
XXI. évfolyam, 15. szám                                                           Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. április 17.

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Felavatták Baka István portrészobrát
A gyerekek elviszik a verseket világszerte

A hideg szél ellenére is nagyon so-
kan gyûltek össze a Baka István Álta-
lános Iskola elõtti szépen rendezett
kis téren a költészet napján, április
11-én délután Farkas Pál szobrászmû-

vész alkotta Baka István-portrészo-
bor avatására. 

Dr. Haag Éva alpolgármester kö-
szöntõjében városunk szülöttével kap-
csolatos iskolás emlékeit idézte fel,

majd kiemelte, hogy ma csupán 62 esz-
tendõs lenne a költõ. Baka István 47
évesen búcsúzott örökre, ám akkorra
már több rangos díjban részesült.

Folytatás a 3. oldalon.

Biztonságban
szórakozni

Az egész országot megrázta januárban
annak a fõvárosban történt tragédiá-
nak a híre, amikor a West Balkan nevû
szórakozóhelyen ismeretlen okból pá-
nik tört ki, és három fiatal lányt agyon-
tapostak a menekülõk. A tragédia kö-
vetkeztében fokozott figyelem irányult
a nyilvános szórakozóhelyekre, és a
társadalom fokozott odafigyelést vár
azóta is az önkormányzatoktól, ellen-
õrzõ hatóságoktól.  Mi a helyzet Szek-
szárdon, volt-e rá példa, hogy súlyos hi-
ányosságokat tapasztaltak, esetleg be is
zártak szórakozóhelyet a jogszabályok
megsértése miatt? – érdeklõdtünk a
városházán.

– Az önkormányzat fontosnak tart-
ja, hogy a fiatalok kulturált és bizton-
ságos körülmények között szórakoz-
hassanak, ezt lehetõségeinkhez mér-
ten segítjük is – mondta bevezetõül
dr. Haag Éva alpolgármester. 

Folytatás a 10. oldalon.

Palánknál letértek a Sió-töltésrõl, és a
Kolping-iskola kertészetéhez kanya-
rodtak, ahol a fáradtságtól azonnal le
is heveredtek kicsit a zöldbe, hogy ki-
fújják magukat az egész napos gyalog-
lás után. Április 10-én reggel Fajszról
indultak, és délután négykor értek
Szekszárdra azok a zarándokok, akik
jó két hét alatt járják meg az Eszter-
gom és Máriagyüd közötti mintegy
420 kilométeres utat. Orvos, jogász,
mérnökember is van köztük, nem
szõrcsuhás szerzetesek, mint ahogy té-
vesen hihetnénk.

Útjuk célja egy, a spanyolországi El
Caminohoz hasonló magyar zarán-
dokút kiépítése, amelynek végigjárá-
sa bárki számára alkalmat adhat kis
idõre hátrahagyni a mindennapok
gondjait, és az út állomásait jelentõ
kegyhelyek meglátogatása révén lelki-
leg és érzelmileg is feltöltõdni. 

Folytatás a 10. oldalon.

Szekszárdon járt a magyar 
zarándokok elsõ csoportja

Dr. Papp Lajos szívsebész 
a Béla király téren

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S

Farkas Pál, a szobor alkotója felidézte a költõhöz fûzõdõ barátságának emlékeit is
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Minden pályázat fontos
Vis maior: a nem támogatott káresemények helyszíneit is helyreállítják

A Szekszárd város közgyűlésének
legutóbbi ülésén született döntés
értelmében a vis maior pályáza-
ton támogatást nem nyert kár-
események helyszíneit is helyre-
állítják – teljesen önerőből.

„Elõre nem látott kényszerítõ kö-
rülmény, elháríthatatlan akadály” –
magyarázza az Idegen Szavak Gyûjte-
ménye a vis maior kifejezést. Manap-
ság azonban leggyakrabban „az egyes
természeti károkból adódó indokolt
és szükséges védekezési kiadások
megtérítése, valamint önkormányzati
tulajdonban lévõ építményekben a
vis maior események okozta károk
helyreállítására” létrehozott támoga-
tás kapcsán emlegetjük.

A 2010. májusi–júliusi felhõszaka-
dások Szekszárdon is rengeteg kárt
okoztak – akár közvetve is. Az özönvíz-
szerû esõ lezúdulását követõen meg-
annyi földcsuszamláshoz, partfal- és
pinceomláshoz, illetve a vízelvezetõ
árkokban keletkezett kárhoz hívták a
polgármesteri hivatal városüzemelte-
tési és -fejlesztési igazgatóságának
szakembereit. A bajok felmérését kö-
vetõen a város hat vis maior pályáza-
tot nyújtott be 15 káresemény-hely-

színre, további négyet pedig védeke-
zési feladatok (szivattyúzás, veszélyes-
sé vált fák kivágása...) eláttására, illetve
utak helyreállítására – tájékoztatott
Märcz László, az igazgatóság vezetõje.

– A tizenöt helyszínbõl kilenc ka-
pott támogatást, de valamennyi az ál-
talunk igényelt töredéke volt – folytat-
ta Märcz László. – A várt, mintegy 250
millió forintos támogatás helyett alig
49 milliót ítélt meg a hatóság, így az
önkormányzati önrész 300 millió fo-

rintot meghaladó lenne. A közgyûlés
döntése értelmében a támogatást
nem kapott káresemények helyszíne-
in is megtörténik majd a helyreállítás
a szûkös forrás miatt csökkentett mû-
szaki tartalommal, de a veszély elhárí-
tását maximálisan szem elõtt tartó
megoldást alkalmazva.

A hivatal tehát elsõként a nyertes
pályázatokra ír ki közbeszerzést, de az
újabb tervek elkészülte után a többi
helyszín is sorra kerül majd.  (fl)

Elindulhat
a belváros

rehabilitációja
Szekszárd város közgyûlésének április
7-ei ülésén Horváth István polgármes-
ter bejelentette: a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél aláírták a történelmi
belváros rehabilitációjának támogatói
szerzõdését, így a mintegy 2,5 milliárd
forintos projekt már a nyáron elkez-
dõdhet a Béla király tér felújításával.

A képviselõk döntése értelmében
a korábban zárolt 60 milliós bizottsá-
gi keretbõl a humánbizottság 50, míg
a gazdasági és a szociális bizottság 5-5
millió forinttal részesült. A közgyûlés
zöld utat adott két pályázatnak is: az
intézmények infrastrukturális fejlesz-
tését célzó kiíráson a Kadarka utcai
óvoda 37,5, a városi sporttelep öltö-
zõinek felújítása pedig 25 millió fo-
rint összeggel indul, az önrész össze-
sen 12,5 millió forint. Az energetikai
korszerûsítést célzó KEOP-pályáza-
ton elsõ körben a Mérey utcai óvoda
és idõsek otthona mellett a polgár-
mesteri hivatal indul, de a következõ
hónapokban – a lehetõségeknek
megfelelõen – minden intézmény
sorra kerül majd. A közgyûlés többlet-
forrást biztosított az Agóra pályázat
megvalósításához, és elfogadta a
2007 óta változatlan parkolási díjak
25 százalékkal való drágulását.

A Harang utcában az út mellett csúszott meg a partfal

Felhívás eboltásra
Értesítjük az állattartókat, hogy 2011. évben az alábbi
helyeken és idõben van lehetõség kedvezményesen az
ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltására.

AZ EBOLTÁSOK
ÜTEMTERVE

Böllérbolt, Alkotmány u. ápr. 25. 7.00–8.00
Hirling u. 1. ápr. 26. 7.00–7.55
Porkoláb-völgy ápr. 26. 8.00–8.30
Csötönyi-völgy ápr. 26. 8.35–9.00
Szõlõhegy, Presszó ápr. 27. 7.00–7.50
Tóth-völgy buszforduló ápr. 27. 8.00–8.30
Remete u. ápr. 28. 7.00–7.40 
Kápolna tér ápr. 28. 7.50–8.20
Palánk kommunális ápr. 29. 7.00–7.15
Mocfacsárda ápr. 29. 7.15–7.30
Sió csárda ápr. 29. 7.35–7.50
Fehér csárda ápr. 29. 7-15–7.30
Józsefpuszta ápr. 30. 7.00–7.10 
Kendergyár ápr. 30. 7.15–7.35
Ózsákpuszta ápr. 30. 7.40–8.00
Keselyûs ápr. 30. 8.05-8.30 
Béke-telep ápr. 30. 8.35–8.50
Jobbparászta máj. 3. 7.15–7.45
Hirling u 1. (pótoltás) máj. 4. 18.00–20.00
Újvárosi Állatorvosi Rendelõ 
(Rákóczi u 92.) április 25.–május 5., rendelési idõben

Az oltásokat dr. Kocsis Beáta (30-6628012), dr.
Borus István (20-9492508), dr. Hadházy Ákos (30-
551-4653), dr. Imreh Csanád (20-9393049) és dr.
Jakab Ferenc (30-93-71-906) végzik.

Tudós születik – vetélkedõ gyerekeknek
A szekszárdi Gyermekjóléti Köz-
pont vetélkedõt hirdet általános
iskolás korú gyermekek számára,
két korosztályban:

7–11 évesek és 12–15 évesek.
Feladat: válaszolj egy általunk

kiválasztott könyvbõl feltett kér-
désre. Segítségül a kiválasztott
könyv adott oldalát elolvashatod

a Gyermekjóléti Központban
(Szekszárd, Vörösmarty u. 5.).

A megoldásodat névvel és
címmel dobd be a kérdés alatt
található dobozba!

A hónap végén a jó megoldást
beküldõk között nyereménye-
ket sorsolunk ki. A verseny 2011.
április 11-tõl 2011. május 13-ig

tart. Eredményhirdetés: 2011.
május 13.

Részletekrõl érdeklõdj a Gyer-
mekjóléti Központ munkatársa-
inál: Szabó Ildikó, Seresné Né-
meth Orsolya vagy Kertész Sán-
dor családgondozónál az 511-
481-es vagy 511- 482-es telefon-
számon.

Nem gyûjtet 
adományokat 

a Balassa János
kórház

Vállalkozóktól és magánszemé-
lyektõl származó bejelentésekbõl
a Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza arról érte-
sült, hogy ismeretlen személyek
különbözõ alapítványok nevében
fellépve cégeket, vállalkozásokat
keresnek meg, és a kórházra hi-
vatkozva gyûjtenek adományo-
kat. Az intézmény ezúton értesíti
a városlakókat, hogy ilyen mód-
szerrel történõ gyûjtésre senki-
nek nem adott megbízást, ilyen
módon nem gyûjtenek pénzt. 

Hatékonyabbá válik a MÁV Zrt.
és a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság (OKF) kö-
zötti együttmûködés, április 11-én
ennek jegyében írt alá együttmû-
ködési megállapodást dr. Bakon-
di György tûzoltó altábornagy, a
BM OKF fõigazgatója és Szarvas
Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója.

A két szervezet között példa-
értékû a nyolc éve tartó együtt-
mûködés, amelynek kiemelke-
dõ példája volt a tavalyi vörös-
iszap-katasztrófa során nyújtott
vasúti segítség is. Együttmûköd-
nek védekezésben, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek során, tûzeseteknél,

vagy akár veszélyes anyagok
szabadba jutásakor is. A most
megújított megállapodás ga-
rantálja az eredményes elhárí-
tás, védekezés feltételeit, a fe-
lek egymás mûszaki mentési
és segélynyújtási kapacitásá-
nak kölcsönös igénybevételét.
A megállapodás fontos, új ele-
me,  hogy a MÁV és a BM OKF
tûzoltási, mûszaki mentési, ka-
tasztrófaelhárítási munkák ha-
tékonyabb végrehajtása érde-
kében évente közös gyakorla-
tokat szervez, és egymás gya-
korlatain kölcsönösen részt
vesz – áll a MÁV Zrt. Kommuni-
kációs Igazgatóságának közle-
ményében.

Hatékonyabb együttmûködés a vasút 
és a katasztrófavédelem között



(Folytatás az 1. oldalról.)

Kis Pál István tanár-költõ szintén sze-
mélyes emlékeit idézte fel, hiszen nép-
mûvelõként és tévésként többször ta-
lálkozott vele. Majd az ezer szállal Szek-
szárdhoz kötõdõ költõ verseirõl szólva
kifejtette, hogy hetedik-nyolcadikos di-
ákoknak tartott elõadásain azt tapasz-
talta, a fiatalok érzik és értik a költemé-
nyeket, tehát nagy bátorság azoktól,
akik azt mondták: Baka István költe-
ményei nem gyerekeknek valók. Azt
kérte a jelenlévõ diákoktól, s üzente
azoknak, akik nem lehettek ott az ün-

nepségen, hogy a vigyék a Baka-verse-
ket szerte a világba.

Amikor Farkas Pál szobrászmûvész
lépett a mikrofonhoz, úgy fogalma-
zott: elvei szerint a szoboravatón ne az
alkotó, hanem maga az alkotás „beszél-
jen”. Most viszont fordult a dolog,
ezért õ kettejük barátságáról szólt,
majd Baka belsõ világáról, amit remé-
nyei szerint visszatükröz a szobor. Vé-
gezetül annyit mondott, hogy Baka
István visszatért Szekszárdra, amit oly
szépen az angyalok városának neve-
zett. Néma csend uralta az iskola elõt-
ti teret, amikor leleplezték a portré-

szobrot, amely valóban visszatükrözi
költõnk belsõ világát. Arca beragyog-
ta a kis parkot, s akik õt személyesen
ismerték, emlékeikben „elkapták” a
visszahúzódó, szerény Baka István
arcvonásait, sõt, meglátták a parányi
mosolyt is szája szegletében.               

S most külön fejezetben méltassuk
a nagy igényességgel összeállított
színvonalas mûsort. Az iskola diákjai
jól értették Baka sorait, de a költészet
napja tiszteletére elmondott Pilinsz-
ky, Reményik vagy Babits verseit is.
Minden mondatot fegyelmezetten,
meggyõzõ erõvel, igen felkészülten

adták elõ, s korosztályukra általában
nem jellemzõ visszafogott eleganciá-
val tolmácsolták a költõk gondolatait.
A kiskórus produkciója is remek volt,
ahogyan minden „megmozdulás”,
ami ezen az emlékezetes délutánon
történt. Hogy mindez elsõsorban me-
lyik pedagógus munkáját dicséri?
Fetzer Györgyi igazgató, az ünnepség
háziasszonya határozottan jelentette
ki: csapatmunka volt ez a javából.

V. H. M.
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BAKA ISTVÁN:

Itt
Itt minden gyom örül a délnek, 

hogy nem kell másra vetnie 
parányi árnyát. E vidéknek 
holtan se lennék semmije. 

Minden bokor magának térdel, 
esdvén az Istentõl esõt, 

s ha küld - kuporgatja a tócsák 
ezüstfilléreit a föld. 

S azt is tudom, mindegy e tájnak, 
leszek vagy nem leszek jelen; 

csecsemõ arcáról a légy: 
elröppen emlékezetem. 

Csontjaimmá szikkadt magányom 
nem mállik szét soha e földben, - 

a kiürült jövõbe lépek 
mégis, hogy sorsommal betöltsem.

Felavatták Baka István portrészobrát
A gyerekek elviszik a verseket világszerte

Tisztelt 
Szekszárdiak!

Városunk szeretné emlékezetes-
sé tenni a Magyarországon és a
határon túl élõ nemzettársaink
magyar állampolgárrá válását.
Ezért amennyiben magyarlakta
testvérvárosainkban - a vajdasági

Óbecsén, a te-
mesközi Lugo-
son és Facsádon -
, továbbá Erdély-
ben, a Felvidé-

ken, Kárpátalján, a Muravidéken,
vagy a világ bármely részén élõ
rokonaik, vagy barátaik a közeljö-
võben kívánnának magyar állam-
polgári esküt tenni, honosítási ké-
relmükön jelöljék meg Szekszárd
városát. 

2011. szeptember 17-én, a
Szekszárdi Szüreti Napok kere-
tén belül, a belvárosi katolikus
templomban tartandó ökume-
nikus istentisztelet során vehe-
tik át az állampolgárságot igazo-
ló okiratot, majd az új magyar ál-
lampolgárok a szüreti napok fel-
vonulójaként együtt ünnepel-

hetnek több ezer emberrel. A
honosítási kérelmükkel hoz-
zánk fordulóknak minden admi-
nisztrációs segítséget meg-
adunk, ám a 3-4 hónapos ügyin-
tézési határidõ miatt fontos,
hogy legkésõbb május 15-ig je-
löljék meg Szekszárd városát az
állampolgársági eskü letétel-
ének helyszíneként.

