések kapcsolódá-
sát az országos és európai gyorsforgal-
mi hálózathoz.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretén belül országunk hét statiszti-
kai régiójában összesen 183 útszakasz
felújítása zajlott le, illetve kezdõdött el.
A beavatkozások 73 projekt kereté-
ben összesen 1114 kilométert érinte-
nek, csaknem 50 milliárd forint érték-
ben. Szekszárdot és környékét a Szek-
szárd (Gemenc)-Decs-Várdomb kö-
zött kanyargó 5113-as számú út már
megkezdett felújítása érinti. A szóban
forgó út mentén élõk bizonyára örül-
nek majd az út megújulásának, hiszen
az utóbbi idõben az M6-os építési for-
galmát voltak kénytelenek elszenved-
ni. Tehát – mondhatni – megérdemlik
a környék lakói a tönkrement út felújí-
tását.

A 14 kilométeres útszakaszon a
munkálatok várhatóan május végén
fejezõdnek be. Erre a rendelkezésre
álló összeg 840 millió forint. - hm -  

n Tetszetõs torta is jelezte, hogy meg-
alakulásának tízéves évfordulójához
érkezett a Szekszárdi Nõegylet Egye-
sület. A jubileumi rendezvénynek szer-
dán adott otthont a Garay János Gim-
názium díszterme. A fellépõ fiatalok
ének, vers és zene elõadása után dr. Pá-
los Miklós, a megyei közgyûlés alelnö-
ke méltatta a nõk társadalmi szerepét,
majd dr. Sólyom Bódog, a Rotary Club
elnöke tartott köszöntõt és ajándéko-
zott születésnapi tortát.

Szabó Zsoltné, a nõegylet elnöke
bemutatta azt a segítõ tevékenységet,
melynek keretében az elmúlt évtized-
ben több mint 2 millió 600 ezer forin-
tot juttattak el rászorulóknak, majd
Melocco Miklós szobrászmûvészt,
mint tiszteletbeli titkárt köszöntötte.

Az ünnepséget az egyesület irodal-
mi pályázatának eredményhirdetése
zárta. 

Díjazottak, alsósok: 1. Nagy Vik-
tória Fruzsina (3/a), 2. Szeri Viktória,
3.: Jobban Barbara (3/a, mindhárman
Dienes V. Áltános Iskola).

Felsõsök: 1. Magyar Balázs (6/c,
Dienes Ált. Isk.), 2.  Kui Boglárka (8.
oszt., Comenius Általános Iskola), 3.
Jonescu Lea Maria (5/b, Dienes isk.)

Középiskolások: 1. Bender Mari-
ann (12/b), 2. Blesz Márta (mindkettõ

Szent László Középiskola  Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Tagintézménye), 3.
Mihó Tünde (11/a, Szent László Kö-
zépiskola Egészségügyi Szociális Tag-
intézménye).

Különdíjak, Tehetségdíj: Szász
Kincsõ Kinga (9/a, I. Béla Gimnázi-
um). Fantázia különdíj: Wolf Inez

(8. oszt., Comenius Ált. Isk. és Magyar
Balázs. Szép magyarságért-díj: Do-
mokos Tímea (8. oszt. Comenius). A
legeredményesebb iskola: Dienes
Valéria Általános Iskola Grundschule.

(A kategóriák legjobbjainak pá-
lyamunkáit a Szekszárdi Vasárnap
következõ számaiban olvashatják.)

Tíz éve segítenek a rászorulókon
A nõegylet pályázatán diákok tettek hitet városuk mellett

Dr. Pálos Miklós méltatta a nõk társadalmi szerepét
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Kodállyal arattak sikert a szekszárdiak
Egyházzenei fesztiválon járt Olaszországban az idén 45 éves madrigálkórus

Április 7. és 11. között rendezték
meg Loreto-ban az 50. Nemzet-
közi Egyházzenei Fesztivált,
melyre a Szekszárdi Madrigálkó-
rus is meghívást kapott. Tizen-
négy énekkar érkezett az olasz
városkába, hogy öt napon át
énekszóval hívja a zeneszerető-
ket koncertjeire.

Lakatos Orsolya

A program igen feszített volt. Az elsõ
nap délutánján Jobbágy Valér karnagy
helyszíni próbát tartott a bazilikában,
majd a színházteremben is. A nyitó-
koncerten minden kórus bemutatko-
zott: a szekszárdiak Liszt- és Orbán-mû-
veket énekeltek.

Másnap korán reggel a motel re-
cepcióján zengett a beéneklés, a szek-
szárdiak tisztelgõ éneklésre készültek
a bazilikában lévõ Szent Házban. A ha-
gyomány úgy tartja, hogy az angyalok
elhozták Mária házát Názáretbõl
Loretoba, majd e fölé emelték a bazili-
kát. A városka fontos zarándokhellyé
vált. A hiedelem szerint egy napfo-
gyatkozás árnyékot vetett Máriára és a
Kisdedre, így az eredeti szobor fekete
arcszínnel ábrázolja õket. Innen a Fe-

kete Madonna elnevezés is. Két mû
csendült fel az áhítatos környezetben
Liszttõl és Lassustól. Délután a szín-
házteremben a kórus Morales, Wert,
Scarlatti és Hassler mûveket énekelt
és nagy sikert aratott.

A harmadik nap iskolásoknak éne-
keltek az énekkarok: a Madrigálkórus
Cornelius, Eben és Poulenc mûveit
mutatta be. E darabok iránti szerete-
tünk átragadt a fiatal közönségre is, a
gyerekek pisszenés nélkül, nagy fi-

gyelemmel hallgatták a muzsikát. A
kórusok közös fellépéseit összkari
próbák elõzték meg, hogy az 500 fõs
énekkar megszokja a bazilika csodá-
latos visszhangját. Este Palestrina és
tanítványai darabjait szólaltatták
meg. Nagy élmény volt a kórusoknak
és a hallgatóságnak is. A koncertet
Domenico Bartolucci, a római Sixtus
Kápolna karnagya és zeneszerzõje
tiszteletére szervezték, aki személye-
sen részt vett az esten.

Szombaton délelõtt a folklór prog-
ramra a szekszárdi kórus hölgy tagjai
szép mezõségi ruhájukat öltötték fel,
a férfikar kalapot viselt – jó témát ad-
va a lelkes fotósoknak –, és Bárdos
népdalfeldolgozását mutatták be fer-
geteges sikerrel. A kórusok között a
Miskolci Egyetem Nõikara és egy
nagyváradi magyar kórus is szerepelt,
így sort kerítettek egy közös éneklés-
re is: A csitári hegyek alatt… zengett
Loreto fõterén.

Az esti gálakoncerten Kodály: Jézus
és a kufárok címû monumentális mû-
ve csendült fel. A szerzõ azt a jelenetet
zenésítette meg, amikor Jézus kiûzi az
árusokat a templomból. Talán a katar-
zis a megfelelõ kifejezés, mely leírja,
milyen érzés volt a darabot énekelni a
bazilika oltáránál. Különleges és felejt-
hetetlen, ahogy abban a szerencsés
pillanatban sikerült „megfogni” a da-
rab lényegét, mondanivalóját. Az euró-
pai szaktekintélyek sorban gratuláltak
Jobbágy Valér karnagynak e zenei
megfogalmazáshoz.

Az utolsó nap délelõttjé közös mi-
sével zárult a program, melyen a tisz-
teletre méltó Bartolucci mester maga
vezényelte új Missa Brevisét az
összkarnak.

A Szekszárdi Madrigálkórus több koncertet is adott Loreto-ban

Fekete esztendõ volt a tavalyi a szek-
szárdi rockzene történetében: a Chaos
Of Disorder metálkülönítmény és a
Fürgerókalábak viccrock zenekar is
bedobta a törölközõt. Jól tudjuk azon-
ban, hogy minden vég valaminek a kez-
dete: Weisz Gábor, a COD basszusgitá-
ros-énekese és Acélos Balázs, az FRL gi-
tárosa Halász Péter dobossal kiegészül-
ve Don Gatto néven új bandát alapí-
tottak, és újra támadnak.

Az új formáció 2009 decemberé-
ben Szarvason debütált a Prosectura
vendégeként (mert a jó „önkéntes
tûzoltók” ott segítenek, ahol tudnak),
s azóta koncert koncertet követ
Magyarországon és a határon túl egy-
aránt. Februárban elkészült a csapat
négyszámos bemutatkozó kislemeze,

és persze folytatódik a területi ex-
panzió.

A srácok sikeresen pályáztak a
PANKKK-nál (Program a Nemzeti
Kortárs Könnyûzenei Kultúráért) a
HungaroConnections projektre, ahol
nemzetközi cserekoncertek lebonyo-
lításához lehetett támogatást nyerni.
A szekszárdi fiúk a cseh Hemi Head
zenekarral közösen szerveznek né-
hány hazai és csehországi bulit.