Az eljárás menetérõl részletes
információkkal a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Irodáján Parrag
Ferencné anyakönyvvezetõ szol-
gál az alábbi telefonszámon, vagy
e-mailen:

Tel.: 06/74 504-162 
(külföldrõl: 0036 74/504-162)
E-mail: parrag.kati@szekszard.hu 

Horváth István, 
Szekszárd város polgármestere

A költõ szobrát a képünkön jobbról látható dr. Haag Éva és Fetzer Györgyi avatta fel
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Kérdések és válaszok a szemétszállításról
Április 1-jétől új szemétszállítási
rend lépett életbe városunkban.
A változásokat lakossági fórumo-
kon és a sajtó útján már jóval ko-
rábban jelezte az önkormányzat,
a társasházak közös képviselőit
külön is összehívták. Az új rende-
let több mint két hete életbe lé-
pett, de olvasóink közül vannak,
akik továbbra sem látják tisztán
a helyzetet. Ezért a leggyakrab-
ban elhangzó kérdéseket feltet-
tük Ács Rezső alpolgármester-
nek és Artim Andrásnénak, az
Alisca Terra Kft. igazgatójának.

SZV: Mielõtt a részletekre rátér-
nénk, foglaljuk össze, milyen szol-
gáltatásokat végez az Alisca Terra
a szemétszállítási díj fejében, mert
van olvasónk, aki úgy gondolja,
hogy ez pusztán a kukák elszállítá-
sát jelenti.

Ács Rezsõ: Amint az a fórumokon
és a sajtóban is elmondtuk, az új hul-
ladékgazdálkodási rendszer túlmutat
a szorosan vett szemétszállításon. Egy
komplex rendszer, ami magában fog-
lalja a hulladék elszállítását, feldolgozá-
sát, szelektív gyûjtését, a hulladéklera-
kó mûködtetési költségeit, a szelektív
hulladékgyûjtés rendszerét, a hulla-
dékudvarok létrehozását és fenntartá-
sát, ahol például az építési törmelék
mellett a veszélyes hulladékok, háztar-
tási elektronikai eszközök térítés-
mentes elhelyezésére is lehetõség lesz
azok számára, akik rendelkeznek hul-
ladékszállítási közszolgáltatói szerzõ-
déssel. Magában foglalja a komposztá-
lók, a hulladékátrakók üzemeltetését,
és az eddig már megszokott szolgálta-
tásokat, például a lomtalanítást, és a
bezárt hulladéktárolók európai uniós
normák szerinti rekultivációját is –
ezek minden költségével együtt. Te-
hát a hulladékszállítási díjban nem
csak a szemét elszállítását, hanem en-
nek a rendszernek a fenntartását kell
városlakóként megfizetnünk. A hulla-
dékgazdálkodási rendszer önkor-
mányzati tulajdonban tartása és a
szolgáltató 100 százalékos önkor-
mányzati tulajdonban lévõ Alisca
Terra Kft. szigorú, költségtakarékos
gazdálkodása tette lehetõvé, hogy az
emelt szintû szolgáltatás nyújtása mel-
lett csökkentsük a lakók havi terheit.

Szeretném ismét hangsúlyozni,
hogy aki eddig is a rendelet szerint
szerzõdött és fizette a díjat, az az új
rendszerben a március 31-i elõtti mér-
téknél alacsonyabb díjat fog fizetni
függetlenül attól, hogy családi házban
vagy társasházban lakik. 

SZV: Melyek a legalapvetõbb válto-
zások

Ács Rezsõ: A legfontosabb, hogy va-
lamennyi ingatlan vonatkozásában az
eddigi minimálisan megkötendõ szer-

zõdéses mennyiség heti 140 liter he-
lyett 110 liter/hétre csökken, tehát eny-
nyivel kevesebb hulladék kezelése
után kell fizetni. A szükséges edénymé-
ret nem biztos, hogy megegyezik ez-
zel, hiszen annak meghatározása függ
az adott körzetre vonatkozó heti üríté-
si gyakoriságtól. Családi házak eseté-
ben a 110 liter heti egyszeri ürítést je-
lent, a társasházaknál pedig – mivel he-
ti kétszeri szállítás van – a szükséges
edényméret meghatározásánál 55 li-
ter/lakással kell számolni. Vagyis az
edényméret egyenlõ a lakások száma
szorozva 55 literrel. Fontos változás,
hogy a családi házas övezetekben a he-
ti két ürítés helyett hetente egyszer
van szállítás. A szállítási gyakoriság
csökkentését azzal sikerült elérnünk,
hogy a keletkezõ hulladéknak egy ré-
sze a rendszer más elemeiben (például
a szelektív szigeteken) helyezhetõ el,
így a háztartásokban kevesebb szeme-
tet kell a hulladékgyûjtõ edényekbe,
kukákba tenni. Akinek nem elég ez a
mennyiség, az természetesen szerzõd-
het ennél nagyobb edényméretre is.

SZV: Az elsõ két hét tapasztalatai
alapján hogyan fogadták az új
rendszert a szekszárdiak?

Ács Rezsõ: Visszajelzéseink szerint
a lakók többsége örömmel vette a vál-
tozást, hiszen csökkentek anyagi ter-
heik. Az önkormányzat – ahol lehetõ-
sége volt – eddig is próbálta csökken-

teni a lakók költségeit, s akik jogköve-
tõk voltak, azok terhei most mérsék-
lõdnek. Nem titok, hogy volt egy ki-
sebb réteg, akik eddig nem tartották
be a rendeletet, és nem aszerint fizet-
tek, de azzal, hogy most egyedileg a la-
kókkal szerzõdik a szolgáltató, tiszta
helyzet teremtõdik. Negatív visszajel-
zések azokból a házakból érkeztek,
ahol az eddigi rendelet be nem tartá-
sa miatt emelkednek a lakók ezirányú
kiadásai.

SZV: Társasházak esetében – a ko-
rábbi gyakorlattól eltérõen – a tu-
lajdonosokkal egyedi szerzõdése-
ket köt a szolgáltató. Hány lakásról
van szó, és eddig hány szerzõdés
érkezett vissza? 

Artim Andrásné: 
A város területén összesen 9600

olyan lakás van, ahol eddig nem egye-
di szerzõdések alapján szolgáltatott az
Alisca Terra Kft. Eddig a társasházak-
ból 7416 szerzõdés érkezett be hoz-
zánk, ez 77 százalékot jelent, ami na-
gyon magas arány. Az eddig beküldött
szerzõdések közül 642 ügyfél jogosult
a rendeletben szereplõ nyugdíjasked-
vezményre. A családi házak esetében
gyakorlatilag 100 százalékos a beérke-
zési arány. 

SZV: Azáltal, hogy a lakók egyénileg
fizetik a szemétdíjat, nyilván csök-
ken a közös költség, amiben a sze-

métszállítás díja is benne
volt…

Ács Rezsõ: Ez az utolsó
olyan szolgáltatási díj, amit
még tartalmazott a közös
költség, hiszen a többit (víz,
áram...) már rég külön fizeti
mindenki. A lakóközösségek-
nek most figyelniük kell arra,
hogy a szemétdíj is kikerüljön
a közös költségbõl. Az elmúlt
idõszakban egyébként ez a
második alkalom, hogy a hul-
ladékszállítás díja kikerül a
közös költségbõl, hiszen
2004-ben, amikor bevezette
az önkormányzat a magán-
személyek kommunális adó-

ját, szintén csökkennie kellett a sze-
métszállítási díjjal a közös költségek-
nek. Hogy ez megtörtént-e minde-
nütt, az más kérdés. Fontos, hogy erre
minden lakóközösség kellõ figyelmet
fordítson az átállásnál.

SZV: Van olyan társasház, ahol négy
lépcsõháznak ugyanúgy egy kon-
ténere van, mint a mellette lévõ két
lépcsõházas épületnek. Lehetséges
lenne, hogy dupla annyi lakó
ugyanannyi szemetet termeljen?

Artim Andrásné: Nyilvánvaló, hogy
a négy lépcsõházas épület annak ide-
jén nem a megfelelõ edényméretre
szerzõdött. Ám a szemetet nyilván õk
is berakták valamelyik kukába. Nekik,
ha kétszer annyi lakás van, kétszer
annyi edénnyel kell rendelkezniük.

SZV: A bizonyítottan egyedülálló
nyugdíjasok kérelem esetén heti
110 liter helyett – kedvezményesen
– heti 70 liter szemét után fizethe-
tik a díjat. Családi ház esetén hasz-
nálhatják azért a meglévõ 110 lite-
res edényüket, vagy 70 literest kell
vásárolniuk?

Ács Rezsõ: A nyugdíjasok ezen ked-
vezménye körülbelül 10 ezer forintos
évi megtakarítást jelent, de csak akkor,
ha az egyéb feltételeket is biztosítja a la-
kó. Amennyiben igénybe szeretné ven-
ni a kedvezményt, meg kell vásárolnia a
kisebb edényt, ennek ára azonban ke-
vesebb mint egy év alatt megtérül.

SZV: Mi van, ha a 70 literes edény
mégsem elég egy hétig? 

Artim Andrásné: Aki úgy látja, hogy
mégsem elég ekkora edény, szerzõd-
het nagyobbra, illetve vásárolhat zsá-
kokat az Alisca Terrától, és az árban a
szolgáltatás költsége is benne van.

SZV: A rendelet szerint egyedi táro-
lóedényeknél 2-tõl max. 6 hónapig
a díjfizetés szüneteltetését lehet
kérni, ha az ingatlanban senki nem
tartózkodik. Ez megoldható tár-
sasházaknál is?

Ács Rezsõ: Ez a lehetõség egysége-
sen a város egész területére vonatko-
zik, de az igénylõnek elõre jeleznie és
igazolnia is kell, hogy nem tartózko-
dik az ingatlanban a megadott idõ-
szakban, amit a szolgáltató szigorúan
ellenõrizni is fog.

SZV: Végezetül hasonlítsuk össze a
szekszárdi hulladékszállítási díja-
kat néhány más várossal! 

Artim Andrásné: Az új rendszerben
egy 120 literes kuka havi ürítési díja
2036 forint lesz. Ugyanez a velünk
egy rendszerben lévõ Siófokon 2816
forintba, a már szintén EU-s lerakóba
szállító Kecskeméten 2440 forintba,
Szegeden 2887 forintba, Nagykani-
zsán 2372 forintba, Gyõrben pedig
2162 forintba kerül.

Az 52 szelektív gyûjtõsziget
fenntartását is tartalmazza a díj 
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Szépítsük együtt
Újvárost!

A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör idén is csatlakozott a
„Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programhoz.

Ennek keretében szeretnénk újra
Szekszárd Újvárosában egy húsvét
elõtti nagytakarítást tartani. Ezért ké-
rünk mindenkit, hogy a nagyhét ele-
jén tegye rendbe a saját háza elejét,
valamint ha módjuk van rá, jöjjenek el

és segítsenek a nagytakarítás többi
munkálatában is! 

Találkozó: április 19-én, kedden 14
órakor a Szent István Ház (Szekszárd,
Rákóczi u. 69-71.) elõtt. 

Kérjük, hozzanak magukkal a nagy-
takarításhoz szükséges eszközöket
(lapát, gereblye, seprû, stb.)! Érdek-
lõdni lehet: Horváth Jánosné, Edit ön-
kormányzati képviselõ. Telefon:
20/52-46-820

Amennyiben nem tudják a saját há-
zuk elejét rendbe tenni, kérem, jelez-
zék, és megpróbálunk segíteni!

Száz köbméter szemetet gyûjtöttek össze az OKTEL dolgozói
Kesztyûben és zsákokkal a kezükben
szedték a szemetet az Oktel Kft.
munkatársai Szekszárd határában
április 8-án, pénteken. Idén második
alkalommal szervezték meg házi sze-
métgyûjtõ akciójukat, amivel a tava-
lyi évben sikerült elnyerniük a „Szé-
pítsük együtt Szekszárdot!” prog-
ramsorozat különdíját. 

A hûvös, szeles idõ ellenére huszon-
hat dolgozó vonult ki, hogy a vállalkozás
telephelyétõl indulva megtisztítsák a
Keselyûsi út mintegy tíz kilométeres
szakaszát. Az önkéntesek kis csoportok-
ra oszlottak és két kilométeres szakaszo-
kon gyûjtötték a szemetet. Kéki Csilla, a
kft. marketingese elmondta: amellett,
hogy ilyenkor lehetõségük nyílik a tár-
sadalmi felelõsségvállalás egy aktív mód-
ját választani, az akció csapatépítõ tré-
ningnek is kiváló. Az ötletgazda Árki
László ügyvezetõ volt, de mindenki igye-
kezett kivenni a maga részét a munká-
ból: volt, aki az anyagbeszerzésért felelt,
mások hûsítõ italokkal látták el kollégái-
kat, néhányan pedig szendvicseket ké-
szítettek. Megtudtuk azt is, hogy az eldo-
bott szemét összetétele rendkívül válto-

zatos: rengeteg mûanyag üdítõs palac-
kot, traktor- és autógumikat, háztartási
hulladékot, de még állati koponyát, és
régi videokazettát is találtak. A zsákokba
gyûjtött – közel 100 köbméter! – hulla-
dék elszállításához a város önkormány-
zata biztosított konténereket, valamint
a szállítás költségét is magára vállalta. A
kimerítõ nap végén az önjelölt szemét-
gyûjtõk grillpartival, és görög tzatziki sa-

látával ünnepelték eredményes munká-
jukat. Habár a résztvevõk jövõre is ter-
vezik megismételni az akciót, bízunk
benne, hogy addigra jóval kevesebb
tennivalójuk lesz. 

Bencze Péter
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Szõlõ- és gyümölcs-
termesztõk 
figyelem!

A szõlõ- és gyümölcsös ültetvények-
ben felhasznált gázolajhoz nyújtott
csekély összegû (de minimis) támoga-
tási kérelmet május 31-ig lehet benyúj-
tani az illetékes megyei kormányhiva-
tal földmûvelésügyi igazgatóságához.

A jövedékiadó-visszatérítés mérté-
ke évente 200 liter/hektárról 97 li-
ter/hektárra csökkent. Az érintett ter-
melõi kör kompenzálására született
meg a szõlõ- és gyümölcsös ültetvé-
nyekben felhasznált gázolajhoz nyúj-
tott csekély összegû (de minimis) tá-
mogatásáról szóló rendelet, amelynek
értelmében a támogatás a szõlõ- és
gyümölcsös ültetvényterületen tényle-
gesen felhasznált, a 97 liter/hektár
mennyiségen felüli, számlával igazolt
gázolaj mennyisége, de legfeljebb 100
liter/hektár/év mennyisége után lite-
renként 70 forint. A támogatást 2011.
május 31-ig lehet benyújtani az
MGSZH honlapján közzétett forma-
nyomtatványon. Forrás: MA



Nem csak számos irodalmi elis-
merésének köszönhető, hogy 
a 2010-es év Mészöly-díjasát,
Péterfy Gergelyt (Budapest,
1966), József Attila-, Márai Sán-
dor- és Déry Tibor-díjas írót, az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár egy
héten át tartó Internet Fiestája
vendégeként hívta, hanem fő-
ként érdekes, újszerű irodalmi kí-
sérletének, vagyis, hogy az
interneten írta és tette közzé
2009. december 10-től lányának,
Emmának írt meseregényét
(http://meseregeny.blogspot.com).
Március 25-én először a gyerek-
sereggel, majd a felnőttekkel be-
szélgetett a Pannon Meséről.

A 10-11 éves gyerekeknek elmondta,
hogy sok gyermeke van, szám szerint
három, és mindegyiküknek szeretne
írni egy-egy könyvet. Az elsõnek Mi-
hály a neve, az ebbõl adódó címmel,
a Misikönyv meseregényt írta neki,
amely hagyományos könyv formá-
ban jelent meg 2005-ben. A Pannon
Mese a római kori Pannonia ihlette
mágikus történetét második gyerme-
kének, a tízéves Emmának az inter-
neten írta, kihasználva annak minden
lehetõségét, amit a gyerekeknek egy
cseppet sem kellett bemutatni. Rög-
tön felélénkültek, ahogy a Facebook
megjelent a kivetítõn. Az író ugyanis
a Pannon Mesének és szereplõinek
készített Facebook oldalt, ahol akár
ismerkedni is lehet velük. Talán még
érdekesebb, hogy a blogspoton meg
lehetett csodálni, ahogy a szöveg el-
beszélõje, Gregorius barát, akit nem
nehéz azonosítani nevében is a szer-
zõvel, a scriptoriumban írja a szöve-
get a maga által vállalt regulának meg-
felelõen. Több mint kétszázan kíván-
csiak voltak erre. Minden nap írt egy

oldalt, ha ez nem sikerült, akkor he-
tente hetet. Elhatározta, hogy a re-
gény 35 fejezetbõl, fejezetenként hét
oldalból fog állni, amit egy hétig fog
írni, és mindig vasárnap délelõtt
posztolja. Ahogy elmondta, nagyon
sokat segített, hogy napi penzumot,
kereteket szabott magának, hiszen
mindig a formán kell elõször változ-
tatni, nem a tartalmon. Más területe-
ken is ez volt a regulája: minden nap-
ra esett futás, írás, ógörög szövegek
olvasása… Eredményként elkészült
egy regény, amit 2010. augusztus 8-
án fejezett be. Büszke rá, hogy végig
sikerült szerzetesi önfegyelemmel
tartania magát a regulához. Ez a fe-
gyelmezettség a szövegbe is beszivár-
gott. Ami pedig születésétõl kezdve
elérhetõ volt a blogspoton, követhe-
tõ volt hétrõl hétre a fejlõdése.
Péterfy szerint nem önmagában az
internet az új médium, hanem éppen
ez, a web2, a blog, azaz, hogy minden
egyes felhasználó egyben tartalomge-
neráló is lesz. A technikai feltétel vég-
re megteremtette az új mûfajt, jelen-
séget is. Ezzel már nemcsak tartalmat
fogyaszt az interneten, és az írás meg-
marad a saját gépén, hanem az is rög-
tön közkinccsé lesz. Bár érkeztek
hozzászólások, ezeket kevéssé vette
figyelembe, inkább a saját kezében
tartotta a történet alakítását. Ellent-
mondás fedezhetõ fel a felépítés és a
szövegvilág között: a szöveg egy telje-
sen tradicionálisan építkezõ regény-
szerkezet, csupán néhány trükkel,
csavarral, posztmodern gesztussal,
ami egykorú az internet létrejöttével.

Ahogy a Pannon Mese szerzõje el-
mondta, bár ez érdekes kísérlet volt,
amennyit tudott, kifacsart belõle, a

végtermék azonban számára még
mindig a könyv. Így tehát hamarosan,
a könyvhétre megjelenik a Codex
Onlineusnak nevezett szöveg átdol-
gozva Codex Offlineus változatban,
vagyis könyv formában. Amellett,
hogy stilisztikailag átdolgozta, több
fejezetbõl fog állni, és más lesz a befe-
jezése.

Mindezzel együtt az e-könyvet, ami-
ben a könyvtáros a saját szakmája ha-
lálát érzi, imádja. Olvasható és prakti-
kus. A könyvtárosok azzal nyugtatják
magukat, hogy nem a könyvektõl
lesznek könyvtárosok, hanem attól,
hogy õk adják az olvasó a kezébe,
hogy mit olvasson. Péterfy Gergely
már hozzájárulását adta, hogy több
mûve is e-könyvként forgalmazható

legyen. Valószínûleg a kiadók halálát
sem jelenti az e-könyv, hanem átala-
kulnak majd.

Sem a Pannon Mese, sem Péterfy
más írásainak stílusa nem követi azo-
kat, akiket a legnagyobbnak tart a ma-
gyar irodalomban: Kosztolányit és
Mészölyt. A szekszárdi író korábban
elhallgatott világirodalmi szintû szö-
vegei meghatározó élményt jelentet-
tek a fiatal írójelölt számára. Azóta is
úgy gondolja, akárhányszor olvassa,
hogy Mészölyt nem lehet megunni,
mindig újdonságokat lehet az írásai-
ban felfedezni. Azonnal üt és elvisz.
Ezt hiába mondja másoknak, nem hi-
szik el, mert másfajta elvárásokkal ol-
vasnak Mészölyt. Akinek írásai nem
úgy olvastatják magukat, ha nem szö-
vegként, hanem sztoriként, vagy lek-
tûrként olvassák, vagy egy olyan szer-
zõdést keresnek benne író és olvasó
között, mint ami a 19. század nagyre-
gényeire érvényes, akkor nem fog-
nak vele zöldágra vergõdni, nem fog
számukra megnyílni.

Ahogy a gyerekek is figyelmeztet-
ték, Péterfy Gergely adós még egy
könyvvel harmadik gyermekének, Si-
monnak. Az biztos, hogy nem
Simonkönyv lesz, ahogy a gyerekek ja-
vasolták, mert az nem kelt olyan érde-
kes, játékos asszociációkat, mint a
Misikönyv-Mesekönyv-Misekönyv.
Nem is biztos, hogy mesekönyv lesz.

Az viszont biztos, hogy következõ
könyve PhD-disszertációja alapján
születik meg, ami Kazinczy Ferenc
és egy hétévesen rabszolgaként
Bécsbe került, felnõve mûvelt sza-
badkõmûvessé vált fekete fiú,
Angelo Soliman barátságáról szól
majd. Azzal a szörnyû véggel, hogy
Angelo, halála után, kitömve, egzoti-
kus látnivalóként a Természettudo-
mányi Múzeumba került. 

Kovács Etelka
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A Garay János Általános Iskola Liszt
Ferenc zeneiskolája ápr. 6-án megyei
zongoraversenyt rendezett, ahova
meghívta a megye zongorista növen-
dékeit, így 9 zeneiskolából 61 tanuló
mérhette össze tudását ezen a napon.
A 2011-es év a jubileumi Liszt-év, hi-
szen 200 évvel ezelõtt született Liszt
Ferenc. Szekszárd város jubileumi
programjai közül ez volt az elsõ ren-
dezvény, melyet a Liszt Ferenc Zene-
iskola zongora tanszaka szervezett
Erõsné Máté Éva tanszakvezetõ irá-
nyításával. A versenyen két neves zsû-
ritag: Gács Anikó, a Budapesti Kon-
zervatórium zongoratanára és Megyi-
móreczné Schmidt Ildikó, a pécsi
mûvészeti gimnázium és a pécsi ze-
neiskola zongoratanára végezte az ér-
tékelést. Megnyitotta Csillagné Szán-
tó Polixéna, zongorán közremûkö-
dött Erõs Ditta Rebeka, a Liszt Ferenc
Zeneiskola egykori diákja.

A délutáni program megkezdése
elõtt a verseny résztvevõi megkoszo-
rúzták Borsos Miklós Liszt-szobrát a
zeneiskola melletti parkban. A szek-
szárdi növendékek eredményei a kö-
vetkezõk: Posta Endre Hunor II. díj ( I.
korcsop.), tanára: Sztehló Imréné,
Liszkai Rebeka III. díj (I. korcsop.), ta-
nára: Erõsné Máté Éva, Köpenczei
Csenge II. díj (II. korcsop.), tanára:
Erõsné Máté Éva, Ocsovai Damján III.
díj (II. korcsop.), Erõsné Máté Éva,
Szegedi Sebestyén dicséret (II. kor-
csop.), tanára: Fõglein Klára, Kedves
Emerencia II. díj+különdíj (IV. kor-
csop.), Fõglein Klára, Dránovits Anna
II. díj + különdíj (V. korcsop.), Erõsné
Máté Éva, Sándor Dániel III. díj (VI.
korcsop.), Erõsné Máté Éva, Decsi
Viktória dicséret (VIII. korcsop.),
Lozsányi Tamás.

Gratulálunk a versenyzõ növendé-
keknek és felkészítõ tanáraiknak!

Az interneten írt meseregényt

Dobogós szekszárdi zeneiskolások a megyei zongoraversenyen

Péterfy Gergely 



A Szent József Iskolaközpont és
a FOLIO ART által közösen rende-
zett,  harmadik éve tartó kiállí-
tás-sorozat keretében március
23-a óta Cs. Vasváry Ibolya,
Őcsényben élő festőművész ké-
pei díszítik az iskola falait. 

A kiállításmegnyitót a hagyományok-
hoz híven színvonalas mûsor vezette
be. Két testvér, Dimin Evelin és Vivi-
en népdalcsokorral kedveskedtek az
érkezõknek, majd az iskola fuvolakó-
rusa következett. Guld Csenge és Ko-
vács Gergõ szavalata után egy látvá-
nyos õcsényi leányöltöztetés követ-
kezett. Minorits Jánosné szövõnõ –
rojtkötõ népi iparmûvész eredeti ru-
hákba öltöztette be azt a fiatal lányt,
aki a nézõközönség szeme elõtt vál-
tozott át mai fiatal lányból, a múlt szá-
zadi õcsényi ünnepi viseletet hordó
leánnyá. A látványos mûsorszám
után Cs. Vasváry Ibolya életével,
munkásságával ismerkedhettek meg
a jelenlévõk. 

Cs. Vasváry Ibolya 1927-ben szü-
letett a Halak jegyében, amely köz-
tudottan az a csillagjegy, amely a
legtöbb mûvész és mûvészetkedve-
lõ, tisztelõ ember jegye. Gyermek-
kora óta vonzódott a mûvészetek-

hez, különösen a festészethez. Még
csak 16 éves volt, amikor egy önarc-
képpel mutatkozott be Pécsett egy
rajztanároknak rendezett kiállítá-
son. Az érettségi, majd a pedagógus
diploma megszerzése után felvételi
nélkül került a Képzõmûvészeti Fõ-

iskolára, melyet sajnálatára abba kel-
lett hagynia. 

Õcsénybe került pedagógusnak,
férjhez ment dr. Császár Pál jogász-
hoz, férje emlékére tartotta meg ne-
ve elõtt a Cs. betût. Három gyerme-
ket nevelt, miközben úgy gondolta,

megismerkedik a jog világával.  Egy
súlyos betegség „visszatérítette” a
mûvészethez – ahogy õ mondja, az
eredeti helyére –, és attól kezdve az
egész élete a festészetrõl szólt. Két-
szer járt Párizsban, ahol több hóna-
pon keresztül festészetet tanult. Be-
járta Magyarországot és Európa min-
den nagy képtárát. Egy barátság ré-
vén 2000-ben eljutott Dél-Afrikába is.
Ott szerzett élményei alapján festett
képeibõl most is kaphattunk ízelítõt.
Elsõ kiállítása 1975-ben volt, s 1989-
ben õcsényi otthonában, mûvészba-
rátai, és mûvészetet pártoló emberek
segítségével létrehozta saját galériá-
ját. Nagyon sok fiatal amatõr alkotó
köszönheti Cs. Vasváry Ibolyának a
festészetben szerzett tudását, mert
fáradhatatlanul adja át a hosszú évek
alatt szerzett, valamint vele született
tehetségét, tapasztalatát. 

Kiállításának a Gránátalma címet
adta, amely az õcsényi népi hagyomá-
nyos öltözködésnek egy régi motívu-
ma, s egyben a szerelem, a termékeny-
ség, jelképe. Cs. Vasváry Ibolya sze-
rint a „gránátalma” ott van születé-
sünktõl a halálunkig, jelképezi a tel-
jességet, a kezdetet és a véget. Az alko-
tások május 18-ig tekinthetõk meg.

Sas Erzsébet
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Kiállítás Cs. Vasváry Ibolya képeibõl

Vidám, példaértékû eseményen ve-
hettünk részt múlt csütörtökön a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Házban. Lel-
kes hangulat uralta a dísztermet: so-
kan egy-egy sajtosrudat, aprósüte-
ményt majszolgatva a fellépés elõtt
még utoljára végigfutották a már jól
ismert sorokat, amelyek elõadása töb-
bek szívét – talán elsõ alkalmú fellépõ-
ként szerepelve – nem kis izgalom-
mal dobogtathatta meg. 

Igen, fellépés volt, hiszen április 7-
én rendezték meg az ,,Életet az évek-
nek” Országos Szövetség Tolna Me-
gyei Szervezete által kifejezetten a
nyugdíjasok, szépkorúak számára
életre hívott megyei versmondó ver-
senyt, amelyen harminckét vers-
mondó mutathatta meg tudását. Az
idõsebb hölgyek és urak Szekszárd-
ról és a megye legkülönbözõbb szeg-
letébõl érkeztek városunkba, hogy
megmutathassák versmondói talen-
tumukat, s bizonyítsák: sohasem ké-
sõ, ha az ember el akar érni valamit,
meg szeretné mutatni magát. E ver-
seny önmagáért beszélt: ilyen szép
számú, versért lobogó, lelkes, céltu-
datos embert ritkán látni együtt.
Méltán lehet példamutató a helytállá-
suk, kitartásuk, odaadásuk s vendég-

szeretetük korunk fiatalsága elõtt. A
szünetben a „platános” hölgyek a kü-
lönbözõ nyugdíjasklubokból érkezõ-
ket és a megjelent érdeklõdõket kí-
nálták hidegtálakkal, aprósütemény-
nyel. A versenyt a költészet napja kö-
zeledtének alkalmából rendezték
meg, immár 6. alkalommal. A fõszer-
vezõ az ,,Életet az éveknek” szervezet
Tolna megyei elnöke, a gyönki
Gyimesi János volt. A megjelenteket
Dózsa Gyuláné, a vendéglátó Platán

Nyugdíjas Klub vezetõje köszöntöt-
te. A zsûriben Gyimesi Jánosné,
Jóföldi Gabriella, Németh Judit, Pócs
Margit és az ,,Életet az éveknek” szer-
vezet baranyai elnöknõje, Sipos
Imréné Jolika néni értékelt. A mû-
sort a mûvelõdési ház munkatársa,
Kissné Hohner Magdolna vezette.
Hallhattuk többek között Arany Já-
nos örökbecsû balladáját, A walesi
bárdokat, Petõfitõl a Falu végén kur-
ta kocsma, Radnótitól a Levél a hit-

veshez, Csukás Istvántól a Kis vers,
lélegezz!, József Attilától a Tavasz
van, Szép Ernõtõl A gyáva legény,
vagy az Imádság címû költeménye-
ket. Megrendítõ erõvel hatottak Pe-
tõfi, Sándor A XIX. század költõi cí-
mû versében megfogalmazott, ma is
aktuális sorai, mint ahogy Reményik
Sándor A menekülõ címû alkotása is.
Várnai Zsenitõl többen választottak
verset: az Úgy megnõttél, szinte félek
címût többféle értelmezésben is
hallhattuk. Vajda János: Magány, Sza-
bó Lõrinc: Ima a gyermekekért, Cso-
konai: Szegény Zsuzsi a táborozás-
kor, Túrmezei Erzsébet: Viharlámpa
cím költeményei, Váci Mihály, Ladá-
nyi Zoltán, V. Molnár Erzsi versei, s
még több Petõfi-vers (Föltámadott a
tenger, Volt egy szegény fiú) is bizo-
nyította, mennyire változatossá tehe-
tik az idõsebbek is e jeles eseményt.
Kiemelkedõ teljesítményt ért el
Ring Mihályné (Paks), Mészáros
Istvánné (Decs), dr. Pámer Frigyes,
Horváth György (Szekszárd), Holub
Lászlóné (Tamási), Lengyel Dezsõné
(Kajdacs). Kiváló helyezést még ti-
zenhárman, sikeres eredményt ti-
zenketten értek el, jutalmuk díszok-
levél volt. Gyimóthy Levente

Idõsen is helytálltak versmondásból
Harminckét fellépõ a nyugdíjasok megyei versenyén 

A megnyitón ízelítõt kaptunk az alkotó által is megörökített
sárközi népviseletbõl. Képünkön balról Cs. Vasváry Ibolya
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Invitálom az olvasókat, tartsanak velem
a domboldali társasház földszinti üzleté-
be, Ulakcsai Anna zöldség és dísznö-
vény szakos kertészmérnök birodalmá-
ba, az imént már beharangozott virág-
üzletbe. A rend kedvéért mondom, a
„virágvilág” nem meghatározott nyit-
va-tartással mûködik, hiszen tulajdono-
sának fõfoglalkozása évek óta a tanítás.
Legutóbb zöldségtermesztésre oktatta
a munkanélkülieket, mellette rendsze-
resen tart tanfolyamokat a jövendõ vi-
rágkötõknek. Persze, egy kiskerttulaj-
donos, vagy akár én is beiratkozhatnék
egy ilyen ízlésformáló kurzusra. Példá-
ul most húsvét környékén jól kamatoz-
tathatnám a tanultakat. E fölvetésem
közben kapom is kezembe a virágokat,
hogy megérezzek valamit a spirális kö-
tés technikájából.

– A marokkó társasjáték pálcikái-
hoz hasonlóan kell bánni a szárakkal,
hogy bármelyik virág bármikor kive-
hetõ legyen a csokorból, illetve beil-
leszthessünk helyére egy vagy két má-
sikat – magyarázza Ulakcsai Anna. Mi-
közben az egyik sarokban álló, fiolába

dugott szárú, sárga nárciszokkal felde-
korált, plafonig érõ ágban gyönyörkö-
döm, már jön is a magyarázat: 

– Ez is, meg az a másik is húsvétfa.
Ilyent, illetve kisebbet bárki készíthet.
Roppant hangulatossá teszi a húsvétváró
lakást, ráadásul egyszerûen kivitelezhetõ,
padlóvázába vagy nagyobb cserépbe ál-
lítható, s idényvirágokkal, néhány szép
hímes tojással gyönyörû látványt nyújt, s
meghatározza a hangulatot.