A két banda a Bloody Roots
(Schmiedl Tamás, a Moby Dick éneke-
sének új csapata) és a Terror Zone
(Kreator Tribute) zenekarokkal kiegé-
szülve május elsején a Zugban lép fel,
majd június közepén két csehországi
koncerttel zárul az együttmûködés.
Info: www.myspace.com/dongattohc

Don Gatto: A Macska Hadmûvelet

Don Gatto: Acélos Balázs (balról), Weisz Gábor és Halász Péter

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S

Közös nevezõ
Képek és versek egy különleges kiállításon

A Szent József Katolikus Általános Isko-
la kiállítás sorozatának vendége volt
április 14-én Fitt Tamás informatikus
mérnök és felesége, Fittné Szilvássy Il-
dikó középiskolai tanár, akik Paksról
hozták el különleges alkotásaikat.

A házaspár öt éve foglalkozik alkotó
munkával, mindketten szeretik a szép-
mûvészetet, a komolyzenét, s a jelenle-
gi kiállítás a negyedik közös kiállítá-
suk. Ildikó magyar nyelv és irodalom,
valamint német szakos tanár a Vak
Bottyán Gimnáziumban. Elvégezte a
Magyar Író Akadémia szépírói mester-
kurzusát. Verseiben a múló pillanatot
igyekszik megragadni, különféle be-
nyomásokat rögzíteni, így hol hosz-
szabb versekben, hol egész rövid töre-
dékekben írja meg gondolatait. Tamás
gyermekkora óta különleges vonzal-
mat érzett a pillanatok megörökítése
iránt, ezért többféle, maga által készí-
tett „fényképezõgéppel” kísérletezett.
A legelsõt egy apró gyufásdobozból
alakította ki, s a szerkezetek sorában
elõkelõ helyet foglal el egy mogyorós
dobozból készített kamera. A termé-
szet szeretete, amely szintén gyermek-
kora óta jellemzõ volt rá, és a mérnöki
precizitás egyszerre jellemzi munkáit. 

A tárlatot Takács Éva, a Vak Bottyán
Gimnázium tanára nyitotta meg, kö-
zérthetõen bevonva a látogatókat a

mûvészházaspár különleges, egyedi
alkotásainak születésébe.

A fotók témái változatosak: megjele-
nik a természet és a mesterséges táj,
az épített, a mikro- és makro környe-
zet, az égi, a transzcendens, s profán,
az evilági. A képek nézõpontja is igen
különbözõ, néha madártávlatból, né-
ha békaperspektívából szemlélhetjük
a dolgokat. Érdekesek a bemozdított
felvételek, amelyeknél a kiinduló for-
ma – mely gyakran egy virág –, már
szinte felismerhetetlen. Helyettük a
nonfiguratív formák, intenzív színek
és erõvonalak játékos, különleges vi-
zuális világot tárnak a nézõ elé. A
fotókhoz Ildikó egy-egy versrészletet
írt, amely kiegészíti a képi világot.
Ezeknek a rövid gondolatoknak írásba
foglalására a játékosság jellemzõ, a kép
és a szöveg a nézõre együttesen hat.

A megnyitó egyik érdekes színfoltja
volt, amikor Fitt Tamás bemutatta a
közönségnek azokat a „fényképezõ-
gépeket”, melyekkel a kezdetektõl
örökítette meg és láttatja saját „szem-
üvegén” keresztül a világot.

A megnyitót Komjáthy Attila gitár-
ral kísért Cseh Tamás dalai és Decsi
Kiss János, a kiállítás sorozat rendezõ-
jének szavalata tette ünnepivé. A kiál-
lítás egy hónapig tekinthetõ meg.

Sas Erzsébet
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Lehet glóriával élni?
Friedrich Ch. Zauner darabjának hazai õsbemutatója a Magyarországi Német Színházban

Ön mit tenne, ha egyszer csak
egy glória teremne a feje fölött?
Éppen ilyen értetlenül és hitet-
lenkedve fogadta a „megdicsőü-
lést” Leonhard Plitz (Solymár Dá-
niel) is, a német színház magyar-
országi ősbemutatójának,
Friedrich Ch. Zauner: Oh Gott,
warum gerade ich? (Ó Istenem,
miért éppen én?) című komédiá-
jának főszereplője. 

Kovács Etelka 

Sok templomban hûsölt ugyan aznap
a vallási hevülettõl is forró Rómában,
egy kis szenteltvízzel is meglocsolta az
arcát, becsületes ember, és az adóját is
rendesen befizeti, de azért ez mégsem
indokolhatja a dicsfényt, ami felettébb
kellemetlen „viselet” egy éppen elõ-
léptetést remélõ hajnövesztõszer-ügy-
nök számára. Elõször felesége, Mária
(Lena Stamm) sem hitte el, hogy ez
komoly lehet, de aztán bele kellett tö-
rõdnie, hogy az õ szállodai szobájuk-
ban áramszünet esetén sincsen sötét-
ség. Elfogadható magyarázatnak tû-
nik, hogy talán Szent Leonhard hagy-
ta rá ezt a vándorglóriát. Ennél azon-
ban fontosabb megtudnia, hogyan
szabadulhatna meg tõle mielõtt talál-
kozik a fõnökével, Ugo Tedeschivel
(Andrei Hansel), aki valószínûleg azért
hívta Rómába, mert rá akarja bízni az
értékesítést Közép-Európában és
Lichtensteinben is. A megoldásra vi-
szont csak azután világít rá egy pap
(Andrei Hansel), akihez teljes kilátás-
talanságában fordult, miután azon az
áron, hogy teljesen nevetségessé tette

magát, megmentette feleségét a
szenvedélyes Tedeschi (jelenté-
se: németek) csábításától. Végül
Lollo (Pitz Melinda) segít...

A kortárs osztrák 
irodalom jeles alakja

Az Oh Gott, warum gerade
ich? címû komédia magyaror-
szági õsbemutatójára Szekszárd-
ra látogatott a szerzõ, Friedrich Ch.
Zauner. A kortárs osztrák irodalom je-
les alakja színháztudományi tanulmá-
nyai után több színpadi mûvet, film-
forgatókönyvet, tévé- és hangjátékot
írt, késõbb prózát is. Regénytetralógiá-
ja, Az örökkévalóság végében a Die Ze-
it címû lap szerint a kortárs irodalom
egyik legfontosabb mûve. Zauner
2004-ben új forma, a líra felé fordult:
drámai költeményt írt. Ebbõl bontako-

zott ki a Rainbacher
Evangelienspiele, ame-
lyet azóta is minden év-
ben megrendez szülõhe-
lyén, ahol ma is él. Az itt
bemutatott bibliai törté-
neteken alapuló színjá-
tékok a kezdetekhez
nyúlnak vissza most, a
nagy szellemi változások

korában.
Zauner jól ismeri darabjának hely-

színét, hiszen tanulmányai után egy-
éves ösztöndíjat kapott Rómába. Ma-
gyarországon korábban még nem járt,
de mégis sokat tud róla...

– Minek köszönhetjük, hogy jelen-
létével megtisztelte a komédia szek-
szárdi bemutatóját?

– Ez egy régebbi darabom, már
több bemutatóját láttam Ausztriában

és Németországban. Mikor felesé-
gemmel meghallottuk, hogy Magyar-
országon játsszák, arra gondoltunk: a
szakmai programot összekapcsoljuk
egy kis vakációzással, hiszen még so-
ha nem jártunk Magyarországon. En-
nek ellenére sokat tudok az országuk-
ról, mivel korábban írtam egy regényt
az Osztrák-Magyar Monarchiáról, és
ennek kapcsán sokat tanulmányoz-
tam Magyarországot.

– Említette, hogy már több elõadá-
sát látta a komédiának. Milyen volt
ezekhez képest a DBU premierje?

– Soha nem hasonlítgatom egymás-
hoz a darabjaim elõadásait, mind-
egyik hoz valami újat. Itt is sok új
megoldást láthattam. Tetszett a díszlet
és a jelmezek is.

– Érdekes alapötlet, hogy egy egy-
szerû, hétköznapi embernek egyszer
csak glória jelenik meg a feje fölött...

– Ez egy vicc, amivel finoman tréfát
lehetett ûzni az egyházból. Nem kö-
zönségnevelõ céllal írok, hanem hogy
gondolatokat ébresszek. Ebben a da-
rabban azt akartam megmutatni, mi-
lyen az, ha egy hétköznapi polgár
olyan kitüntetést kap, amelyet igazá-
ból nem érdemel meg. Témájánál fog-
va inkább katolikus területeken hatá-
sos, ott ülnek jobban a poénok.

– Itt jól reagált a közönség...
– A darabot egy amolyan kuncogós

komédiának írtam. Ez a kedvencem, ami-
kor nem egyszerre hahotázik az egész
közönség a térdét csapkodva, hanem fi-
noman kacagnak, mindenki máshol. Az
illúzió, hogy mindenkit be lehet hozni a
színházba, de azzal a réteggel szemben,
amelyik bejön, lehetnek elvárásaink.

Lena Stamm és Solymár Dániel a Német Színház legújabb darabjában

Széchenyi élete: emlékezés a legnagyobb magyarra
■ Ízléses meghívó és széleskörû szerve-
zõmunka invitálta a szép számú érdek-
lõdõt a Garay János Gimnázium dísz-
termébe április 17-én, a gróf Széchenyi
István halálának 150. évfordulóján tar-
tandó megyei emlékünnepségre.

Dr. Puskás Imre bevezetõje elõtt a
Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagóguskó-
rus szárnyaló dallamai röpítettek a
korba, majd az otthont adó intéz-
mény igazgatója, Heilmann Józsefné
köszöntötte a résztvevõket. Az ettõl
kezdve kisebb konferenciává emelke-
dõ emlékezésen országos szaktekinté-
lyek és helyi kutatók tártak elénk átfo-
gó képet. 

Dr. Gesztesi Enikõ, a gimnázium ta-
nára az ifjú gróf tanulmányait mutatta
be avatott részletességgel a nyelvtu-
dástól a tantárgyakig s eredményekig.
A budapesti dr. Simon Péter profesz-
szor az utókor számára legszemélye-
sebb forrást, Széchenyi naplóját ele-

mezte. Jobban mondva csak azt, ami
Tasner Antal, 1833-tól a gróf titkára és
István gróf fia, Béla „áldásos” törlései
után megmaradtak a sorokból. (Nem
ötlött fel a kérdés, de vajon az egykor
tussal áthúzott sorokat a mai techni-
kai viszonyok között el lehetne-e ol-
vasni – bízvást a történettudomány
épülésére.) A már 1814-ben öngyil-
kosságot megkísérlõ férfiú szívszorí-
tó kétsé-gei, gondolatai így is az egyé-
niség leghívebb megrajzolói az utó-
kor számára.

A gimnázium Széchenyi-szobrá-
nak megkoszorúzása után a szolnoki
dr. Fülöp Tamás Phd dolgozatával
hozta emberközelbe Széchenyi és
Kossuth har-cát, amely személyessé-
gével és nagy pillanataival egyben a
reformkor története is. A címül idé-
zett állandó jelzõ más megvilágításba
kerül, ha az 1840. november 19-i Pest
megyei közgyûlésrõl a Naplót olvas-

suk: „Kossuth megragad egy alkal-
mat, hogy a legnagyobb magyarnak
nevezzen. Dübörgõ, hosszú tetszés.

Én nem indulok meg. Késõbb: Kos-
suthnak, »Miért emel oly magasra,
hol nem tart-hatom fel magamat.«”
Ekként már egészen mást jelent a ki-
tüntetõ megjelölés...

Záró elõadásként a társrendezõ dr.
Gesztesi Tamás, a Tudományos Isme-
retterjesztõ Egyesület tiszteletbeli és
az Országos Széchenyi Körök elnöke
vette számba az államférfi „tévedése-
it” – így, a már címben jelzett idézõjel-
lel. Színvonalasan járult hozzá alapos
elemzésével a kép kiteljesítéséhez.

A megemlékezésbõl csupán a me-
gyei vonatkozásokat hiányolhattuk,
is-mervén például dr. Szilágyi Mihály
1980-as években helyismereti klub-
ban tartott avatott elõadását. Ezzel
együtt köszönet illeti az említetteken
kívül dr. Joó Ferencnét, a szekszárdi
Széchenyi-kör elnökét, s mindazo-
kat, akik lehetõvé tették az illõ fõhaj-
tást. -õs -bor

F. Ch. Zauner

Széchenyi István
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n Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése 2010. április 29-én (csütörtök), 9
órától tartja soros ülését a Polgármeste-
ri Hivatal konferencia termében.
A nyilvános ülés napirendjei:
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének …./2010.(…)
önkormányzati rendelete a 2009. évi
költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
2. Szekszárd MJV Önkormányzata Köz-
gyûlésének …./2010. (….) önkormány-
zati rendelete a az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyongazdálkodás sza-
bályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szek-
szárdi ör. módosításáról (tervezet)
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének …/2010. (….)
önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szek-
szárdi ör. módosításáról (tervezet)
4. Beszámoló a Szekszárdi Rendõrkapi-
tányság 2009. évi tevékenységérõl
5. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Hivatásos Tûz-
oltóságának 2009. évi tevékenységérõl
6. Javaslat Szekszárd MJV Önkormány-
zata Hivatásos Tûzoltósága eszközbe-
szerzési pályázatának benyújtására

7. Beszámoló az Állami Számvevõszék
ellenõrzésének tapasztalatairól
8. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács 2009-es munkájáról
9. Beszámoló a Tolna Megyei Fejlesztési
Tanács 2009. évi munkájáról
10. Beszámoló a Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mûködésének 2009. évi tapasztalatairól 
11. Beszámoló a Szekszárd és Környéke
Szociális Alapszolgáltatási Társulás mû-
ködésének 2009. évi tapasztalatairól
12. Beszámoló a Szekszárd és Környéke
Orvosi Ügyeleti Társulás mûködésének
2009. évi tapasztalatairól 
13. Közoktatási intézmények fenntartá-
sáról szóló társulási megállapodások fe-
lülvizsgálata
14. A Szekszárd és Környéke Alapellátá-
si és Szakosított Ellátási Társulás társu-
lási megállapodásának felülvizsgálata
15. A Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata
16. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú
Város testvér- és partnervárosi, vala-
mint nemzetközi kapcsolatainak 2009.
évi alakulásáról
17. Közgyûlési hozzájárulás háziorvosi
szolgálat ellátására kötött feladatellátási
szerzõdés feltételhez kötött felmondására
18. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei
Múzeummal régészeti feltárásra köten-
dõ szerzõdés-tervezet jóváhagyására
19. Szekszárd Megyei Szolgáltatásfejlesz-
tési Koncepciójának felülvizsgálata

20. Közterületek elnevezése
21. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának 2010. évi köz-
beszerzési tervének módosítására
22. Javaslat Szekszárd MJV Önkor-
mányzata többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok javadalmazási
szabályzatának megalkotására, vala-
mint a takarékosabb mûködés elõmoz-
dítása érdekében szükséges közgyûlési
döntések meghozatalára
23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Közoktatási Esélyegyenlõségi Hely-
zetelemzésének és Intézkedési Tervének
elfogadására
24. Javaslat a TÁMOP 3-1-3 a természet-
tudományos oktatás módszertanának
és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban címû pályázaton való
részvételre
25. Javaslat a közcsatornára történõ rá-
kötések 2010. évi támogatására
26. Javaslat az általános iskolai tanu-
lók napközbeni felügyeletének biztosí-
tására az iskolai nyári szünetben
27. Beszámoló a lejárt határidejû köz-
gyûlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fonto-
sabb eseményekrõl

8 2010. április 25.HIRDETÉS
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közgyûlés
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Szekszárdot meglátta és megszerette
Ric József: A zene a szakmám, a hobbim és a boldogságom

Legutóbbi beszélgetőpartnerem,
az aktív nyugdíjas éveket élő
versmondó és nótaénekes
Kálóczi István választása Ric Jó-
zsefre esett. A korábban autó-
buszvezetőként dolgozó, s mel-
lette zenélő férfi ma már főállású
muzsikus, s mint mondja, a zene
szerelmese. Találkozónkra is el-
hozta fehér Hohner tangóharmo-
nikáját, s eljátszotta a magam és
fotós kollégám nótáját.

V. Horváth Mária

– István említette, hogy önök a
Délvidékrõl származnak. Ponto-
san honnan? 

– Óbecsérõl. Csak akkor tudtuk
meg, hogy testvérvárosokról van szó,
miután Szekszárdra költöztünk. Ez na-
gyon jó érzés!

– Nem lehetett egyszerû döntés az
áttelepülés...

– Lelkileg nem, de amúgy nagyon is
kézenfekvõ volt. Kilencvenegy nyarán
jöttünk át, amikor már dúlt a délszláv
polgárháború. Amikor meghallottuk,
hogy elkezdték kézbesíteni a behívó-
parancsokat, összekapkodtuk a leg-
szükségesebb holmikat, majd felesé-
gemmel, Rózsával és két gyermekünk-
kel – Laura akkor hat-, Csaba kilenc
éves volt – beültünk az autóba, s irány
Magyarország. Mint megtudtam, azt a
katonai alakulatot is mozgósították,
amelynek és is tartalékosa voltam, szó-
val nem úsztam volna meg. Annak el-
lenére sem, hogy nem az én háborúm
volt, nem akartam benne részt venni.

– Nem gátolták meg a határátlé-
pését, mondván: dezertõr? 

– Nem, legálisan jöttünk át. El-
lenõrizték az útleveleket, még a
kocsit sem vizsgálták át.
Képzelje el, hogy Röszke
elhagyása után egy órával
lezárták a határokat.
Nagy szerencsénk volt.
Egyébként félelemben és
bizonytalanságban tettük
meg Óbecse és a határ közti
utat. Minden kihalt volt, még jár-
mûvekkel sem találkoztunk. Nem
sejthettük, mi vár minket a határon.