A kertészmérnök az ünnepi deko-
rációt illetõen kifejtette, hogy egé-
szen más alapelvek érvényesek a kará-
csonyra, mint a húsvétra. Míg az év
legnagyobb ünnepén az arany, az
ezüst és a bronz a meghatározó, csillo-
gás, pompa, a húsvét teljesen más.

– Mint tudjuk, húsvét egyházi ün-
nepként a feltámadás, világi ünnep-

ként pedig az újjászületés, a beköszön-
tött tavasz örömünnepe. S éppen a ki-
kelet okán a tojások mellett élõ virág-
gal tegyük hangulatosabbá a lakásokat,
természetesen illeszkedve az adott te-
rekhez és az ott élõk ízléséhez. A virá-
gokon kívül egy-egy szép terítõ, han-
gulatos szalvéták is emelik az ünnep fé-
nyét. A templomokat jórészt fehér virá-
gokkal ékítik, valamint hortenziákkal. 
– Van-e aktuális divat a díszítés-
ben?

– Hát hogyne! Errõl minden eszten-
dõben Hollandiában – sok dolog figye-
lembevételével – dönt egy grémium.
Az idei trendnek három fõirányzata
van. Az egyik az „édeskés tavasz” nevet
viseli, jellemzõi a nõiesség, üdeség, ro-
mantika. Színei pedig a fehér, a bézs, a
halványrózsaszín és a halványlila. Rop-

pant finom megoldások jellemzik, s
például remekül beleillik a babarózsa,
jácint. A másik – amibõl szintén kiol-
vashatóak a személyiség jegyei – a
„nap virágai”. Friss, világító színek jel-
lemzik, mint a sárga, a narancs, a pink,
s valamennyit még ünnepélyesebbé
tehetjük a hozzáadott fehér kiegészítõ
virágokkal, ágakkal. Én ezt kedvelem
legjobban. A következõ a „varázslatos
konyhakert”, ami a természet utáni vá-
gyat idézi. Meghatározói a zöldek, a hi-
degek és a melegek egyaránt. Kiegé-
szítésként különbözõ kerti zöldségek
színeit használhatjuk. Egyszerû ruszti-
kus megoldásokhoz a fa, illetve terra-
kotta tálak, vázák dukálnak. 

Megjegyeztem, hogy mindebbõl a
virág- és dekorációdivat változásaira
következtetek. Anna rábólintott, s ezt
alátámasztandó levett a polcról egy
gyönyörûséges kompozíciót, mely-
ben az ágakat apró, narancsos színû
madártollakkal is ékítette a kézmûves-
séghez is erõsen vonzódó hölgy. Aztán
egy-két tál következett, bennük csere-
pes és vágott virág vegyesen, valamint
növényi rostokkal bevont tojások.
– Jó neked, mert értesz a díszítés-
hez – szokták mondani Annának.
Õ pedig rendre azt feleli, bárkinek
lehet „ilyen jó”, hiszen az ünnepi
dekorálás csak kis részben pénz
kérdése, nagyobb részt az ízlésé és
az elhatározásé. Majd így folytatta:

– Gondoljuk át a lehetõségeinket és
a lakásunk adottságait, s díszítsük fel
saját és családunk örömére – az ün-
nep tiszteletére. Amúgy meg? Legyen
lakásunkban mindig pár szál szépen
elrendezett virág, ami oldja a formá-
kat, javítja a hangulatunkat, egyszerûen
örömöt okoz. És az jó! Nagyon jó!

V. Horváth M.
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Ulakcsai Anna kertészmérnök saját készítésû kompozíciójával
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Virágba boruló lakások
Varázsoljunk húsvéti hangulatot otthonunkba

Baden-Württemberg tartomány
az éves ARTVINUM kapcsán Eu-
rópai Borkultúra díjakat írt ki két
kategóriában – Fiatal Európai
Szőlőbirtokos, valamint Európai
Borszakértő. 

Tolna megye az Európai Bortermelõ
Régiók Gyûlése tagjaként mindkét ka-
tegóriában megnevezett jelöltet.

A díjat olyan borászok és borszak-
értõk nyerték el, akik személyiségük-
kel és az európai borért végzett tevé-
kenységükkel jelentõs eredményeket
értek el.

A Fiatal Európai Szõlõbirtokos díjat
Erika Pedrini (Olaszország, Trentino)
az Európai Borszakértõ díjat pedig
Heimann Zoltán nyerte. Ezentúl kivá-
lasztották Baden-Württemberg leg-
jobb vörös- és fehérborát is.

A díjak átadására 2011. április 6-án,
délután került sor. Bernhard von
Baden, Baden hercege így méltatta a
magyar borászt: „Idei díjazottunk,
Heimann Zoltán példát mutat mindab-

ban, amik az európai borászat legfonto-
sabb ismérvei: a hagyomány és
modernitás ötvözése, a vállalkozói bá-
torság, a személyes és borvidéki hiteles-
séghez való ragaszkodás, és a több ge-
nerációt bevonó családi munkálkodás.”

Heimann Zoltán így válaszolt: „Kö-
szönöm a díjat családom, szekszárdi és

magyar borásztársaim nevében. Kö-
szönöm Németországnak az indulást,
eredetünket és a munka kultúráját.
Köszönöm Baden-Württembergnek
az Európához tartozás segítését, és kö-
szönöm, hogy ez a díj is azt jelenti: Ma-
gyarország újra és végérvényesen Eu-
rópa része.”

Európai Borszakértõ díjat kapott Heimann Zoltán

A baden-württembergi díjátadó nyertesei. Az elsõ sor bal szélén a szekszárdi borász

Amint beléptem a parányi vi-
rágüzletbe, elvarázsolt a hús-
véti hangulat. Az elém táruló
színes kép, az illatok, az ele-
gancia különös együtthatá-
sát éreztem. Ám a rengeteg
növény, a gazdag dekoráció,
a színkavalkád és az apró he-
lyiség ellenére sem éreztem
zsúfoltságot, sőt! Sok más
mellett az is feltűnt, hogy a
„kiállított” tálak, kosarak,
koszorúk egyike sem tolako-
dó, hanem ízléses finomsá-
guk a vonzó.
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A zongora mint hangszer nagy
népszerűségnek örvend iskolánk-
ban és Tolna megyében, ezért
szükségszerűvé vált egy olyan ren-
dezvény, melyen a zongoristák
összemérhetik tudásukat. A Me-
gyei Zongoraverseny megrendezé-
se 1985-ben kezdődött iskolánk-
ban. Jó alkalom ez a felkészítő ta-
nároknak, érdeklődő kollégáknak,
igazgatóknak a találkozásra,
szakmai jellegű eszmecserére.

A verseny célja: a versenyzõk tudásá-
nak, felkészültségének, életkorának
megfelelõ mûvészi, alkotó-, vagy elõ-
adó-képesség értékelése, kiemelkedõ
teljesítményének bemutatása, a tehet-
séges növendékek felfedezése – tehet-
ségkutatás.

A megyei verseny azok számára is
több lehetõséggel kecsegtet, akik
nem zenei pályára készülnek, hanem
csak kedvüket lelik a muzsikálásban.

A találkozó általában kétévente ke-
rül megrendezésre. Örvendetes, hogy
a részt vevõ növendékek és kollégák
száma évrõl évre nõ. Az idén megren-
dezésre kerülõ verseny a Liszt-emlék-
év jegyében zajlik. Az ünnepélyes
megnyitón és az eredményhirdeté-
sen, zenei pályán továbbtanult, szek-
szárdi növendékek szólaltatnak meg
Liszt Ferenc mûveibõl néhányat.

VERSENYFELHÍVÁS

A szekszárdi Garay Általános Iskola
és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája
2011. április 6-án (szerdán) 9.30 órai
kezdettel ZONGORAVERSENYT ren-
dez, melyre meghívja a megye zeneis-
koláinak zongorista növendékeit, fel-
készítõ tanáraikat, és az érdeklõdõ
szülõket, kollégákat! 

Ez a zongoraverseny nyitó ren-
dezvénye a Szekszárdi Liszt Ferenc

Emlékév programsorozatának. Te-
kintettel a 200. évfordulóra, a leg-
szebben megszólaltatott Liszt-mû-
vek elõadóit a zsûri különdíjjal jutal-
mazza. 

A részvételi feltételek a következõk:
A verseny anyaga: két különbözõ stí-
lusú és karakterû mû elõadása. Köte-
lezõ: a III. korcsoporttól egy romanti-
kus, egy szabadon választható – ba-
rokk, klasszikus, vagy modern – mû
elõadása. 

Már régi hagyománya és szép si-
kerei vannak a német nemzetisé-
gi és kétnyelvű oktatásnak a
Dienes Valéria Általános Iskolá-
ban. Idén új lehetőséget kapott
az iskola, ahol a diákok és taná-
rok bizonyíthatják a színvonalas
nyelvi képzés eredményességét.

Tolna megyében a BONI Vörösmarty
Mihály Általános Iskola mellett ebben
a tanévben a Dienes-iskola is megkap-
ta a jogot, hogy tanulói felkészüljenek
a német Deutsches Sprachdiplom
nyelvvizsgára. Ennek feltétele volt,
hogy az iskola két pedagógusa,
Prischetzkyné Márkus Emõke és Si-
mon Andrea elvégezzenek Baján egy
vizsgáztatói tanfolyamot, valamint 15
nyolcadik osztályos diák vállalja a nem
kis megmérettetést. Külön öröm volt
az iskola számára, hogy bár a közelben
van mûködõ nyelvvizsga központ,
mégis önálló intézményként vizsgáz-
tathatják a diákokat. Magyarországon
egyelõre még kevés helyen készítenek
fel erre a nyelvvizsgára, melyet az akk-
reditált iskolák rendezhetnek meg. 

A Deutsches Sprachdiplom vizsgá-
in a világ kb. 80 országában vesznek

részt a németül tanuló diákok. A vizs-
ga természetesen igazodik a Közös
Európai Referenciakeret szintjeihez.
Ezúttal a B1-es szintjét teljesítették a
tanulók; ez azt igazolja, hogy a vizsga
tulajdonosa rendelkezik olyan szintû
nyelvtudással, amely elegendõ a né-
metországi felsõoktatási elõkészítõ
tanfolyamok megkezdéséhez. Tavaly
több mint 43 ezer diák vett részt a
vizsgákon világszerte. Mivel ez a ten-

dencia emelkedik, az idén több mint
55 ezer vizsgázó várható. 

A hetekig tartó felkészülés után
elõször a központi írásbeli dolgoza-
tot kellett megírni a diákoknak már-
cius végén. Az írásbeli vizsga a
nyelvtudás három területét méri: az
olvasott valamint a hallott szöveg ér-
tését és az írásbeli kommunikációt.
A szövegértésbõl, levélírásból és
hallás utáni megértésbõl álló több

órás vizsga komoly feladat volt a ta-
nulók számára. Április 11-én követ-
kezett a vizsga szóbeli része, amely
a szóbeli kommunikáció szintjét
méri. A vizsgáztató, Prischetzkyné
Márkus Emõke, a Dienes-iskola ta-
nára és a vizsgaelnök, Jaszenovics
Sándor, a Pécsi Tudományegyetem
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium
tanára kérdéseivel indult egy általá-
nos beszélgetés, majd a diákoknak
egy választott témáról kellett tarta-
niuk egy vizuális anyaggal (pl. tabló-
val) alátámasztott prezentációt. Ezt
követték a témához kapcsolódó kér-
dések. A pontokat a szóbeli kommu-
nikáción belül a szókincs, a nyelvta-
ni struktúrák használata, a nyelvi
korrektség, a kiejtés és a prezentá-
ció logikus felépítése és meggyõzõ
elõadása határozták meg.

Izgalmas napon vannak túl a tanu-
lók, akik remélik, hogy az írásbeli dol-
gozatok kijavítása után kezükben tart-
hatják német nyelvtudásuk egyik fok-
mérõjét. Ezzel azonban az idei tervek-
nek még nincs vége: májusban közép-
fokú nyelvvizsgán szeretnék bizonyít-
ni, hogy ennél is többre képesek.

Farkas Pálné igazgató

DSD-nyelvvizsga a Dienes-iskolában

Tolna megyei zeneiskolák 
zongoraversenye

Egészségdélután 
a Baka-

iskolában
A Baka István Általános Iskola
Gyógypedagógiai Tagozata az
egészségnevelési program kereté-
ben 2002 szeptemberétõl minden
õsszel és tavasszal egészségdélutánt
szervez. A program kiterjed a tago-
zat összes tanulójára (jelenleg 82
fõ) és nagyon népszerû a gyerme-
kek körében. Az egészségprogram
területei: egészséges táplálkozás,
sport, tisztálkodás, személyi higié-
né, természetjárás, környezetvéde-
lem. A programokat a tagozat peda-
gógusai és a gyermekvédelmi fele-
lõs szervezik. 

Az április 20-ra tervezett prog-
ram a közlekedésbiztonság jegyé-
ben zajlik. Kerékpáros ügyességi já-
tékok, gyalogos és kerékpáros köz-
lekedéssel kapcsolatos KRESZ-táb-
lák ismertetése a gyermekek által,
szemtréning gyermekeknek, egész-
séges táplálkozással kapcsolatos ál-
lomás (energiaital, Cola), plakátké-
szítés a „Föld napja”, „Óvd a környe-
zeted” témakörben (a plakátokkal
feldíszítik az iskola folyosóját). A
rendezvény támogatói:  Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági és
Civil Szervezetek Bizottsága, Ki-
nyújtott Kéz Alapítvány, ÉFOÉSZ,
Tesco áruház.

A verseny korcsoport szerinti beosztása: 
I. korcsoport 2001. jún. 1. után születettek 3 perc
II. korcsoport 2000. jún. 1. – 2001. május 31. között születettek 4 perc
III. korcsoport 1999. jún. 1. – 2000. május 31. között születettek 5 perc
IV. korcsoport 1998. jún. 1. – 1999. május 31. között születettek 6 perc
V. korcsoport 1997. jún. 1. – 1998. május 31. között születettek 7 perc
VI. korcsoport 1996. jún. 1. – 1997. május 31. között születettek 8 perc
VII. korcsoport 1995. jún. 1. – 1996. május 31. között születettek 8 perc
VIII. korcsoport 1994. jún. 1. – 1995. május 31. között születettek 10 perc
IX. korcsoport 1993. jún. 1. – 1994. május 31. között születettek 10 perc
X. korcsoport 1992. jún. 1. – 1993. május 31. között születettek 10 perc 
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(Folytatás az 1. oldalról.)

– A budapesti tragédia óta még inkább
odafigyelünk a biztonságra. Az elmúlt
idõszakban a városban mûködõ, fiatalok-
nak programokat szervezõ szórakozó-
helyeket megvizsgálták a mûködést en-
gedélyezõ hatóságok szakemberei. A ta-
pasztalatok szerint a vizsgált szórakozó-
helyek üzemeltetõi figyelemmel kísérik
a jogszabályok változásait, igyekeztek
azoknak mielõbb megfelelni, így néhány
kisebb pontatlanságon kívül a hatóságok
jogszabálysértõ helyzetet nem tártak fel.
Ami a súlyos hiányosságokat illeti, a ZUG-
ot volt kénytelen a hatóságként eljáró
jegyzõ bezáratni, de ennek egyéb elõz-
ményei is voltak – mondta dr. Haag Éva.
– Konkrétan milyen feltételeknek
nem felelt meg a ZUG?