– Hol telepedtek le?
– Szeged-Szõregen ismerõsök segítsé-

gével béreltünk egy kis öreg házat, s fele-
ségemmel mindketten elhelyezked-
tünk. Én egy helyi kft.-nél dolgoztam, pá-
rom pedig Deszken, a szanatóriumban
takarított. Nehéz volt az indulás, hiszen
mindenünk Óbecsén maradt. Édesapán
két év múlva – féláron – eladta a város-
központban levõ házunkat, a bútorokat
és egyebeket pedig a rokonság segítsé-
gével áthozatta Magyarországra.

– Ön még akkor nem mehetett.
– Csak a mindenkire kihirdetett am-

nesztia óta, 1994-tõl járunk haza, s
amikor visszautazunk, akkor is hazajö-

vünk. Sajnos, édesapám hat éve meg-
halt, úgyhogy édesanyámat látogatjuk.

– Következzék a szekszárdi fejezet.
– Az akkor már itt élõ földijeink

1992 májusának elején meghívtak
bennünket vendégségbe a városba.
Nagyot sétáltunk, végig a „fasoron”,
majd felmentünk a kilátóhoz is. Aho-
gyan egyre többet láttam Szekszárd-
ból, egyre jobban beleszerettem, s azt
éreztem, itt szeretnék élni. Barátom a
húsiparnál szerzett nekem állást, rak-
tári anyagmozgató lettem.

– A család Szõregen maradt?
– Csak rövid idõre. Hamarosan meg-

látogattak, amikor a feleségem a posta
ajtaján meglátott egy hirdetést, misze-
rint érettségivel és számítástechnikai
ismeretekkel rendelkezõ munkatársat
keresnek. Mindjárt fel is vették, s egé-
szen 1997-ig ott dolgozott. Természete-
sen ide költözött az egész család. Az al-
bérlet után sikerült megvásárolunk egy
házat, késõbb egy kicsit nagyobbat,
Rózsa pedig gyógymasszõr lett. 

– És gyermekeik?
– Laura szülésznõ, itt dol-

gozik a kórházban, s már
legalább száz kisbaba világ-
rajövetelében segédkezett.
Párjával Õcsényben tele-
pedtek le, s készülõdnek a
nyári esküvõjükre. Csaba fi-
am biztonsági õrként kü-
lönbözõ helyeken tel-
jesít szolgálatot.

– Miután teljesen tönkretették a
húsipari céget, ön mihez kezdett?

– Teherautóra már a honvédségnél
megszereztem a jogosítványt, autó-
buszra pedig 1993-ban. Egy évre rá je-
lentkeztem a Gemenc Volánnál, s pár
hónap múlva föl is vettek. Tizenkét
esztendõn át helyi járatokon, a 12-es
és a 14-es vonalán szállítottam az uta-
sokat. Ezt a munkát is nagyon szeret-
tem, ám mivel akkor már elég gyak-
ran zenéltem, s egyértelmûvé vált,
hogy biztosítja a megélhetést, eljöt-
tem a cégtõl. Persze, barátsággal.

– Szintetizátoron és tangóharmo-
nikán játszik. Hol  tanult zenélni?

– Még Óbecsén. Négy évig jártam
az ottani zeneiskolába, a szolfézs mel-
lett harmonikázni tanultam. Amúgy
vendéglátó iskolát végeztem, de csak
hat-hét hónapig dolgoztam a szak-
mámban, felszolgálóként.

– Hogy fogadta a család a zene
iránti érdeklõdését?

– Örültek. Amikor vendégek
jöttek hozzánk, apám min-

dig kért, hogy muzsikáljak
a társaságnak. Boldogan
játszottam és énekeltem a
kért nótákat, slágereket. 

– A harmonikán játsza-
ni komoly fizikumot kö-

vetel.
– Jól mondja, de bírom, hi-

szen folyamatosan edzésben
vagyok. Ráadásul a tíz kilós

hangszeren soha nem ülve, kizárólag
állva játszom, ezzel is megtisztelem a
közönséget. A régi idõkben 24 órás la-
kodalmat tartottak, ami meg sem
kottyant. Ma már ennyit nem bírnék.
Elhoztam, hát megmutatom az én
büszkeségemet. Ezt az ötvenéves fe-
hér Hohnert – ami a világ egyik leg-
jobb harmonikája – Ausztriában vásá-
roltam egy gyûjtõtõl. Ugye, szép? A
hangja pedig gyönyörû!

– Ez bizony így van, de mondjon
még valamit a zenélés kezdeteirõl.

– Óbecsén megalakítottuk a hatta-
gú – harmonika, gitár, hegedû, két
szaxofon és nagybõgõ – Subagomb
együttest. Lakodalmakon és bálokon
zenéltünk, sõt versenyekre is el-eljár-
tunk. Szabadkán például a lakodalmas
zenekarok vetélkedõjén közönségdí-
jat nyertünk. Meglepetés zenészként
meghívott a család és a baráti kör Ber-
linbe, a focista Dárdai Pál harminca-
dik születésnapjára muzsikálni. Ott is
nagy sikert arattam, Pali pedig na-
gyon meghatódott. Megjegyzem, a lá-
nyom lagzijában is a Subagomb há-
rom tagja gondoskodik a talp alá való-
ról... Azért csak hárman, mert a „hatos
fogat” szétszóródott a világban, s csak
õk hárman élnek a közelben.  

– Mostanában a lakodalmakon kí-
vül hova hívják?

– Gyakran zenélek a szekszárdi bo-
rászok borbemutatóin, hiszen sok tár-
saság igényli az aláfestést a kortyolga-
tás mellé. Az idõsek napján több falu-
ba is elhívnak, hogy fellépjek az ün-
nepségeken. Persze, ezeken ingyen
játszom, egyetlen fillért sem fogadnék
el az öregektõl.

– Azt is hallottam, hogy a szek-
szárdi öregfiúk focicsapata is

ragaszkodik Önhöz. 
– Bizony! Megyek velük,

illetve az itteni meccsek
utáni „levezetõn” is én ze-

nélek. A harmonikázás
számomra nem munka.

Ma már ezt tartom a szak-
mámnak, a boldogságomnak
és a hobbimnak egyaránt.

– Mi a nótája?
– Sok van, de talán

az elsõ számú az „Ami-
kor még gyermek voltam,
oly sok széprõl álmodoz-

tam...” kezdetû.

– Ha egy bulin a kezébe
adják egy ismeretlen dal kottá-

ját és szövegét...
– Minden további nélkül elját-

szom. Kottát olvasok, nyilvánvalóan
szöveget is.

– Most viszont ön kérhet, bár nem
nótát.

– Szeretném, ha Végh Imre tanár úr,
aki nem régen vonult nyugdíjba, be-
avatna – az olvasókkal egyetemben –
érdekes és különleges életútjának
részleteibe. Fotó: Gottvald Károly



Aköltõnek szobrot, életrajzot,
összkiadást és emléktáblát szor-

galmazó helyi bizottság 1880-ban úgy
látta, a szülõház megjelölése az elsõ
teendõ. Ezért igyekezett országosan is
felidézni Garay alakját. Ennek fontos
pillanata az a Kenézy Csatár által
közölt levél és vers, amely a Babits
család kegyeletére is fényt vet. 

Babits Az én könyvtáram címû
esszéjében így emlegeti: „Újabb ré-
teg: Garay János költeményei, nagy-
apámé, akinek Garay még iskolatársa
volt… egy diákkori, kiadatlan verskéz-
irata is birtokunkban volt, amit…
nagy büszkén a szekszárdi múzeum-
nak ajándékoztam.” A mai Vörösmar-
tyban szintén fölbukkan: „nagyapám
vakációs növendék volt akkor, s
Garay Jánossal sétált, földijével, aki-
vel egy osztályba jártak…” 

A Vasárnapi Ujság 1880. április 18-i
fenti címû cikkébõl kiderülnek továb-
bi részletek is. „A levelet Babits Mi-
hály, kir. törvényszéki bíró, kinek aty-
ja a költõvel szoros baráti viszonyban
állott, volt szíves a közlõnek átenged-
ni. Tõle tudom, hogy a költõ, mint ta-
nuló is, nagyon szûk viszonyok közt
élt, s gyakran hónapokig Babits barát-
jának és tanulótársának szállását, ven-
dégszeretetét kelle igénybe vennie.
Mert atyja, ki eleinte jómódú kereske-
dõ volt, egy számadási pör folytán,
úgyszólván minden vagyonát elvesz-
tette s így fia nevelésérõl alig gondos-
kodhatott. A gyermek-ifjú Garay tehát
Pesten maga tartotta fenn magát, úgy
ahogy tudta, sok nélkülözés és szen-
vedés között. Ez idõben - 1830. május
15-én, tehát 18 éves korában - írta
alább közlendõ levelét is. Akkor a pia-
ristáknál tanult s a filozófia hallgatója
volt. (VII. oszt.) Szép, gömbölyû betûi
a pergamen-szerû, megsárgult papí-
ron most is könnyen olvashatók.”