– A ZUG Ifjúsági és Mûvelõdési
Egyesületnek egy 2001-ben aláírt
megállapodásban vállalt kötelezettsé-
gének eleget téve biztosított helyisé-
get az önkormányzat. Elõször a Garay

tér 8., majd a Széchenyi u. 43.-ban, az
úgynevezett Bezerédj-tömbbelsõben.
Amikor ez a terület parkolóépítés mi-
att átalakításra került, az önkormány-
zat egy közeli,  a Vagyonkezelõ Kft. tu-
lajdonában lévõ harmadik helyszínt, a
volt Kispipa vendéglõ konyhaépületét
ajánlotta fel az egyesület elhelyezésé-
re. Az egyesület a tulajdonos hozzájá-
rulása és a szükséges hatósági engedé-
lyek nélkül kezdett bele az épület-átala-
kításba. Lakossági bejelentések alap-
ján ismertté vált, hogy ajtót vágtak, il-
letve üzembe helyeztek egy olyan tü-
zelõberendezést és kéményt is, amely
élet- és balesetveszélyes volt. A tûzvé-
delmi hatósági szemlére – amelyre az
esetleges veszélyhelyzet feltárása és
annak elhárítása miatt lett volna feltét-
lenül szükség a szórakozóhely közön-
ségének biztonsága érdekében – a
bérlõ két alkalommal sem biztosította
a bejutást a szakembereknek. Az egye-
sület jogellenes magatartása és a fenn-
álló balesetveszély megszüntetése

érdekében a bérbeadó Szekszárdi Va-
gyonkezelõ Kft. a szerzõdést 2010. no-
vember végén felmondta, majd az in-
gatlant 2011. január 28-án lezárta. A fel-
szerelt lakatot másnapra ismeretlen
személyek levágták, a bérlõ pedig a
szórakozóhelyet tovább üzemeltette.
Március 7-én a jegyzõ a társhatóságok
közremûködésével hatósági ellenõr-
zést tartott, melynek során italt fo-
gyasztó vendégeket találtak a ZUG-
ban. Az üzletet mûködtetõ elismerte,
hogy a kereskedelmi tevékenységet az
õ bt.-je végzi engedély nélkül, mint
ahogy nincs jogcíme a helyiség hasz-
nálatára sem. A tûzoltóság képviselõje
egyebek között a kályhához közeli
gyúlékony anyagokat, faforgácsot,
deszkát, textíliát, lejárt felülvizsgálati
idõvel rendelkezõ poroltókat, szabály-
talan kéményt talált, a szükséges felül-
vizsgálati dokumentumokat a bérlõ
nem tudta bemutatni. Így a jegyzõ az
életveszélyes létesítményt 2011. márci-
us 10-ei hatállyal azonnal bezáratta. Az

oda járó fiatalok biztonsága érdeké-
ben nem is tehetett mást.
– Errõl az ügyrõl annak idején az
a hír terjedt el, hogy az önkor-
mányzat hátat fordított a fiatalok-
nak azzal, hogy bezáratta a ZUG-ot. 

– Ennek éppen ellentmond, hogy a
ZUG egyesület 2006 óta közgyûlési és
bizottsági alapokból összesen 5 mil-
lió 290 ezer forint támogatást kapott
mûködéséhez, csak a tavalyi évben
1 millió 570 ezret. Utóbbi több mint
másfél millióról az egyesület a mai na-
pig nem számolt el. Visszatérve a biz-
tonságra: a közösségi terek mûködte-
tésével kapcsolatban az önkormány-
zatoknak egyre több és szigorúbb jog-
szabálynak kell megfelelniük, így eze-
ket meg kell követelniük a mûködte-
tõktõl is. Ezért a jövõben még na-
gyobb szigor várható: felülvizsgáljuk
eddigi szerzõdéseinket és betartatjuk
az elõírásokat. Épphogy nem a fiata-
lok ellen, hanem az õ érdekükben. 

Cs. I.

Biztonságban szórakozni

(Folytatás az 1. oldalról.)

A zarándoklatok emberekre gyakorolt
jótékony hatása miatt a Magyar Zarán-
dokút Egyesület célja 5 éven belül elér-
ni azt, hogy évente több mint tízezer
zarándok járja végig a magyar útvona-
lat, megismerve így Magyarországot,
annak szépségeit is. A kis csapat tagja
dr. Papp Lajos szívsebész, a Magyar Za-
rándokút Egyesület részérõl pedig Ru-
mi Imre elnök, a XXII. kerületi önkor-
mányzat fõépítésze, dr. Font Éva ügy-
véd, Rideg László, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyûlés alelnöke, valamint Bog-
nár Rudolf szervezõ volt. Fajsztól Szek-
szárdig csatlakozott hozzájuk családos-
tól Kirsch János diakónus, valamint öt
szekszárdi és mözsi szimpatizáns. Papp
professzor úr vándorbotját letámasztva
szívesen válaszolt kérdéseinkre, azon-
ban kedvesen arra kért, ne tekintsük
szavait nyilatkozatnak, beszéljenek in-
kább az egyesület képviselõi. Ezért Ru-
mi Imrétõl és Bognár Rudolftól érdek-
lõdtünk, akik elmondták, hogy bár ha-
zánkban is vannak helyek, ahova alka-
lomszerûen elzarándokolnak emberek,
de a magyar zarándokút az elsõ olyan,
aminek teljes kiépített hálózati rend-
szere van, illetve lesz. Mindketten ki-
emelték, hogy az út során az a leírhatat-
lan szeretet és fogadókészség érintette
meg õket leginkább, amit az emberek
részérõl tapasztaltak.

– Volt olyan idõs néni, aki megállított
bennünket és énekelt egy egyházi éne-
ket, lépten-nyomon megajándékoztak
bennünket pogácsával, gyümölccsel, so-

kan el is kísértek egy-egy szakaszon –
mesélte Rumi Imre. – A másik élmé-
nyem, hogy mivel ez az út észak-déli
irányban átszeli az országot, szinte teljes
keresztmetszetet kapunk hazánk életé-
rõl, az itt lakó emberek életmódjáról,
gondolkodásáról, viselkedésérõl is – tet-
te hozzá. Megtudtuk tõle azt is: szeret-
nék, ha már a nyáron lehetne kiváltani
zarándokútlevelet, amit a jelentõsebb te-
lepüléseken lehet majd beszerezni. Ez-
zel lehet megszállni a kialakítandó olcsó
zarándokszállásokon. Ehhez keresnek
olyanokat, akik vállalják, hogy standard
módon mûködtetnek ilyen szálláshelye-
ket, ezer-kétezer forintos díj fejében.
Szerény, puritán szállásokról lenne szó
csoportos hálóteremmel és vizesblok-
kal, ahol meleg víz is van. Emellett való-
színûleg ki fognak alakulni olyan ma-

gánszállások is, ahol egy-két férõhelyes,
magasabb komfortfokozatú szobák is
várják majd a zarándokokat.
– Oszlassunk el egy félreértést: a mai
zarándokút nem szõrcsuhás szerze-
tesek menete.

– Ma már az El Camino is sokkal in-
kább kulturális, mint vallási alapon mû-
ködik – hangsúlyozta Rumi Imre. – Ter-
mészetesen szükség van a vallási háttér-
re, de ez nem kötelezõ. Mégis örülnék,
ha Spanyolországhoz hasonlóan nálunk
is nyitva lennének esténként a templo-
mok, mert ez nem mindenütt van így,
és azok a zarándokok, akik szeretnének
betérni, megtehessék anélkül, hogy bár-
ki megkérdezné, milyen vallásúak. 

A csoport hétfõ reggel betért a belvá-
rosi templomba, a városházán teáztak
egyet, majd nekivágtak a Kálvárián át a

Remetének, ahol friss kenyérlángossal
várták õket, onnan pedig a hegygerin-
cen tovább Grábóc felé. Míg sûrû tem-
póban felkaptattunk a kilátóhoz, Rideg
László elmondta: Papp Lajos profesz-
szor úr kenyéren és vízen él a zarán-
doklat alatt, ami különösen nagy testi-
lelki erõfeszítést kíván egy ilyen út
megtételéhez. De amint a szekszárdi
domboldalon láthattuk, egyikben sem
volt hiány. Szekszárdról egyébként jú-
nius 25-én indul majd zarándoklat
Máriagyüdre. Ennek helyi szervezõi a
szekszárdi belvárosi plébánia, a turisz-
tikai kft. és a Kolping-iskola, amely va-
sárnap este László Péter igazgató jóvol-
tából vacsorát és szállást nyújtott a
vándoroknak. További információk:
www.zarandokut.hu.

Cser Ildikó

„Keresztmetszetet kapunk Magyarország életérõl”

Szekszárdon járt a magyar zarándokok elsõ csoportja

A kis csapat a belvárosi templom elõtt. Képünkön balról a második dr. Papp Lajos, mellette 
Rumi Imre és Rideg László, a jobb szélen dr. Font Éva
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A gyerekek lelkét faragta
Wéber Panni: „A vágyaimat és a lehetõségeimet mindig szinkronba tudtam hozni”

A Vízmű SE vezetőedzője, Paszler
József olyan nyugdíjas pedagó-
gusra voksolt Wéber Panni sze-
mélyében, aki szerinte a legis-
mertebb szekszárdiak egyike.
Paszler tanár úr sok minden mel-
lett méltatta a tanárnő hihetet-
len vitalitását és családcentri-
kusságát. Javaslatát egy olyan
„képpel zárta”, amint a nagyma-
ma vidáman teker kempingke-
rékpárján, amelyen két-három
unokáját is „szállítja”… 

– Milyen gyerek volt kiskorában?
Nagyon jó, vagy csintalan, szorgal-
mas, vagy igyekezett elodázni a fel-
adatokat?

– Meggyõzõdésem, hogy az ember
habitusát a gyermekkor határozza
meg. Egy bácskai faluban nõttem fel,
szüleim nagyon igényes emberek vol-
tak. Ez azt is jelenti, hogy öcsémtõl és
tõlem is megkövetelték, hogy sokat ol-
vassunk, és jól tanuljunk. Igényességü-
ket igazolja, hogy olyan jó középiskolá-
ba írattak bennünket, ahol latint és
mûvészettörténetet is kellett tanul-
nunk. Az olvasás és a magyar nyelv sze-
retete, valamint a szorgalom belém ivó-
dott, s elkísért a pályaválasztásig, sõt
azon is túl. Ugyanis magyar–orosz–dél-
szláv tanári diplomát szereztem. 
– Igazán remek választás volt, gon-
dolok a késõbbi idegenvezetõi tény-
kedésére is.

– Így igaz. Elsõsorban azért, mert a
sorstól nagy ajándékot kaptam: egy-
részt, hogy a vágyaimat a lehetõsége-
immel mindig szinkronba tudtam hoz-
ni, másrészt, egész életemben olyan
munkát végezhettem, amely egyben a
hobbim volt. Annak külön örülök,
hogy magyart taníthattam… Hiszen a
gyerekek nem születnek azonos kész-
ségekkel, de valamennyi gyereknek –
akár jó, akár gyengébb képességû –
szíve van. Egy szép verset, egy szép no-
vellát rendre sikerült minden gyerek
szívéhez eljuttatnom, ez munkám so-
rán folyamatosan sikerélményhez jut-
tatott. Pedagógusként külön örömet
jelentett, hogy a magyar olyan tárgy,
aminek tanítása során a gyermeklelke-
ket faraghattam, miközben a legjobb
emberi tulajdonságaikat erõsíthettem.
– Mibõl táplálkozik legendás teher-
bírása?

– Elsõsorban a kötelességtudatom-
ból fakad. Nemigen emlékszem olyan-
ra, hogy diákként, késõbb tanárként
felkészületlenül mentem volna az is-
kolába. Szintén otthoni örökség a ma-
gam körüli rendszeretet… Hátterében
pedig munka áll, hiszen a környezet és
a család rendben tartása, helytállás a
munkában, vagy a társadalmi felada-
tok ellátása nem pottyan csak úgy az
ember ölébe.

– Emlékszem, több városi testület-
ben is dolgozott már akkor is, ami-
kor fiai még iskolások voltak. 

– Szerencsémre jól gazdálkodtam
az idõmmel, jól szerveztem az életem,
s végeztem mindazt, amit a sors rám
mért. Hogy mi segített mindebben?
Az eredmények, a sikerek mindig mo-
tiváltak, sõt doppingoltak, s erõt ad-
nak, adtak a továbbiakhoz. Mindeb-
ben fontos tényezõ a jó erõnlét, az ál-
lóképesség. Családomban mindig fon-
tos szerepet játszott a sport. A rend-
szeres úszás, a kerékpározás, sõt a síe-
lés a mai napig meghatározza az élete-
met, ami fizikálisan kondiban tart.
– A gyakorlóiskolából ment nyug-
díjba. Önben ez nem okozott törést,
bár tudom, hogy e tény életritmu-
sán nem igazán változtatott.

– Hatvanévesen vonultam nyugdíj-
ba, egy „ciklus” végén, azaz elballagtat-
tam egy nyolcadik osztályt. Új csapat-
tal már nem akartam kezdeni. Közben
éreztem, irányt kell váltanom. Akkor
már volt három unokám, majd még
kettõ született. Megfogalmazódott
bennem, csöppet sem akarok kima-
radni az életükbõl, mert ezeket az esz-
tendõket nem lehet visszahozni. S ha
már annyi kisgyermek fejét simogat-
tam az iskolában, éppen az enyémeket
ne dédelgessem? Döntésem jónak bi-
zonyult, hiszen a mai világban a fiatal
anyukáknak bizonyos fokig nehe-
zebb, mint annak idején nekünk volt,
ugyanis nehéz megtartaniuk a mun-

kahelyeiket, ezért is elkél a segítség. A
legszebb és legaranyosabb szolgálat az
unokák „pesztrálása”. Visszakanyarod-
va kérdéséhez, nyugdíjaztatásom
azért sem okozott törést, mert szere-
tett kollegáimmal a mai napig sem sza-
kadt meg a kapcsolatom.
– Most akkor gyerekezzünk és uno-
kázzunk! Két felnõtt fia van.

– Igen, Tamás és Gábor. Tamás peda-
gógus lett, majd gazdasági másoddiplo-
mát szerzett, jelenleg egy céget igazgat.
Szekszárdon lakik, s egy közeli város-
ban dolgozik. Három gyermekük van:
a fiúk kiskamaszok, Ádám 14, Péter 13
esztendõs, Kata pedig 6 éves. Gábor fi-
am környezetmérnök, egy nagy cég
munkatársa, s Diósdon élnek. Nekik
két gyermekük van: a nyolcéves Soma
és az öt esztendõs Lili.
– Mesél az unokákról?

– Akár holnap reggelig. Persze,
mindenki elfogult a saját unokáival, s
ez így van jól. Az enyémek? Nem is tu-
dom, kinél mit is emeljek ki… Csodála-
tos gyerekek. Okosak, fogékonyak, na-
gyon klasszak, a sportban is kiemel-
kednek, ketten nagyon muzikálisak, a
fiúk talpraesettek, a lányok szelídek, al-
kalmazkodóak, ugyanakkor megvan
bennük a szükséges vagányság.
– Annyira jó látni az elégedett bol-
dog mosolyt az arcán! Gondolom,
ez akkor is „marad”, ha az idegen-
vezetésrõl beszélgetünk.

– Marad, bizony. Az idegenvezetés
akkor kezdõdött, amikor a fiaim any-

nyira megnõttek, hogy már nem volt
szükség a mindennapos szolgálatra,
mint kicsi korukban. A megmaradt
szabadidõmmel szerettem volna oko-
san és hasznosan gazdálkodni. Átgon-
doltam a dolgot: idegen nyelveket be-
szélek, az irodalom és a történelem
nagyon érdekel, az utazás pedig min-
dig lételemem volt. Mindezt egyetlen
szakma fogja össze, az idegenvezetés.
Egyéves intenzív kurzuson megta-
nulva a szakmát, egyre több megbí-
zást kaptam. Számos európai és Euró-
pán kívüli országot jártam be, min-
den alkalommal újabb élménnyel
gazdagodtam. Az idegenvezetés pe-
dig hasonlít a tanításra, mivel más né-
pek kultúráját, történelmét, mûvé-
szettörténeti értékeit mutatom meg
az érdeklõdõ csoportnak, ami – sze-
rintem – egyfajta ajándékosztás. S ez
nem csupán annak jó, aki kapja, ha-
nem annak is, aki adja. Ezért soha
nem fáradtan, megtörten érkeztem
haza, hanem az érdeklõdõ tekintetek
emlékével. 
– A városban találóan „Prága-sza-
kosként” is emlegetik… Érdekel,
hogy mielõtt elõször idegenveze-
tõként csoportot vitt akár Prágá-
ba, akár Rómába, bárhova, járt
már az adott helyszínen? 

– Hát hogyne, gyakran az úgyneve-
zett bejáró túrák alkalmával. Prágát na-
gyon szeretem, és azokat az országo-
kat is, ahol szláv nyelveket beszélnek.
Az idegenvezetés örömöt ad, de van-
nak nehézségei is. Például rendre he-
terogén csoport verõdik össze: az
egészségi állapotukat, a korukat, az in-
telligenciájukat, tárgyi tudásukat, ér-
deklõdési körüket és még sok mást il-
letõen. Nem a városok bemutatása
okoz gondot, hanem az, hogy arra a
pár napra az embereket viszonylag ho-
mogén csoporttá szervezzem. Ebben
sokat segítettek nekem pedagógusi
végzettségem és tapasztalataim. Olyan
jó látni, mikor az út végén az utasok
egymást átölelve címeket, telefonszá-
mokat cserélnek.  
– Mert elégedettek, s örülnek. Ön-
nek mik jelentik az örömök forrá-
sait?

– A legmeghatározóbbakat soro-
lom. A szülõi háttér, a jó család, a gye-
rekek, majd az unokák okozta boldog-
ság, a jó társ, a jó munka és a jó baráti
kör. Szent Ágoston fogalmazott így:
„Ahol szeretet van, ott nincs teher”.
– Legközelebb kit mutassunk be az
olvasóknak?

– A baleseti sebészt, dr. Andriska Ist-
ván osztályvezetõ fõorvost. Faggassa
az azonnali döntéshozatal vállalásáról,
az állóképesség szinten tartásáról, a
folytonos szakmai fejlõdésrõl, no és a
gyerekszeretetrõl.

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

Liszt második látoga-
tása Szekszárdon
1865. szeptember 2–9.

E látogatás Liszt „Szt. Erzsébet legen-
dája” c. oratóriumának pesti õsbemu-
tatójához kapcsolódik. A Mester már az
1858. évi leveleiben emlegeti készülõ
nagyszabású oratóriumát, amelyben
magyarországi Szt. Erzsébetnek, a
Weimarhoz közeli Wartburg egykori
legendás úrnõjének akar zenei emlé-
ket állítani. Ehhez a témához történe-
ti adatokra, egyházi énekekre, himnu-

szokra, antifonákra van szüksége. Liszt
Danielik János egri apátnak írt ebben
az ügyben, akinek akkoriban megje-
lent Szt. Erzsébet életérõl szóló köny-
vét maga is megszerezte. Liszt levelét
Augusz közvetítette Danieliknek, mint
ahogy õ volt az, aki a zenei szakember-
rel, Mosonyival, a leghathatósabban
elõsegítette Liszt óhajának teljesítését.
Így a jó barát már a nagy mû megírásá-
nak elõkészületeiben is segítõként sze-
repel, hogy azután a bemutató elõadá-
sán, 1865. augusztus 15-én tanúja le-
hessen annak a nagy siker-
nek, mely a magyar fõvárost
ebbõl az alkalomból a nem-
zetközi zeneélet központjá-
vá emelte.

Hogy milyen óriási volt
az érdeklõdés Liszt hang-
versenye iránt, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint
Danieliknek Auguszhoz in-
tézett levele augusztus 14-
én, a Szt. Erzsébet bemuta-
tásának elõestéjén: „Ked-
ves Barátom, Elsõ leveledet
pénteken dél felé vettem,
épen, midõn Liszt, ki az
nap nálam ebédelt, - ebéd-
re megérkezett. Ekkor már
valamennyi jegy mind a há-
rom elõadásra le volt foglal-
va, s Liszt és Reményi sem
tudtak nekem segíteni,
hogy jegyhez juthassak, ha
csak valaki önkénytesen a
magáét átengedni nem
akarná.

Igy történt, hogy még aznap este
elhatározták, hogy hétfõn reggel ge-
nerál-próbát tartanak, s erre a közön-
séget épen olly áru jegy mellett, mint
a többi rendes, bebocsátandják.

Megrendeltem tehát öt körszéket,
azt gondolván, hogy vasárnap, azaz
tegnap megérkezel.

Tegnap félnégyre meghozta az ina-
som, ki írásomat hozzád átvitte óhaj-
tásod szerint, utóbbi két rendbeli le-
veledet, mellyben írod, hogy csak hét-
fõn érkezel meg.

Felette fájlalnám, hogy felfáradván,
az elõadáson meg nem jelenhetnétek
belépti jegy hiánya miatt. Reményi
említette, hogy a prímás számára egy
páholy van fenntartva, figyelmeztet-
tem tehát mind õt, mint Lisztet, hogy
az esetre, ha a prímás, a mi valószínû,
nem lesz jelen, ezen páholyt enged-
nék át nekünk.

Mit végeztek? szóra nekem tudtul
nem adták. Ugy hiszem, hogy a papok
ezt alkalmasint maguknak foglalták le,
mert a prímás bizonyosan megfizette.

Te csak bejuthatsz valamikép, ha
mindjárt az orchester közé, csak, - de
mi leend a Báróné s a két baronesszel?
Igen fájlalom, hogy lehetetlen volt szá-
motokra a helyeket megszereznem.
Rajtam bizony nem múlt.

Elvárlak örömmel, - délután tán még

személyesen szólhatsz Lisztnek, s ha
van még mód, bizonyosan segíteni
fog, mert rendkívül örül feljöveteled-
nek. Különben nehéz õt benn kapni.”

Ezek után lássuk, hogy az elõkészü-
let izgalmai, a bemutató, az óriási sike-
rû Liszt-hangversenyek lezajlása után
az ezt követõ szekszárdi látogatásról
mit mond a legilletékesebb, s legfõbb
forrásunk, a helyszíni elbeszélõ
Augusz Anna naplója. Az Augusz-
család iratai között nemrég megtalál-
tam a legidõsebb gyermeknek, Anná-

nak e francia nyelven írt naplóját,
amelyben a 18 éves fiatal lány annyi
kedvességgel és hûséggel számol be
Liszt náluk töltött nyolc napjáról,
hogy leírása, mint történeti forrás-
munka is nagy érdeklõdésre tarthat
igényt. Az Anna gyöngybetûivel tele-
írt 21 oldal, az elmúlt száz év alatt meg-
sárgult kis füzet. Eredeti francia, betû
szerint közölt szövegében és ezzel
párhuzamos magyar fordításban elõ-
ször kerül nyilvánosságra a Liszt-iro-
dalom kiegészítéseként.

Emlékezés a mi nagyszerû
Abbénk – Liszt Ferenc –

szekszárdi tartózkodására
1865. szeptember1

Liszt abbé volt szíves nálunk Szekszár-
don egy hetet tölteni. Századunk e leg-
nagyobb és legnemesebb emberének
látogatása olyan nagy öröm és boldog-
ság volt számunkra, hogy megpróbá-
lom újra feleleveníteni a vele töltött
boldog pillanatokat azért, hogy ezek
az egész életre szívünk legmélyébe vé-
sett drága pillanatok, ezek a kellemes
emlékek, írásba is foglaltassanak. Bár
mindenkinek kikiálthattam volna
egész családunk, és velünk együtt
Szekszárd városának örömét, mikor

1865. szeptember 2-án e szavakat hal-
lottuk: „Liszt abbé érkezik!” És való-
ban, néhány pillanat múlva a kocsi,
mely oly drága személyt hozott ma-
gával, berobogott házunk tornácára:
a jó Liszt abbé és kísérete, lánya Cosi-
ma, Bülow báróné, báró Bülow, Re-
ményi Ede, Plotényi Nándor és Rosty
Pál urak szálltak ki belõle2.

Nem tudnám leírni mindnyájunk
boldogságát, mikor élõ szóval üdvö-
zölhettük Lisztet, és örülhettünk a vi-
szontlátásnak. Nem lehet leírni azt a
kimondhatatlan jóságot, ami nemes
arcáról sugárzik, angyali mosolyát, ha
idõnként lányára néz, vagy hozzá inté-
zi szavát. Úgy tetszik, mintha nemes
lelke állandóan saját, fenséges és pá-
ratlan melódiáit hallgatná.

Nagy jósága és megértése nemcsak
barátai, de mindenki iránt érvényesül,
nemcsak a zenében, hanem a szíve-
ken is uralkodik! - Minél jobban meg-
ismerjük, annál jobban átérezzük a
tiszteletet, mellyel mind lángelméjé-
nek és lelki nagyságának, mind szép
zenéjének tartozunk.

És hogyan írjuk le kedvenc lányát,
Cosimát, a gyermeki szeretet minta-
képét? Szép arcáról a szív jósága, aty-
jára emlékeztetõ nemes mosoly su-
gárzik, szemei kékek, haja szõke; na-
gyon hasonlít Lisztre; igen magas,
minden mozdulata kecses. Liszt meg-
érkezése után vendégeinket szobáik-
ba vezettük; szegény Bülow annyira
gyengélkedett, hogy tüstént ágyba
feküdt.

Lábjegyzetek:
1. Az Augusz-család minden tagja

rajongó hódolója volt Liszt lángelmé-
jének. Anna a legidõsebb az öt gyer-
mek közül (Anna, Helén, Klára, An-
tal, Imre) ebben a légkörben nõtt fel.
Így nem csodálhatjuk, ha 18 évének
szinte imádásszerû csodálatával né-
zett fel házuk világhírû vendégére.
Naplója érezteti, hogy szinte élvezi a
magasztaló jelzõket, s nem telik be
folytonos ismétléseikkel.

2. Az egész társaság a „Szt. Erzsé-
bet legendája” c. oratórium au-
gusztus 15-én megtartott bemutató-
jára jött össze Pesten. A hangver-
senyt a szerzõ vezényletével a Nem-
zeti Zenede 25 éves évfordulójának
alkalmából rendezték. Liszt au-
gusztus 8-tól Schwendtner Mihály,
belvárosi apátplébános vendége-
ként, a legsokoldalúbb szerepléssel:
mint szerzõ, karmester, zongora-
mûvész – önállóan, majd Reményi
és Plotényi közremûködésével – te-
vékenykedett. Ennek a zsúfolt prog-
ramnak a lebonyolítása, majd az
esztergomi és fóti kirándulás után
a szekszárdi látogatás egy kis üdü-
lést, pihenést jelentett Liszt és kísé-
rete számára.

(Folytatjuk.)
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 6.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 le-
vél és más dokumentum Lisztre vo-
natkozó anyaga került feldolgozás-
ra. Az anyag felkutatása, reprezen-
tatív összeállítása a Szekszárdi Álla-
mi Levéltár nagyérdemû, elhunyt
igazgatójának hézagpótló, nagy
szaktudást, hivatásszeretetet igény-
lõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendel-
kezésére álló gazdag anyagból
Liszt és Szekszárd, azaz Liszt és bá-
ró Augusz Antal kapcsolatát min-
den vonatkozásában feldolgozza.
Hátrahagyott dolgozata elõkészítõ
munkaként íródott, s mint ilyen,
kiegészítésekre, átdolgozásra szo-
rult. Ez a feladat a dolgozat lektorá-
ra hárult. Dr. Prahács Margit a le-
véltári anyag kiválasztásának nagy
és fáradtságos munkáját megilletõ
kollegiális kegyelettel vállalkozott
arra, hogy dr. Hadnagy Albertnek a
címben meghatározott témakörét,
s ezzel a témakörrel összefüggõ,
másutt õrzött iratanyag, már meg-
jelent Liszt-levelek, a Liszt-irodalom
és korabeli sajtótudósítások adatai-
val kiegészítse és az egész dolgoza-
tot a szükséges módosításokkal és
jegyzetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.”

A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK
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Eljött Szekszárdra a paralimpiai bajnok is

Épekkel is meccseltek a „fáklyások”
Elkezdték éves versenyprogramjukat a
szekszárdi és környékbeli mozgás-
sérült sportolókat tömörítõ Fáklya SE
versenyzõi is. Az asztaliteniszre szako-
sodott sportformáció egy úgynevezett
integrált versenynek volt a házigazdá-
ja. (Ez a versenytípus, amelyen rend-
szeresen megjelennek – nem csak né-
zõként – az épek is. S az ilyen rendez-
vények kiválóan alkalmasak arra a kö-
zeledésre, ami kívánatos lenne társa-
dalmilag. Hogy a félõs, idegenkedõs vi-
selkedést „le tudják vetkõzni” az épek,
ha éppen nem ép embertársainkkal
kerülnek valamilyen kapcsolatba a hét-
köznapok során.

A férfiaknál és a nõknél is fele-fele
arányban vettek részt a sérültek és
az egészségesek, mintegy húszan –
köztük a kerekesszékesek is – hódol-
tak szenvedélyüknek, az asztalite-
nisznek, amely nemcsak Magyaror-
szágon, hanem az egész világon köz-
kedveltnek számít a parasportolók
körében. 

Nem lehetett nem odafigyelni egy
vékonydongájú, meglett korú férfire.
Részint azért, mert állandó móka-
mesterként volt jelen, másrészt azért,
mert mindkét alkarját elvesztve, két
csonkolt végtagja közé befogva az
ütõt szervált, és nem egyszerûen fo-
gadott, hanem az NB II-es színvonalat
idézve nyesett, sõt még pörgetett is a
77 éves Tauber Zoltán. A parasport-
ban járatosak furcsállnák a rácsodál-
kozást: „Zolika” ugyanis egy zseni, s
egyben életmûvész, cseppet sem
mellesleg a 76-os torontói paralimpia
bajnoka, vagyis a világ legjobb moz-
gássérült pingpongosa is volt, és túl

sokat a jelekbõl ítélve nem felejtett.
Filmbe illõ életötténet, 10 évesen há-
borús gránátokal játszadozik, ami fel-
robban és szétroncsolja a karjait, s a
sportbéli tehetsége kibontakoztatá-
sával, hihetlen élni akarással, pszi-
chés állóképességgel teljes életet él a
késõbbiek során, õ alapítja meg pél-
dául az elsõ mozgássérült sportegye-
sületet Budapesten, még 1971-ben. 

Aztán gondoskodott arról, hogy ne
úgy kezeljék az átkosban, ami egy vi-
lágelsõnek akkor is kijárt. Az említett
paralimpiai dobogó csúcsán állva rá-
beszélte az ezüst- és a bronzfokon ál-
lókat, hogy forduljanak már meg az õ
kedvéért más irányba, hogy ne kell-
jen a himnusz alatt a vörös csillagot
látnia. Megtörtént...

Az ász mellett még egy többé-ke-
vésbé ismert, eredményes paraspor-
toló is tette tiszteletét. A nagykõrösi
Farkas László, aki Enying színeiben, a
9. sérültségi fokozatban versenyezve

még mindig az elsõ hat között van
országosan, aki roppant hálás azért,
hogy a Márton István vezette szek-
szárdi klub egy évben többször is
megrendezi ezt a sportnapot. Mert-
hogy még mindig kevés a versenyzé-
si lehetõség idehaza a mozgássérül-
tek számára. Õ mindig gyõzni akar
és tud is, de a Pincehelyrõl érkezõ ja-
vakorabeli ép versenyzõvel azért
nem boldogult.

A mieink országosan jegyzett ver-
senyzõi közül a kerekesszékesek kö-
zött Sebestyén András olykor kisebb
sérüléssel bajlódó, állva versenyzõkel
szemben is bizonyított, miképpen a
kézsérült Wittinger Jánosné is tudott
nyerni abszolút sérülésmentes ver-
senyzõ ellen. Jó ráhangolódás volt ez
a verseny saját nagy rendezvényünk-
re, az augusztusi nemzetközi ver-
senyre, amelyre Szerbiából és Romá-
niából is érkeznek sorstárs sportolók
Szekszárdra. B. Gy.

Íjászsikerek 
szélviharban

Ismét születtek eredményeink, az áp-
rilis 9-i évadnyitón Tápiószentmár-
tonon, mely verseny igazán extrémre
sikeredett a mostoha idõjárás miatt. A
100 km/h sebességgel fújó egész na-
pos szélvihar (a homokos talajon), a
nap végére nagyon megviselt minden-
kit mind testileg, mind pedig szellemi-
leg, ami nagyban befolyásolta az ered-
ményeket.

Szintén a MÍSZ szervezésében zaj-
lott egy minõsítõ verseny, melyen az
500 versenyzõ közül senkinek sem
sikerült minõsülnie. Közülünk is
mindenki azt gondolta a verseny vé-
gén, miközben sétált be a tereprõl az
alapbázisba, hogy új negatív csúcsot
lõtt, de mint kiderült, az ellenfelek-
nek is ugyanúgy fújt a szél... Így el-
mondhatjuk, hogy nem csak kis me-
gyénkben, az egész Dél-dunántúli
régióban is a legeredményesebbek
voltak a Tolnai Tájak Íjászai, ugyanis
3D szakágban részt vett versenyzõ-
ink közül csigás 3D irányzékos íjka-
tegóriában Huszár Zoltán megnyer-
te a versenyt, ugyanúgy, mint Ale-
xandra Manea nõi csigás kategóriá-
ban. Péterbencze István Bare Bow
kategóriában a második helyre állha-
tott fel, Bóka László pedig 3D csigás
íjával 5. helyen végzett. Terep szak-
ágban olimpiai íjával Kovács Gábor
Zsigmond állhatott fel a dobogó má-
sodik fokára.

Szeretettel várunk április 16-án tar-
tandó dél-dunántúli regionális minõ-
sítõ versenyünkre Sötétvölgybe min-
den íjászt, illetve az íjászat iránt csu-
pán érdeklõdõt is. Részletek honla-
punkon: tt-ijasz.hu. 

Manea Alexandra
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Eltitkolt õsi magyar történelmünk…
Aradi Lajos Pilis-kutató hiánypótló elõadás-sorozata

Roppant lebilincselõ elõadás-sorozat
„indult útjára” március 18-án, Szekszár-
don a Kereskedelmi és Iparkamara
Arany János utcai épületében. 