A 32 soros hexameteres vers elé és
után írt levél részletei is jól érzékelte-
tik a rajongást. „Édes Atyám! olly na-
gyok és sokak érdemei, hogy azokat
lehetetlen szóval elõadni; azokat
csak egy mélyen érzõ sziv tudja érte-
ni, de nem kijelenteni; és oh! ezekért
hogy lehetne az hálátlan, ki életét
egyedül édes Atyjának köszöni? Meg,
megmarad örökös emlékezetünk-
ben; és azon sok terhek, azon bajok
és gyötrelmek, mellyeket rendülhe-
tetlen Lélekkel egyedül csak a mi bol-
dogságunknak reménye alatt, olly
terhessen viselt és visel. Meg, meg
lészen áldatva még akkor is, midõn
már a tisztább Égnek boldog országá-
ban fogja szenvedéseinek pálmáját
megnyerni.” 

A vers elõtt még annak keletkezé-
sét írja le: „…nem lehetett különös

örömérzés nélkül jelen lenni látnom
dicsõ neve napját, nem lehetett, hogy
azt örömöm kifejezésével meg ne
zengjem és a mit mások csupán csak
szokásból tesznek, azt itt fiúi közlése-
imbõl és igaz szeretetembõl kijelen-
teni, midõn ezen kellemetes reggelen
érzésem ily szavakra fakadott…” A ma
ömlengõ romantikának érzett sorok
közt ilyeneket találunk: „Te pedig élj
oh Atyám! örömünkre te édes Atyám,
élj! / Rád még sok boldog napok önt-
senek édes örömkéjt…”

Garay pályája delén is ugyanúgy
szerette édesapját és anyját, ezért fes-
tette meg a szekszárdi Boros Jánossal
arcképüket. Úgy gondolta, ha már
nem lesznek, hadd maradjanak meg
számára így is. Azonban a sors más-
ként határozott: a költõt szülei évek-
kel túlélték… Dr. Töttõs Gábor

„Garay János egy ifjúkori levele”
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 149. Ódon időben

ÁPRILIS 26-ÁN

220 éve, 1790-ben a megye köz-
gyûlése Bezerédj Ignácot s Je-
szenszky Sándor alispánt válasz-
totta országgyûlési követté.

ÁPRILIS 27-ÉN

115 éve, 1895-ben a fõispán a
vármegyei pénztárt s a hivatalokat
vizsgálta, „és általában megelége-
désének adott kifejezést a tapasz-
talt rend és munkásság fölött”.

ÁPRILIS 28-ÁN

110 éve, 1900-ban Linvo Interna-
cia címmel eszperantó világlapot
adott ki Lengyel Pál nyomdászunk.

ÁPRILIS 29-ÉN

145 éve, 1865-ben itt született dr.
Leopold Kornél ügyvéd, a Tolna-
vármegye fõszerkesztõ-tulajdono-
sa, bank-vezérigazgató. 

ÁPRILIS 30-ÁN

125 éve, 1885-ben sajtónk Érett-e
már? címmel várossá alakulásun-
kat sürgette. 115 éve, 1895-ben
Wosinsky Mór régész-plébáno-
sunk elindult Zichy Jenõ magyar
õshazát keresõ expedíciójával.

MÁJUS 1-JÉN

205 éve, 1805-ben megyeszék-
helyünk iparos tanulóinak rajzis-
kolát kért.

MÁJUS 2-ÁN

120 éve, 1890-ben az 1798 óta
mûködõ móri Fleischmann és fiai
cég borbizományos üzletet nyitott
a Pirnitzer-házban.

A megtisztelt atya…

Gyógyszer
földi pokol ellen
„Hasonló a mennyek országa a
szántóföldben elrejtett kincshez.”

(Máté evangéliuma 13, 44) 

Egy lelkipásztor egy napon a menny-
országról prédikált. Másnap reggel ta-
lálkozott egy gazdag gyülekezeti tag-
gal, aki így szólt: „Lelkipásztor testvér,
ön jó prédikációt mondott a menny-
országról. Mindent elmondott róla,
csak azt nem említette, hogy hol van
a mennyország.” „Ó, boldog vagyok a
ma reggeli lehetõségnek – válaszolt a
lelkipásztor. – Csak most érkeztem a
hegy túlsó oldaláról. Van ott egy kuny-
hó, ahol egyik szegény gyülekezeti ta-
gunk él. Nagyon beteg, ágyban fek-
szik és lázas. Ha elmegy oda, és visz
neki élelmiszert, és így szól: Testvér,
hoztam ezeket az ennivalókat a mi
Urunk és Megváltó Krisztusunk nevé-
ben, és azután elõveszi a Bibliáját, és
elolvassa a 23. zsoltárt, majd letérdel

és imádkozik, és ha még ezek után
sem látta a mennyországot, akkor ki-
fizetem minden ezzel járó költségét.”
Másnap reggel ezt mondta a lelkipász-
torának a gazdag gyülekezeti tag: „Lel-
kipásztor testvér, láttam a mennyor-
szágot, és tizenöt percet töltöttem a
mennyben, olyan bizonyosan, mint
ahogy most ön engem hallgat.”

Jézusnak egyszer tett valaki olyan
ajánlatot, hogy lépjen ki az ismeret-
lenségébõl, mutassa meg nyíltan is-
teni hatalmát úgy, hogy mindenki
láthassa. Ugorjon le a templom tete-
jérõl, üljön királyi trónra, változtassa
a köveket kenyerekké. Még élete vé-
gén is azt tanácsolta neki, hogy száll-
jon le a keresztrõl, elámítva ezzel a
sokaságot. Majd akkor mindenki úgy
fog rámutatni, hogy íme az Isten. Mi
ismerjük, ki tette ezt az ajánlatot! A
Sátán. Jézus nem követte ezt az utat.
Mégis sok ember megelégszik a Sá-

tán bûnre
b á t o r í t ó
ajánlataival,
és csodál-
kozik, hogy
a kibonta-
kozásra ké-
szülõ földi
mennyor-
szág, ho-
gyan válik
földi pokol-

lá! Egyedül Krisztussal fordíthatod
meg földi poklod irányát! Krisztus
számodra is felszínre akar kerülni a
szántóföldben elrejtett kincshez ha-
sonlóan. Ha olvasod a Bibliát, meglá-
tod, hogy szükséges végigmenned
az alábbiakon: Bûnfelismerés, Bûn-
vallás, Bûnelhagyás, Bizalom Krisz-
tusban (Hit), Várakozás és Megta-
pasztalás.

Hol tartasz? Krisztus szerelmére
kérlek, ne a pokolban.

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM

…és a hálás fiú

Madrigál-koncert
Idén 45 éves a Szekszárdi Madrigál-
kórus. Jubileumi koncertjüket május
8-án (szombat) 19.30 órakor tartják
a belvárosi templomban. A mûsor-
ban Rore, Lassus, Morales, Wert,
Tomkins, Praetorius, Buxtehude, Or-
bán és Gyöngyösi mûvei csendülnek
fel. Vezényel: Jobbágy Valér, Liszt-dí-
jas karnagy. A belépés díjtalan, min-
denkit szeretettel várnak.

Liszt Klub
A szekszárdi Liszt Ferenc Társaság
április 28-án (szerda) 17.30-kor
tartja következõ klub-estjét a Zene-
iskola nagytermében, ahol Grósz
Zsuzsanna diplomakoncertjének
darabjait hallgathatják meg az ér-
deklõdõk. Közremûködik Lányi Pé-
ter zongoramûvész. Mûsoron:
Bach-Brahms: Chaconne bal kézre,
Liszt Ferenc: Magyar fantázia, De-
bussy: Clair de Lune.

ZENESAROK
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Tavaszi madárdal
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A rejtvény megfejtését 2010. május 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Az április 11-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Zöld izmot feszítve gurul a sûrû nyárba a földgolyó.”
(Csukás István: Április).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bitai Tibor, Alkotmány u. 34. Gratulálunk, a könyvet postán küld-
jük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Mostanában minden reggel madárdal éb-
reszt, ha kell, ha nem. Hajnali 4 óra táj-

ban, akkor is ha ez engem gyönyörûséggel, fris-
sítõ energiával, tetterõvel, sõt határtalan opti-
mizmussal tölt el (vagy fel?), de akkor is, ha en-
nek a korahajnali koncertnek a hatására inge-
rülten, morgolódva kapálódzni, csapkodni kez-
dek a kezemmel, és ilyesféléket mormolászok
durcás kisgyerekként (a vágatlan szöveg nem
tûri a nyomdafestéket): - Drága, aranyos kis
madárkáim, miért nem alukáltok egy picikét
még pihe-puha fészkecskéitekben? Hisz még
hajnali 4 óra sincs. Az én kedvemért nem tud-
nátok legalább 6 óráig befogni a csõrötöket? 