A sorozat fõ szervezõje a Széchenyi
utcai Golden divatáru és öltönyüzlet
tulajdonosa, az elõadó pedig nem más,
mint Aradi Lajos Pilis-kutató, újságíró,
aki – 1996 óta – a Pilis-rejtély és a ma-
gyarság történelmének kutatására
szenteli mindennapjait. Aradi legelsõ
szekszárdi elõadásán rámutatott arra,
Szent Istvánt 1000. december 25-én,
Jézus születésekor koronázták meg, s –
létrehozva a Magyar Királyságot – nem
a „nyugathoz” zárkóztatta fel az orszá-
got, hiszen akkoriban az egyetlen egy-
séges királyság a magyaroké volt! Sem
Bizánc, sem a Német-Római Császár-
ság nem volt egységes ekkor: utóbbi –
„Németország” néven – csupán az
1800-as évek elején jött létre, Itáliáról
nem is beszélve. 

A kutató leszögezte, II. Szilveszter
pápa a magyar királyi küldöttségnek a
Hartvik-legenda alapján e szavakat
mondta: „Én apostoli vagyok, õ viszont
méltán Krisztus apostola, ha Krisztus
annyi népet térített meg általa. Ezért
rendelkezésére bízzuk, miként az iste-
ni kegyelem õt oktatja, az egyházaknak
s népeiknek mindkét törvény alapján
történõ igazgatását.”. A pápa ezzel
együtt átengedte az ítélkezés és tör-
vényhozás jogát görög és latin nyelven
Szent Istvánnak, aki Európa elsõ szak-
rális (szent) királyságának szakrális
(egyházi) és világi uralkodója volt egy-
ben! Úgy véli, nem véletlenül alakult
már 1004-ben nyugati összefogás a Ma-
gyar Királyság elpusztítására az „anyag-
elvû” Nyugat-Európában, ahogy ez
már az Árpád fejedelem által gyõzelme-

sen megvívott, 907-es pozsonyi csata
esetében is megfigyelhetõ volt. 

Az akkori nyugati sereget a német
Lajos király (Ludovicus Rex Germa-
niae) vezette. A magyaroknak három
„elsõ királyuk” volt, Nimród, Attila és
István. Nimródról csupán az Ószövet-
ségbõl tudhatunk meg dolgokat, ahol
„gonoszként” állították be, egyoldalúan
– mondta. Szíriában, egy sivatagi bar-
langból vallástörténeti iratok kerültek
elõ, melyekben  szintén fontos szere-
pet kap Nimród, aki isteni kvalitások-
kal rendelkezik. Õ maga az Ószövetség
írása alapján is az elsõ király a földön.
Ugyanezt állítja az ókori görög szicíliai
Diodórosz, aki öt különbözõ forrásra
hivatkozik, melyek szerint az egyipto-
minál is régebbi a szkíta nemzet. E
népnek õsapja – állítja Diodórosz–
Nimród, „aki elsõ volt a királyok kö-
zött”. A magyar hagyományok szerint

Nimród Hunor és Magyar apja, akik
mivel ikrek, ezért egyformák, tehát
egylényegûek. Éppen ezért kijelenthe-
tõ, hogy „a hun és magyar nép sem kül-
sõre, sem belsõre nem térhet el látvá-
nyosan egymástól” – mondta Aradi. A
Turul nemzetség – mely kifejezéssel az
Árpád-házi királyokat kellene hívni –
nevében egy mitikus madarat takar,
mely Attila király pajzsán, hadizászlóin
jelent meg, koronás madárként ábrá-
zolva a leírások alapján. 

Aradi kutatásai alapján kijelentette,
Szent István Attila városának, Sycam-
briának (Õsbudavár) hegyes környé-
kén, a Pilisben emeltetett bazilikát. „Itt
található tehát valahol az õsi Fehérvár”
– mutatott rá, mivel sík területen –
mint a mai Székesfehérvár – nem
emelhetett szakrális koronázó épít-
ményt egy magyar király sem! Koráb-
ban, mikor Árpád a bejövetel után

megérkezett Attila városába, Sycam-
briába – a források alapján – azt ro-
mokban látta, s azonnal hozzákezdett
megújításához. Három hetet idõzött a
városban, amely a kutatások szerint Pi-
lismarót térségében lehetett. Ide az
összes magyar úr elzarándokolt, majd
megtörtént az ország felosztása azon a
hegyen, melyet a források Noé-hegye-
ként említenek. Mivel onnan szinte „az
egész országra” tökéletesen körbe le-
hetett tekinteni, ott állította fel Árpád
vezéri sátrát, s késõbb ott emelte Szent
István király is az említett koronázó ba-
zilikáját a „Szûzanya tiszteletére”, nem
a ma ismert Fehérvárott! Mind Attilá-
tól Árpádig, mind pedig Árpádtól
Szent Istvánig öt generáció a különb-
ség, s semmi nem utal arra, hogy ne
lenne összefüggés közöttük származás
szempontjából! – mondta. 

A „honfoglalás” szó Aradi véleménye
szerint téves, hiszen hazatérésrõl, bejö-
vetelrõl, valamint visszatérésrõl szól-
nak a krónikák, s az itt élõ avarokkal,
hunokkal Árpád semmilyen konflik-
tusba nem keveredett, mivel értették
egymás nyelvét! 

A Pilisrõl szólva kifejtette, nem vélet-
lenül volt a közelében elhelyezkedõ Vi-
segrád egy idõben királyi város. E kör-
nyéket, sátra felütése után Árpád köny-
nyûszerrel belovagolhatta. Különös a
Pilis hegység szív alakzatának feltûnõ
kirajzolódása, melynek közepén talál-
ható Dobogókõ. Közvetlen környékén
az egyetlen magyar alapítású szerzetes-
rend, a Pálosok több kolostorromja he-
lyezkedik el. Régi térképeken az sem
lehet véletlen, hogy a térségben tor-
nyos várakat rajzoltak be a krónikák! –
tette hozzá. (folytatjuk)

Gyimóthy Levente

Új elnököt választottak a szekszárdi
horgászok. Csapó Jenõ három ciklust
vitt végig közmegelégedésre, de korá-
ra, egészségi állapotára való tekintet-
tel lemondott a tisztségérõl. Az új elnö-
köt, dr. Józsa Csabát a múlt heti tisztújí-
tó közgyûlésen egyhangúlag választot-
ta meg a tagság, igaz, nem is volt más
jelölt a vezetõi tisztségre. Józsa Csaba
harminc éve tagja a Közalkalmazottak
Horgászegyesületének, ismeri a civil
szervezet és a hozzá tartozó sötétvölgyi
horgásztó közelebbi, távolabbi múltját,
a 208 aktív tag jelentõs részét (még két
fiatalkorú korú és 30 gyerekhorgász
tagja is van az egyesületnek). A mosta-
ni elnöki teendõkre már egy éve – mi-
óta a tagság berkeiben fölvetõdött az
utódlás kérdése – a rá jellemzõ alapos-
sággal készül. (Aktív korában a megyei
rendõr-fõkapitányság különbözõ veze-
tõi tisztségeiben dolgozott a szekszár-
di horgászegyesület új vezetõje.)

Nagy tervekkel nem szükséges elõ-
állni, de az is kellõ figyelmet, folyama-
tos összpontosítást igényel, hogy a je-
lenlegi problémamentes, mi több: ide-
ális helyzet fennmaradjon. A tagság
elégedett legyen a fogási eredmények-
kel, minden a természettel összhang-
ban történjék a késõbbiek során is.
Hogy a horgásztó környéke a nem hor-
gászok számára is vonzó maradjon. 

– A tó környékének rendbetétele
minden évben többször is megtörté-
nik, ezt a turisták is láthatják. Erre
szerzõdésünk van egy parkfenntartó
kft.-vel, így például a fûkaszálás, a nád-
levágás megoldott, de mi magunk is
folyamatosan odafigyelünk a környe-
zetre. Például tavaly a nagy esõzések
idején, amikor kiöntött a tó, a tönkre-
tett kisebb hidakat, átjárókat mi ma-
gunk az eredeti állapotnak megfelelõ-
en helyreállítottuk – mondta Józsa
Csaba.

Lesz újra éjszakai 
harcsavadászat

A folyamatos fogási lehetõség biztosí-
tása érdekében évente három alkalom-
mal hajtanak végre nagyobb telepítést.
A domináns száz mázsányira tehetõ
ponty mellett a rabló hallállomány is je-
len van: jelentõs a csuka, a süllõ és a
harcsa is a tóban. A tavalyi év tilalma
után jó esély mutatkozik ez utóbbiak-
nak a horgászok számára mindig nagy
élvezettel járó kifogására. Pár éve beve-
zették az éjszakai harcsavadászatot,

ami a vendéghorgászok érdeklõdését
is kiváltotta, ezt az idén tavasszal is
meghirdetik.

A szekszárdi egyesület büszkén ál-
líthatja: a belsõ fegyelmi helyzet is
sokkal jobb az országosnál, más kör-
nyékbeli horgászegyesületekhez ké-
pest az itteni fegyelmi bizottságnak
szinte nincs dolga. Az orvhalászok pe-
dig Sötétvölgyben évek óta abszolút
esélytelenek. Köszönhetõen a tagok
által megvalósuló, márciustól októbe-
rig tartó, napi rendszerességû, az éj-
szakai órákat is lefedõ halõrzésnek, és
egy hivatásos halõr beiktatásának.

A víz minõsége, a vízszint szabályo-
zása rendben, jó a kapcsolat a tulajdo-
nos Gemenc Zrt.-vel. Több évvel ez-
elõtt fölvetõdött a tó megvásárlása, de
ezt a kellõ anyagiak hiányában most
sem szorgalmazza a tagság, továbbra
is fizetik a reálisnak mondható bérleti
díjat. B. Gy.

Új elnök a szekszárdi horgászegyesületnél
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A rejtvény megfejtését május 1-jéig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az április 3-ai rejtvény helyes megfejtése: Szent György hava, Szelek
hava, Tavaszhó. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Gyöngyösiné Csötönyi Ágnes, Szek-
szárd, Tolnai u. 7. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Amint Jézus beért Jeruzsálembe,
felbolydult az egész város, és ezt

kérdezgették: „Ki ez?”
(Máté 21,10)

Jogod van véleményt mondani
bárkirõl, akit személyesen ismersz.
Sok ember gondolta, hogy ismeri
Jézust. Úgy gondolták, hogy ha
ismerik õt, mint beteggyógyító,
mint kenyérszaporító, mint halott-
feltámasztó, mint nagy tanító,
mint nagy bölcselõ vagy
mint próféta, akkor ismerik
õt helyesen. De ha Jézust
csak ennyire ismered, te is
ott vagy abban a tömegben,
amelyik azt kiáltja, hogy:
„Feszítsd meg!” Miért? Azért
mert csak hallomásból tudsz
róla bármit is, nem pedig
személyes ismeretségbõl és
meggyõzõdésbõl. A téves is-
meret pedig hamis elvárást
szül. Hol van Jézus? Ott,
ahová számûzted! Ki Õ
neked? Az, akivé lefokoztad!
Pedig Õ nem azért jött, hogy

az elvárásaidat és az igényeidet
kielégítse, hanem hogy az életed
egyetlen égetõ szükségét betöltse,
hogy kimondhasd magadról:
„Tiszta!” Amikor Jézus virágvasár-
napkor bevonult Jeruzsálembe,
akkor az egész város felbolydult.

Ahol Jézus megjelenik, ott vége
a közömbösségnek, ott állást kell
foglalni. Vagy mellette, vagy el-
lene. Aki mellette foglal állást, az
Péterrel, Pállal és a maga életét
és helyzetét helyesen látó em-
berrel mondja: „Menj el tõlem,
mert én bûnös ember vagyok, és
a bûnösök között én vagyok az
elsõ, azaz nem vagyok méltó
Hozzád.” Jézus csak az ilyen
lelkületû emberrel tud mit kez-

deni, de ahhoz hogy
ilyennek lásd magad,
nem hallomásból, hanem
a Bibliából kellene is-
merned Jézust. Aki elu-
tasítja, az pedig kinyil-
vánítja: „Jézus, nem vagy
méltó hozzám! Nem vagy
méltó arra, hogy
Megváltóként és egyedüli
Istenként elismerjelek és
felnézzek rád!” Ki Õ
neked? Ne a szöget és a
kalapácsot válaszd!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

Evangélium

Léleképítõ
Április 18-án 18 órakor Kubik Anna Jászai- és
Kossuth-díjas színmûvésznõ, „Az ügynökök a
Paradicsomba mennek” címû játékfilm egyik
szereplõje lesz a Léleképítõ vendége a Garay-
gimnázium  dísztermében.  Elõadásának címe:
„Jóság síró vágya”. A belépés díjtalan.

Kubik
Anna

Meghívó
Tudja ön, hogy ki, mikor és miért építette a
szekszárdi kórházkápolnát? Ha nem, jöjjön
el, és megtudhat mindent a kórházkápolná-
ról! A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége meghívja április 17-én,
virágvasárnap délután 3 órára a kórházká-
polnába (Szekszárd, Béri B. Á. u.) tagjait és
minden érdeklõdõt! A templomot bemutat-
ja: Kirsch János diakónus úr.

„Tojásütõ” batyus bál
A Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség
és a Szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja önt
és ismerõseit az „Összefogás a belvárosi temp-
lomért” akció keretében április 24-én (hús-
vétvasárnap) 20.00–2.00 óráig tartandó „To-
jásütõ” zenés-táncos rendezvényre, a katoli-
kus plébánia Wosinsky közösségi házába. Há-
zigazda: Bacsmai László plébános. Fellép: a
szekszárdi Juke Box Band zenekar. Közremû-
ködnek: Görzsöny László (szintetizátor, ének),
Forró Mónika (ének), Rizner József (szinteti-
zátor, zongora). A batyus bálon belépõdíjat
nem szedünk, de szívesen fogadunk el adomá-
nyokat a belvárosi templom kupolájának fel-
újítására. Jelentkezni a plébánián és az alsóvá-
rosi szervezõknél lehet április 22-ig!

Új alelnök az 
idõsügyi tanács élén

Új tagok mutatkoztak be a Tolna Megyei Idõs-
ügyi Tanács idei elsõ ülésén. A dr. Puskás Im-
re vezette szervezet döntött továbbá az alel-
nök személyérõl, és az idei pályázati kiírást is
jóváhagyta. Gulyás Katalin lett a Tolna Me-
gyei Idõsügyi Tanács alelnöke, aki a Vöröske-
reszt Tolna Megyei Szervezetének titkára és
2009 februárja óta tagja az idõsügyi tanács-
nak. Most azért választottak új alelnököt,
mert a korábbi alelnök megbízatása lejárt. A
tanács tagjai döntöttek az idei év elsõ félévi
pályázati kiírásáról is. A megyében bejegy-
zett idõsügyi szervezetek 2011. április 18-ig
pályázhatnak a július 31-ig megvalósuló prog-
ramjaik támogatására. A pályázati adatlap le-
tölthetõ a www.tolnamegye.hu oldalról.

Ki ez?
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ÁPRILIS 18. (HÉTFÕ) 15 ÓRA 30 PERC
VÁROSTÖRTÉNETI KLUB A BABITSBAN
Téma: Húsipari termékek fogyasztása
Elõadó: Lukácsovics Ivett szakipari
mérnök

ÁPRILIS 19. (KEDD) 10.00–10.45-IG
ÉS 11.00–11.45-IG
„FÖLD NAPJA” TÁMOP B/3. Környe-
zeti szemléletformáló elõadás diákcso-
portoknak. Te mit teszel a Földért?
A Zöldtárs Alapítvány játékos, szemlé-
letformáló elõadása iskolás csoportok
számára a Föld napja alkalmából. Elõ-
adók: Baka György elnök (Zöldtárs
Alapítvány) és Gaál Zsófia, okl. környe-
zetmérnök (Szekszárdi Klímakör).
További információ: Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza tele-
fon: 74/529-610, e-mail:
info@babitsmuvhaz.hu. A program
Szekszárd Megyei Jogú Város a TÁMOP

3.2.3. pályázatának keretében a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza közremûködésével valósul meg.

MÁJUS 25.–JÚNIUS 17.
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
Pályamunkák beküldési határideje:
2011. április 29. 
Pályázati kiírás és nevezési feltételek a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon.
Kiállításmegnyitó: 2011. május 25.
(szerda) 15.00 óra Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza.

ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 9.00 ÓRA
SAKKTALÁLKOZÓ.
A program a TÁMOP 3.2.3 pályázat-
ból valósul meg.