S zóval (szerintem), beigazolódik az az
örökzöld igazság, hogy az ember örökké

csak elégedetlenkedik (mindegy, hogy kivel
vagy mivel), akár van oka vagy joga rá, akár
nincsen. Ámde rosszindulatú félremagyará-
zás lenne bárki részérõl is az én infantilis vi-
selkedésembe valami általános érvényû ta-
nulságot belemagyarázni. Már csak azért is,
mert a hajnali (nagyon korahajnali) madár-
dalhoz való kiszámíthatatlanul szeszélyes vi-
szonyulásomnak nagyon egyszerû és rettene-
tesen hétköznapi magyarázata van. Neveze-
tesen az, hogy én hajnali fél négyre kialud-
tam-e már magamat tökéletesen, vagy csak
éppen akkortájban érkezek el ahhoz a régóta
áhított szent pillanathoz, hogy végre lecsukó-
dik már a szemem... De ezek az átkozott, va-
gyis hát, akarom mondani, ezek az aranyos,
tündéri kis dalos madárkák éppen erre az
idõpontra idõzítették a hajnali zenekari fõ-
próbájukat, természetesen a kamionsofõrök-
kel másodpercre pontosan összehangolva a
produkciójukat, hogy a kísérõzene, a ritmi-
kai kíséret is tökéletes legyen. Tehát ez az ügy
egyszerû hétköznapi magánügy.

A z már természetesen egészen más eset, ha
emberek és nem ártatlan, kedves,

imádnivalóan édes kis madárkák néznek ma-
dárnak engem, és nemcsak engem, hanem
mindenkit, akit csak lehet. Ha ilyen szemszög-
bõl nézzük az én jelentéktelen kis hisztizésemet,
akkor az már közügy, amiben sok fontos tanul-
ság is bennefoglaltatik. Mindenki kiválaszthat-
ja magának azt a tanulságot, amelyik éppen
megegyezik az õ érdekeivel.

Bálint György Lajos
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A Városi Sportmajális programját
immár negyedik éve színesíti a
Domaine Gróf Zichy futófesztivál,
amely idén „kísérő rendezvényt”
kapott az I. Borvidék Félmaraton
képében, így már nyugodtan el-
mondható: május első hétvégé-
jén Szekszárd lesz a futás hazai
fellegvára.

Sz. V.

Az ország egyik legnagyobb, az iskolá-
sokat a legkisebbektõl a nagyobbakig
megmozgató utcai versenye az elmúlt
években már bizonyított. Az immáron
4. Domaine Gróf Zichy futófesztivált
rendezõ Sportélmény Alapítvány azon-
ban idén sem adná alább. Scherer Ta-
más elnök elmondta: szeretnék meg-
szólítani az idõsebb korosztályt, így a
legrövidebb, 1 km-es távon a nagyszü-
lõk együtt futhatnának unokáikkal. 

Újdonság lesz, hogy a profik 10
km-es futamát ezúttal nem a verseny
végén, hanem a délutáni, korosztá-
lyos futamok között rendezik meg.
Továbbra is várják a nevezõket az
egyéni és csapatversenyekre, és idén
is lesz integrált futam, amelyben sé-
rültek és épek együtt teljesíthetik az
1 km-es távot. A futófesztivál idei
sztárvendége a tornász világbajnok
Berki Krisztián lesz.

Mint arról már korábban beszámol-
tunk, egyesületbe tömörülõ szekszár-
di amatõr futók már nem csak közö-
sen járnak versenyekre idehaza és a
határainkon túl, de egy Magyarorszá-
gon egyedülálló viadal megrendezé-
sét is felvállalták.

A május másodikai I. Borvidék
Félmaraton hírére – nyugodtan mond-
hatjuk – az ország minden szegletébõl
érkeztek nevezések, melyek száma im-
már meghaladta a hatszázat. „Semmi
más hazai félmaratonihoz nem hason-
lítható próbatétel vár ránk” – állapít-

hatták meg a verseny résztvevõi a tér-
képre pillantva. Valóban, hiszen a
félmaraton során nyolc kilométernyi
kaptató vár az egyéniben vagy váltó-
ban nevezõkra a város utcáin, illetve a
borvidék szõlõültetvényeit átszelõ ne-
vezetes dûlõkben és szurdokokban.

Ifj. Márkus István, az I. Borvidék
Félmaraton fõszervezõje bízik benne,
hogy egy jó hangulatú, szakmailag is
értékes viadallal gazdagodik a magyar
versenynaptár és színesedik a városi
sportpaletta. A verseny különlegessé-
ge, hogy a futók stílszerûen az úgyne-

vezett fröccspontokon frissíthetnek,
ahol a megszokott energia italok mel-
lett bátran választható a kiváló szek-
szárdi roséból készülõ fröccs is. Hogy
a hosszútávfutó magányosságát eny-
hítsék: az útvonal kocsival jól megkö-
zelíthetõ pontjaira busz fuvarozza a
szurkolókat, és három zenekar is fo-
kozza a hangulatot. Az elõnevezõket
szombat este tészta-party várja a
Garay téren. A versenyközpont a
mûvelõdési házban mûködik majd.

Az I. Borvidék Félmaraton útvo-
nala: Garay tér - Hunyadi u. - Pollack
u. - Palánki út - Rákóczi u. - Tolnai L. u.
- Parászta u. - Kadarka u. - Flórián u. -
Béla király tér - Munkácsy u. - Kilátó -
Csacska-szurdik - Iván-völgy - Sárköz u.
- Porkoláb-völgy - Kápolna tér - Bartina
u. - Puskás T. u. - Kilátó - Alisca u. - Béri
B. Á. u. - Bezerédj u. - Garay tér.

Futócipõbe bújik a megyeszékhely
Május elsõ hétvégéjén a belváros és a borvidék útjait koptatják a futás szerelmesei

A profik versenyét a korosztályos futamok között rendezik idén

Információk

A versenyekrõl az alábbi elérhetõ-
ségeken lehet informálódni:
w w w . s p o r t e l m e n y . h u ,
info@sportelmeny.hu, telefon:
06/20-455-3374, illetve
www.borvidekfelmaraton.hu,
info@borvidekfelmaraton.hu, tel.:
06/74-510-046, 30/9572-761.

Sportmix
CSELGÁNCS.Három érmet szereztek
a Gemenc Judo Klub sportolói a közel
ezer cselgáncsozót fölvonultató nem-
zetközi Budapest Kupán. Lovász Bá-
lint ippon-gyõzelmek után csak a dön-
tõben maradt alul. Mátics András szin-
tén öt meccsbõl négyet megnyert, de
a fináléba jutásért vívott mérkõzésen
kikapott egy orosztól. A másik bronz-
érmes Ács Balázs volt, aki gyomor-
problémái ellenére is a dobogóra küz-
dötte fel magát. Mindhárom szekszár-
di dzsúdós nagy lépést tett afelé, hogy
a gyõri Világkupán is részt vehessen.

ASZTALITENISZ. Befejezõdött a Kö-
zép-európai Szuper Liga nemzetközi
csapatbajnokság idei küzdelemsoroza-
ta. Az ebben érdekelt Szekszárd AC az
alsóházi rájátszásban a kilencedik he-
lyért mérkõzhetett az Orosházával.
Sáth Sándor szakmai igazgató együtte-
se kettõs gyõzelemmel (6:2, 7:O) zár-
ta a párharcot. Az elmúl években két-
szer is a hetedik helyen zárt a szekszár-
di együttes, eddigi legnagyobb sikere
egy bronzérem volt a rangos nemzet-
közi sorozatban. Az Orosháza elleni
helyosztón asztalhoz álltak az eddig ke-
vés lehetõséghez jutó játékosok is,
mint Guld Katalin és Foderer Dalma.

Bajnoki címre hajt a szekszárdi pilóta
Fekete Krisztián 2006-os formaautós szezonját szeretné túlszárnyalni

Rutinos versenyzőnek számít a
magyar mezőnyben Fekete Krisz-
tián. A szekszárdi pilóta nyolca-
dik szezonjára készül a formaau-
tók mezőnyében, s idén szeretne
minden eddiginél eredményeseb-
ben szerepelni.

Sz. V.

A 36. születésnapját a héten ünneplõ
fiatalembernek voltak sikeresebb és
„felejtõs” idényei a gyorsasági országos
bajnokságban. Legjobb szezonját
2006-ban produkálta, amikor Coloni-
jával úgy lett bronzérmes a végelszá-
molásban, hogy évközben több futam-
gyõzelmet is begyûjtött.

Idén hasonló bravúrra készül, bár
már nem korábbi hû társával. A riváli-
sok folyamatos fejlesztése okán idén
minden korábbinál erõsebb mezõny
gyûlik majd össze a rajtrácsokon, így
öt év után Fekete Krisztián „nyugdí-
jazta” a Colonit. Családi csapatuk, a Pi-
Do Racing Team színeiben idén egy
2009-es Formula Masterrel vág neki
az öt versenyhétvégébõl álló bajnok-

ságnak. A Tatuus kasztniba egy 260
lóerõs Mugen-Honda motort építet-
tek, amely nem egészen 3 másodperc
alatt „katapultálja” a versenygépet álló
helyzetbõl százas tempóra. A techni-
kának köszönhetõen a szekszárdi pi-
lóta idén valóban versenyben lehet a
bajnoki címért, a csapat legalábbis ezt
várja tõle, s persze õ is magától.

A „küldetés” természetesen nem
ígérkezik könnyûnek, hiszen a mint-

egy tucatnyi versenyzõ alkotta me-
zõnyben ott lesz a korábbi bajnok
Nissany, Pödör és Eszenyi is. A
szekszárdi pilóta csapattársa idén
Tukora István lesz.

A szezonnyitót április 30. és május
2. között rendezik a Hungaroringen,
melyre a belépés ingyenes. Aki Fekete
Krisztiánnak a helyszínen szurkolna,
figyelje a króm-narancs színû autókat,
és keresse az 1-es rajtszámot!

Fekete Krisztián a Hungaroringen rendezett edzésen
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PROMÉTHEUSZ PARK

SZÍNPADI PROGRAMOK
10.00: A Szekszárdi Ifjúsági Fúvósze-
nekar koncertje
10.30: A szekszárdi általános iskolák
amatõr mûvészeti csoportjainak be-
mutatói:

A Dienes Valéria Általános Iskola né-
met nemzetiségi táncbemutatója
- A Szent József Iskolaközpont tanuló-
inak „bohócszáma”

A Baka István Általános Iskola labdás-
táncos produkciója

A PTE IGY Általános Iskola és AMI
Táncmûvészeti Tagozatának mûsora,
közben ügyességi és kvízjátékok gyere-
keknek
11.40: A „Hot Iron” csoport súlyzóru-
das bemutatója
13.15: A sportversenyek eredmény-
hirdetése
14.00: Az „Iberican” Táncegyesület be-
mutatója
14.30: A „H.L.S.” Junior csoport break
bemutatója
14.45: Ügyességi és kvízjátékok gye-
rekeknek
15.00: Bábszínház: „Pulcinella kertész-
kedik” - a Ziránó Színház elõadása
16.00: A Tücsök Zenés Színpad mûso-
ra
16.50: A Bartina Néptánc Egyesület
bemutatója, majd tánc a közönséggel
18.15: A Junior Stars koncertje

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A PARK-
BAN ÉS KÖRNYÉKÉN EGÉSZ NAP:
Kézmûvses programok,
Logikai és készségfejlesztõ játékok,
Játékangol a Helen Doron Nyelviskolá-
val,
Babajátszó,
Egészségsátor az ÁNTSZ és a Magyar
Vöröskereszt közremûködésével,
Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszóka-
mion,
Kézmûves - és kirakodóvásár, étkes sát-
rak a rendezvény körül.

SPORTVERSENYEK 9,00 ÓRÁTÓL:
Labdarúgás a Sport-és Szabadidõköz-
pont mûfüves focipályáin
Kézilabda a Garay János Gimnázium
tornacsarnokában
Sakk a Babits Mihály Mûvelõdési
Házban
Asztalitenisz a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Házban
Tájfutás: nevezés és rajt a Prométheusz
parkban
Egyéni és csoportos jelentkezések az
intézményeknek küldött nevezési la-
pokon és a versenyhelyszíneken
Rendezõk:
Kulturális programok: Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
Információ: telefon: 06/74-529-610,
www.babitsmuvhaz.hu
Sportversenyek: Szekszárd MJV Polgár-
mesteri Hivatala, 06-74-504-175

Városi Sportmajális – 2010. május 1.

VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Párolt tök vajas morzsával
Hozzávalók: 

l 1,5 kiló zsenge spárgatök, 
l 10 dekagramm vaj, 
l 0,5 dekagramm só, 
l 5 dekagramm morzsa

Elkészítés: A tököt megtisztítjuk,
belsejét kiszedjük, a húsát hosz-
szában négyfelé, majd ujjnyi da-
rabokra vágjuk, és megsózzuk.
A vaj felét megforrósítjuk, és a
tököt beletesszük. Nagy lángon,
fedő alatt addig pároljuk, amíg
átüvegesedett, közben néhány-
szor megkeverjük, vigyázva, ne-
hogy összetörjön. Ha elég lé van
alatta, fedő nélkül is pároljuk.
Tűzálló tálba terítjük, vajban pirí-
tott morzsával megszórjuk, és
pár percre a forró sütőbe tesz-
szük. Önálló fogás, vagy körítés
húsételek mellé.

A „No... Fiam!”
chardonnay vi-
lágos szalmasár-
ga színû fehér-
bor, illatában a
hordós érlelés
vaníliájával, vaj-
ra emlékeztetõ
jegyekkel. Ízé-
ben marad a
vaj, a vanília ki-
egészítve né-
mi zöld almá-
val, lendületes
savak kísére-
tében. Fo-
gyasztását 10-
12 Celsius
fokon aján-
lom.

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

Borajánló:
Eszterbauer borászat:
No... Fiam! 
2008
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

40. Tolna megyei gyermekrajz-ki-
állítás. Megtekinthetõ május 15-ig hét-
köznapokon 10-18 óráig, szombaton
10-14 óráig, vasárnap zárva.

Április 29. (csütörtök) 15 óra
45 éves szekszárdi Díszítõmû-

vészeti Szakkör – jubileumi kiállítás
a mûvelõdési ház kiállítótermében.

A jubiláló szakkört köszönti: Hor-
váth István polgármester.

A tárlatot megnyitja: Szabadi Mi-
hály Csokonay-díjas koreográfus. A
rendezvény háziasszonya: Matókné
Kapási Júlia, a mûvelõdési ház igazga-
tója.

Közremûködik: Pató Lili (népdal),
a Bartina Néptánc Egyesület tagja.

A tárlat megtekinthetõ május 17-ig,
hétköznap 10-18 óráig, szombaton
10-14 óráig, vasárnap zárva.

Április 29. (csütörtök) 19 óra
Szekszárd All Stars koncert a

márványteremben. Repertoár: stan-
dardek, be-bop, latin és funky jazz. A
mûsor második felében a Szekszárd
All Stars kiegészítve fúvósokkal big
band formációvá alakul, és Natalie

Cole, Frank Sinatra, Michael Bubble
feldolgozások mellett kubai és mo-
dern zenét játszanak.
Jegy: 800 Ft

Május 7. (péntek) 18.30 óra
„Szép vagy, gyönyörû vagy Ma-
gyarország...” magyarnóta est a
színházteremben. Díszvendég: Máté
Ottília dalénekes.

Közremûködnek a Magyarnóta
Kedvelõk Baráti Körének szólistái és
kórusa. Kísér: Csicsó Gyõzõ és
cigányzenekara. Mûsorvezetõ: Sas
Erzsébet.

Jegyek 1200 Ft-os áron a színházi
jegypénztárban válthatók munkana-
pokon 14.00-18.00 óráig.

Mûvészetek Háza

Április 30. (péntek) 19.00 óra
Spanyol est
Közremûködik: Karácsonyiné

Müller Beáta (énekmûvész), Környei
Miklós (gitár) és Pregun Tamás
(zongora).

Mûsoron: Rodrigo, Albéniz,
Manuel de Falla mûvei.

Jegyárak: helyszínen 1500 Ft, Ze-
nebarát bérlettel 750 Ft, elõvételben
1000 Ft

Kárpitmûvészet. Kiállító mûvészek:
Hauser Beáta, Nyerges Éva, Pasqualet-
ti Eleonóra, Sipos Éva, Vásárhelyi Kata,
Zelenák Katalin. A kiállítás megtekint-
hetõ április 30-ig, vasárnap és hétfõ
kivételével naponta 9-17-ig. Belépõ-
jegy 400 Ft, diák és nyugdíjas jegy 200
Ft. Csoportos látogatás esetén diákok-
nak ingyenes.

A Mûvész Presszóban (Szent István
tér 10.) Csala Sándor festõmûvész
kiállítása látható június 2-ig.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Április 22- 28-ig

15.30,17.30: Így neveld a sárkányo-
dat – színes szinkronizált amerikai ani-
mációs film
20.00: Légió – színes feliratos ameri-
kai fantasy

Április 29-május 5-ig
17.30,20.00: A titánok harca – színes
szinkronizált angol amerikai fantasy

ART TEREM
Április 22- 28-ig

17.00: Igazából apa – színes magyar
romantikus vígjáték
19.00 Mocskos zsaru – New Orleans
utcáin – színes feliratos amerikai krimi
(16 éven felülieknek)

Április 29 - május 5-ig
17.00: Revans – színes feliratos os-
ztrák film
19.00: Tetro – színes/fekete-fehér feli-
ratos amerikai film

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

„Szólítsuk meg a jövõ generáció-
ját!” - TÁMOP 3.2.3
Április 28-án 10 és 11 órai kez-

déssel: „Találkozás az élõvel”
a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) Tolna
Megyei Csoportjának közösségi
környezeti nevelési programja is-
kolás csoportok számára
Beszélgetés a természetrõl – gon-
dolatébresztõ elõadás, játékos fel-
adatok arról, mit tehet egy tanuló a
természetért. Elõadó: Tóth Sándor
ny. tanár. Az elõadás nyilvános és
ingyenes. Elõzetes jelentkezés és
idõpont-egyeztetés: 74/529-610.

Május 1-jén, 9 órától: „Gondol-
kodók napja” címmel 7 fordulós
nyílt, városi  rapid sakkverseny in-
dul általános iskolás alsós és felsõs
korcsoportokban, a Panoráma
Mozi elõcsarnokában.
Nevezés a helyszínen, 9 órától. Dí-
jazás: az elsõ három helyezett ér-
tékes könyvjutalomban részesül!
A programok az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozásával va-
lósulnak meg.

■ Egy négy évtizedre visszanyúló ha-
gyományt szeretne feleleveníteni a 25.
évét ünneplõ Mûvészetek Háza.

Jubileumi rendezvénysorozatának
zárásaként – a közelgõ felújítás és át-
alakítás elõtt utolsóként – tíz év után
újra tárlatot rendez a Tolna megyé-
ben élõ és alkotó, valamint az innen
elszármazott hivatásos képzõ- és ipar-
mûvészek közelmúltban készült alko-
tásaiból. A Színek és formák Tolna
megyében címû kiállításra meghívott
34 mûvész között találunk néhány
olyan a megyén kívüli barátot is, akik
erõsen kötõdnek a Mûvészetek Házá-
hoz, részt vettek annak munkájában.

A ‘70-es években, a ‘80-as évek elsõ
felében még évente jelentkeztek tár-
lattal a megye képzõ- és iparmûvészei,
aztán két-, majd a ‘90-es években már
csak háromévente. Utoljára 2000-ben
állítottak ki a Mûvészetek Házában,
miközben a tárlatok rendezõje, a Tol-
na Megyei Képzõ- és Iparmûvészek
Egyesülete is fokozatosan elhalt –
mondta el Baky Péter, a Mûvészetek
Háza igazgatója. – Iszonyú munka fek-
szik abban, hogy lett képzõmûvészet
Tolna megyében. Nem hagyhatjuk,
hogy ez elvesszen – folytatta.

Így, bár szûkös anyagi körülmé-
nyek között, mégis fontos, hogy újjáé-

lesszék a Tolna
Megyei Tárlatot,
amit a jövõben
háromévenként
re n de z n é n e k
meg. A Ház dol-
gozói – amit tud-
nak – ingyene-
sen oldanak
meg, Baky Péter

külön díjazás nélkül rendezi, és nyitja
meg a kiállítást, a megnyitón fellépõ
mûvészt sem honorálják. Azt kérték a
Tolna megyében élõ mûvészektõl,
hogy maguk szállítsák lehetõség sze-
rint nem nagy méretû mûveiket, de
ez Budapestrõl már nehezen megold-
ható, ehhez szükség lenne egy kiste-
herautóra és 100-120 ezer forintra.

Különbözõ okból kértek és kap-
tak már támogatást, nem várható el,
hogy mindig ugyanazok adjanak –
mondta Baky Péter. Cserében reklá-
mot és bartert tudnak felajánlani. Va-
lójában jól kialakult mecenatúrára, il-
letve új kultúrpolitikára lenne szük-
ség, de remélhetõleg így is sikerül
színes, a képzõ- és iparmûvészet
minden ágát felvonultató kiállítást
rendezni, amely május 8-tól a ház át-
alakításának megkezdéséig lesz láto-
gatható. K. E.

Újjáéledhet a megyei tárlat

Baky Péter
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Április 27. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Április 27. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

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

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
Április 12. (hétfõ) 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
Április 12. (hétfõ) 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Április 13. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Április 19. (hétfõ) 17-18 óráig
Április 26. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

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

KÖZLEMÉNY

HASZNÁLT RUHA. A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete használtruha ado-
mányozást tart április 26-án (hétfõ)
8 és 9 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt.

DIABETES ELÕADÁS. A Tolna Me-
gyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének következõ elõadása április
27-én, 13.30 órai kezdettel lesz a
Lila épületben. Vendég: Dr. Al Farhat
Yousuf onkológus fõorvos. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak!

AKCIÓS FÜSTÖLTÁRU. A Mentálhigi-
énés Mûhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozat szervezésében a
Rákóczi u.8. és a Béri B. Á. utca
79. szám alatti húsboltok április 29-
én kedvezményes áron füstöltáru-
árusítást tartanak 7 és 11 óra között. 

ÉLELMISZEREK. A Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsége
szervezésében április 26-án 6.30-
tól akciós füstölt áru, továbbá száraz-
tészta, étolaj, ételízesítõ és õrölt pap-
rika kapható a Hunyadi u. 4-ben.

VENDÉGLÁTÁS. A Szekszárdi Turisz-
tikai Kft. Tourinform Iroda keres ki-
adó nyaralókat idegenforgalmi hasz-
nosításra Domboriban. Az együtt-
mûködés feltétele: megfelelõ kom-
fortfokozat, felszerelt konyha, tiszta,
rendezett környezet, számlaképes-
ség. Érdeklõdni lehet: 74/315-198,
e-mail: szekszard@tourinform.hu.

Felhívás ebek veszettség elleni védõoltására
n Szekszárd város magán-állatorvo-
sai értesítik az állattartókat, hogy az
évente kötelezõ veszettség elleni vé-
dõoltás és a kötelezõ féreghajtás el-
végezhetõ rendelõkben vagy az ál-
lat tartási helyén, illetve kedvezmé-
nyes kampányoltás keretében 2010-
ben az alábbi helyeken és idõpon-
tokban:

Április 24. (szombat): József
puszta 7.00-7.20 óráig, Kender-
gyár 7.25-7.40 óráig, Ózsák-puszta
7.45-8.10 óráig, Keselyûs 8.15-8.45
óráig, Nyámándpuszta 10.00-10.15
óráig, Béketelep 16. 10.20-10.45
óráig.

Április 26. (hétfõ): Jobbpa-
rászta buszforduló 7.00-7.30 óráig,
Palánk kommunális 7.55-8.15 óráig,
Fehércsárda 8.25-8.45 óráig, Sió-
csárda 8.50-9.10-ig, Mocfacsárda
9.15-9.35 óráig.

Április 27. (kedd): Újvárosi Kis-
állat Rendelõ (pótoltás, dr. Jakab Fe-
renc, Rákóczi u. 92.): 17.00-18.00
óráig

Április 28. (szerda): Dr. Kocsis
Beáta rendelõje (pótoltás, Csatári u.
1.) 17.00-18.00 óráig.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a 164/2008. (XII.20.) FMV ren-
delet alapján az ebtulajdonos köteles
minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen beoltani. Az ol-
tásra az elõzõ évi, kitöltött eboltási
igazolványt is el kell vinni.

A hivatkozott minisztériumi ren-
delet már kötelezõen elõírja az egy-
séges, sorszámozott oltási könyvek
kiállítását. A veszettség elleni védõ-
oltás díja 2800.- Ft, valamint féreg-
hajtó tablettánként 100 Ft (adag: 1
tabletta/10 kg), melyet az eb tulajdo-
nosa köteles az állatorvosnak megfi-

zetni. Az újonnan kiállított oltási
könyvek ára 300 Ft.

A be nem oltott eb tulajdonosa az
egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
alapján 50 000 Ft-ig terjedõ pénzbír-
sággal büntethetõ. Felhívjuk az állat-
tartók figyelmét, hogy Szekszárd vá-
rosában ismét terjed a szopornyica
vírus által okozott megbetegedés.
Járványvédelmi szempontból az ál-
lat rendelõben vagy tartási helyén
történõ oltása javasolt.

***
Telefonos elérhetõségek:
Dr. Borus István: 06-20/949-2508
Dr. Hadházy Ákos:

06-30/551-4653
Dr. Imreh Csanád:

06-20/939-3049
Dr. Jakab Ferenc: 06-30/937-1906
Dr. Kocsis Beáta: 06-30/662-8012

Vadászrepülõk
uralják az eget

Április 26. és május 7. között tartják ha-
zánk légterében a LOAD DIFFUSER
2010 elnevezésû, magyar-amerikai re-
pülõ harcászati gyakorlatot – tájékozta-
tott Benkõ Tibor altábornagy, a Magyar
Honvédség Összhaderõnemi Parancs-
nokságának parancsnoka. A gyakorlat
célja a gépszemélyzet felkészítése a NA-
TO ajánlásából adódó feladatok végre-
hajtására. A hadgyakorlat során a ma-
gyar pilótáknak lehetõségük nyílik be-
gyakorolni a hazánk légterébe behatoló
idegen repülõgép elfogását, földre kény-
szerítését. Benkõ altábornagy a gyakor-
lat okozta megnövekedett zajhatás miatt
kéri az érintett települések, így Szek-
szárd és Dombóvár lakosainak megérté-
sét. A parancsnok hangsúlyozta: csak
ezekkel a gyakorlatokkal tudják biztosí-
tani a kiképzési szintet, amely szükséges
ahhoz, hogy a magyar pilóták teljesíteni
tudják a légtér fegyveres védelmébõl rá-
juk háruló követelményeket.
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