MÁJUS 1. (VASÁRNAP)
VÁROSI SPORTMAJÁLIS 2011 

MÁJUS 7. (SZOMBAT) 8.00–12.00
GA-ZSI ZSIBVÁSÁR A GARAY TÉREN
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza rendezésében.
Használt holmik kéz alatti zsibvására.
Használt, de még jó állapotú, ruházat,
nem elektromos háztartási eszközök,
könyvek, sportszerek, egyéb tárgyak
„filléres” adásvétele. Helyfoglalás kizá-
rólag elõzetes szerzõdéskötéssel
2011. május 5-ig folyamatosan a Ba-
bits Mihály mûvelõdési ház információ-
szolgálatán. Egy db (max. 3 m x 1,5
m-es) árusítóhely díja 1000 Ft. Infor-
máció: 74/529-610.

MÁJUS 14. (SZOMBAT) 09.00 ÓRA
SAKKTALÁLKOZÓ – SZIMULTÁN
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza. 
A program a TÁMOP 3.2.3 pályázat-
ból valósul meg.

MÁJUS 21. (SZOMBAT) 09.00 ÓRA
KÉPZÕMÛVÉSZETI ALKOTÓNAP  
Mûterem-látogatás, szabadtéri rajzo-
lás, festés. Felkészülés a megyei
képzõmûvészeti kiállításra. A prog-
ram a TÁMOP 3.2.3 pályázatból való-
sul meg.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FELHÍVÁS:
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. 

Új mentõautó a szívbeteg 
gyermekekért 

Háromra bõvítette jármûveinek szá-
mát a dél-dunántúli régió koraszülött
mentését végzõ pécsi székhelyû Szív-
beteg Gyermekekért Alapítvány. A gyá-
rilag felújított Mercedes április végével
áll munkába. 

A jármû Németországból, a Merce-
des gyár közvetlen szomszédságában
tevékenykedõ, mentõautók felújításá-
val foglalkozó vállalkozás mûhelyébõl
került Pécsre a hónap elején. A gyár ál-
tal is ellenõrzött, speciális rezgéscsilla-
pító hidraulikával ellátott, felújított au-
tót 25 ezer euróért, a 2010-ben kapott
1% adófelajánlásokból vásárolta a szer-
vezet. Az alapítvány eddigi két mentõt
üzemeltetett, az egyik állandóan szol-
gálatban volt, a másik a pótjármû sze-
repét töltötte be, de az utóbbi már mo-
torcserére szorult, mert megtörtént,
hogy mentés közben hagyta cserben
az alapítvány munkatársait. Az új men-
tõautó speciális, úgynevezett kórház
közti betegszállításra kialakított jármû,
mely rendelkezik mindazon eszközök-
kel és kialakítással, melyet az alapít-
vány tevékenysége megkíván. A men-
tõt az alapítvány egy inkubátorral is fel
fogja szerelni a mentõt (ez közel any-
nyiba kerül, mint maga az autó). A dél-
dunántúli régióban, speciálisan felsze-
relt mentõautóival kizárólag a Szívbe-
teg Gyermekekért Alapítvány végzi a
koraszülöttek és beteg újszülöttek
mentését. A szervezet három megyé-
ben, Tolnában, Somogyban és Bara-
nyában teljesít szolgálatot. A legkisebb
koraszülött, akit életben tartottak az
osztályon 440 grammos volt.  Bõvebb
információk: dr. Masszi György gyer-
mekkardiológus, az alapítvány vezetõ-
je (tel.: 72-535-900/ 7874-es mellék).

Civil fórum
KEDVES CIVILSZERVEZET-VEZETÕ 

BARÁTUNK!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal a  városi Civil Koncepció-
ban foglaltak alapján tisztelettel meg-
hívja a városban mûködõ civil szerve-
zetek vezetõit, képviselõit a 2011. évi
városi civil fórumra. A fórum ideje:
2011. április. 20. (szerda) 17 óra, pol-
gármesteri hivatal konferenciaterme
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
NAPIREND: 

• Polgármesteri tájékoztató az ak-
tuális városfejlesztési kérdésekrõl és a
készülõ Civil Törvényrõl

• Tájékoztató az önkormányzat és
a Szekszárdi Civil Kerekasztal 2010.
évi együttmûködésének tapasztalata-
iról és az együttmûködés továbbfej-
lesztésérõl

• Konzultáció (kérdések, aktualitá-
sok, válaszok)

Közös érdekünk az egyenrangú és
kölcsönösen elõnyös partnerség épí-
tése, ápolása. Számítunk a közös
munkánkat segítõ megtisztelõ megje-
lenésükre, megjelenésetekre!

Cukorbetegek 
figyelmébe

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása
április 26- án 13.30 órakor lesz Szek-
szárdon a kórház lila épületében. A
77 Elektronika Kft. munkatársa, Hor-
váth Beatrix beszél a Dcont.hu –
telemedicina a diabéteszesekért
címû programról. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk!

VÁROSI SPORTMAJÁLIS MÁJUS 1.
SZEKSZÁRD, PROMÉTHEUSZ PARK 

SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 A Swing Mazsorett és Táncegyesület bemutatója
10.20 Bábszínház: a Ziránó Színház „A három kismalac” címû elõadása
11.00 A Bartina Néptáncegyesület bemutatója
13.00 Ügyességi és kvízjátékok gyerekeknek
13.20 A Grove Gang Tánccsoport bemutatója
13.40 A „Hot Iron” csoport súlyzórudas bemutatója
14.00 Ügyességi és kvízjátékok gyerekeknek
14.20 A Leung Ting Wing Tsun Kung Fu Szekszárdi Klubjának önvédelmi bemutatója
14.40 Az Iberican Táncegyesület mûsora
15.00 A PTE IGY Gyakorló Általános Iskola és AMI balett-tagozatának elõadása
15.30 Ügyességi és kvízjátékok gyerekeknek
15.50 A Gemenc Tánc Sportegyesület bemutatója
16.10 A Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stúdió bemutatója
16.40 Ügyességi és kvízjátékok gyerekeknek
17.00 A Tücsök Zenés Színpad elõadása

18.15 A Junior Stars Big Band koncertje

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A PARKBAN ÉS KÖRNYÉKÉN:
Kézmûves-foglalkozások, logikai és készségfejlesztõ játékok, babajátszó, játékos
nyelvtanulás, egészségsátor a Vöröskereszttel, légvárcsúszda, ugrálóvár és ját-
szókamion, kajakozás a Szekszárdi Kajak-kenu SE közremûködésével a park taván,
a Szekszárdi „Bad Bones” amerikaifutball-bemutatója, kézmûves- és kirakodó vásár,
étkes sátrak a rendezvény körül. A rendezvényt a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza szervezi. Információ: www.babitsmuvhaz.hu.
VÁROSI SPORT- ÉS SZABADIDÕKÖZPONT
SPORTVERSENYEK AZ ALÁBBI SPORTÁGAKBAN:
Labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, streetball, tájfutás. Részletes versenykiírás
és információ a sportcsarnok honlapján: www.sportcsarnokszekszard.hu.

A városi sport-
csarnok jövõ heti

programja
ÁPRILIS 21. 11.00

UKSE Szekszárd–Érd NB I/A nõi
serdülõ kézilabda-mérkõzés

ÁPRILIS 21. 11.00
UKSE Szekszárd–Érd NB I/A nõi

ifjúsági kézilabda-mérkõzés
ÁPRILIS 23. 09.00–20.00

Amerikai Futball Aréna Kupa

Nyugdíjasok figyelmébe!

Füstölt áru
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas-alapszervezete
április 18-án, hétfõn füstöltáru-értéke-
sítést tart a készlet erejéig a Hunyadi
u. 4. sz. alatt. Ugyanitt száraztészta, olaj,
ételízesítõ, õrölt paprika is kapható
lesz. Várják a nyugdíjasokat és a nagy-
családosokat. Az árusítással egy idõ-
ben az elmaradt tagdíjakat is be lehet
fizetni.
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APRÓHIRDETÉS
SZEKSZÁRDON a városközpont-
ban, téglaépületben, I. emeleti, 
30 m2-es, távfûtéses garzonlakás
eladó. Irányár: 5,7 M Ft. Érd.: 
06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, városközpontban és
fõ útvonalon, 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.

Lassan tíz éve, hogy eltűnt a
szekszárdiak látómezőjéből. Két-
évente ugyan átkelt a nagy vízen,
hogy hazalátogasson, együtt le-
gyen a szüleivel, akik mindent
alárendeltek annak, hogy a srác
a lehető legtöbbre vigye abban,
amibe belekezdett. Ez pedig az
országúti kerékpározás volt. 

Emlékeznek még a kis Aratóra, Dávidra?
Hát persze! Lehet a 2001-es és a 2002-
es Gemenci Nagydíjat, a sportágat ak-
kor körbevevõ milliõt egyáltalán feled-
ni? Beérik egy újabb nagy szekszárdi
ígéret! Ahogy az a hazai kerékpárban
1975 óta pár éves megszakításokkal
2002-ig uralkodó szekszárdi kerék-
pársportban szinte menetrendszerûen
lenni szokott. Steig Csaba kilencvenes
évekbeli hegemóniája idején már bon-
togatta szárnyait egy újabb nagy szek-
szárdi ígéret.

Ritka céltudatosság, fegyelmezett-
ség jellemezte a még serdülõkorú ma-
gyar bajnok Arató Dávidot. Semmi és
senki nem vonta el a figyelmét. Kizárt
volt, hogy vele este tíz után – legfõkép-
pen szórakozóhelyeken – találkozhas-
sunk. Mágnesként vonzotta sármos
megjelenésével és kezdeti sportbéli si-
kereivel a lányokat, de sorra utasította
vissza azokat a „közeledéseket”,
amelyek az õ sportos karrierjébe egyál-
talán nem illettek bele.

NAGY ÍVÛ KARRIERKEZDET

Õ az, aki képes volt már 14 évesen ha-
dat üzenni a magyaros táplálkozási szo-
kásoknak, mert megátalkodottan vallot-
ta, ez is nagyon számít a karrierjében.

Õ az, aki nem érzett különösebb
honvágyat akkor, amikor alig ifiként el-
ért világkupás elõkelõ helyezései után
megteremtõdött számára az olasz szer-
zõdés. Õ az, aki a nemzetközileg lesaj-
nált magyar kerékpárnak már azzal di-
csõséget szerez, hogy a Fausto Coppi
csapatának elsõ számú versenyzõjévé
tudott válni a kerékpározás Mekkájá-
ban, Olaszországban, miután a kisebb-
nagyobb versenyeken, ahogy monda-
ni szokás, õ alá dolgoztak a többiek. De
olykor nem is kellett, mert annyira

erõs volt ez a magyar gyerek. Még min-
dig eszembe jut, ahogy az egyik Ge-
menci Nagydíjon a legnehezebb szaka-
szon a Mecsekre való fölkapaszkodás
közepette egyedül, csapattársi segítség
nélkül képes volt elszökni a mezõny-
tõl. Bombasztikusan erõs volt, megvil-
lant a profi háttér, az állandó teljesít-
ménykényszer. Pedig a Gemenci
Nagydíj fénykorában, a világbajnoki
nehézségû országúti szakaszaival, a
nemzetközi középmezõny felsõ részé-
hez tartozó tucatnyi külföldi meghívá-
sával, komoly versenynek számított.
Nagyon meg akarta nyerni ezt a szek-
szárdi találmányt, ami a külföldi domi-
nancia idején csak keveseknek sikerült
a magyarok közül. Neki is, korszakos
elõdeihez, Halász Lászlóhoz és/vagy
Steig Csabához hasonlóan, kétszer is
osztályrészül jutott ez a több ezer em-
ber ünneplése közepette átélhetõ, kü-
lönleges gyõzelem.

IDEJEKORÁN ABBA KELLETT 

HAGYNIA A PROFI KERÉKPÁROZÁST

Úgy festett 2002-ben, hogy a 8 éves
olasz profiskodás után még komo-

lyabb csapat következhet, amely ré-
vén, ha csak „vízhordóként is”, de ott
lehet a GIio Itálián, a Tour de France-
on, esetleg a Vueltán, vagy eme kira-
katversenyek közelében levõ nagy
nyugat-európai körversenyeken. Nem
állt távol attól, hogy a svájci világk-
lasszis, Frank Schleckkel ne csak egy
edzõtáborban, egy szobában legyen,
hanem kis idõ elteltével egy csapatban
is tekerjen, de történt valami a  háttér-
ben, a kulisszák mögött, ami szinte va-
rázsütésre megváltoztatott mindent.
Ott a 2002-es júliusi, szekszárdi  éjsza-
kában õ már a rá jellemzõ céltudatos-
sággal, makacssággal tudta, csak nem
mondta, nem mondhatta ki: „Vége,
nincs tovább! Szép volt, jó volt!”  

„Üvöltõ térdfájdalmakkal csinál-
tam végig a 2002-es évet, a profi szin-
tû kerékpározás annyira megviselt,
hogy nagyon megnyúltak a térdszala-
gjaim. Sajnos orvosi berkekben is
õszintén megmondták: ez szinte biz-
tosan egy-egy versenyidény különbö-
zõ idõszakaiban állandóan ki fog újul-
ni. Szomorú tényt közöltek, mi-
nekután én rögtön letettem a brin-

gát, lezártam élsportolói pályafutáso-
mat, belekezdtem a civilbe” – elevení-
tette föl immáron az egyik szekszárdi
kávéházban a 9 évvel ezelõtt történ-
teket. Mondhatni, a véletlennek kö-
szönhetõen futottunk össze a szek-
szárdi belvárosban,  azért ültünk le
egy fél órára, hogy immáron nem ke-
rékpáros énjérõl faggassam. Dávid
már az amerikai magyarok táborába
tartozik, kizárólag ott képzeli el bol-
dogulását. 

Az interjúra már a családjával, há-
roméves kislányával és alig másfél
éves kisfiával, valamint ázsiai jegyeket
magán hordozó feleségével, Risaval
érkezik. Csodálkozom, mert a kerék-
párt nyomon követõ olvasók még ta-
lán emlékeznek a kis Aratónak még
aktív korában Szekszárdon a sajtó
nyilvánosságával megtartott házas-
ságkötõ ceremóniájára, amikor egy
Olaszországban élõ amerikai hölgy-
gyel kötötte össze az életét. Látva a tá-
jékozatlanságból adódó bizonytalan-
ságomat, a magánszférájába is beava-
tó magyarázattal szolgál.

IRÁNY AMERIKA – SZINTE 

A NULLÁRÓL INDULVA !

„Az amerikai lánnyal, aki miattam köl-
tözött annak idején Olaszországba, a
kapcsolatom nem sokkal az Ameriká-
ba történõ 2002-es kiköltözésünk
után válással végzõdõ válságba került.
Talán azért, mert odakint az önmagát
keresõ kisemberként új életet kezd-
tem, mondhatni a nulláról indulva.
Már nem az ünnepelt élversenyzõ vol-
tam az õ szemében, hanem a piszkos
munkát elvállaló melós. Az a pénz,
amit a bringával azért megkerestem,
amibõl tudtam félretenni, csak arra
volt elég, hogy Seattle-ben megteremt-
sem az Amerikában való létezés, az
önálló életkezdés lehetõségét. 

Ez a kép nem illett bele az elsõ fele-
ségem életfelfogásába. No és az a
perspektíva, amit fölvázoltam neki
középtávon a vállalkozóvá válásom-
hoz, az sem volt vonzó számára. Egye-
dül maradtam, embert próbáló, rop-
pant kemény, idegõrlõ bõ fél év kö-
vetkezett...” B. Gy.

(Folytatjuk)

Az Arató-sztori I.

A félbeszakadt olasz kerékpáros karrier

Arató Dávid egy szekszárdi versenyen a régi vármegyeháza elõtt
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 19., kedd 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 19., kedd 
15–17 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület

Április 26., kedd 16–17óráig,
Gyakorló Általános Iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület
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.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt 2011. május 11-én
8 órától várhatóan 12 óráig, Szekszárd:
Balremete tetõ, Csacska, Gyûszû-
völgy, Iván-völgyi Heimann Családi Pin-
cészet, Iván-völgy és Porkoláb-völgy
zártkertek területén áramszünet lesz.

Egészségügyi elõadás
nyugdíjasoknak

Április 21-én 14.00 órai kezdettel
Baloghné Fancsik Anna természet-
gyógyász, NES-terapeuta tart elõadást az
alábbi két témában: 1. Addiktológiai ke-
zelési lehetõségek a szenvedélyek leküz-
désére 2. Bioaktív kék jód a hormon-
rendszer egyensúlya érdekében. Hely-
szín: Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

A VIP Galéria idei tanévi utolsó
kiállításán a látogatót a földszin-
ten egy „Tavaszi Galéria” fogad-
ta, mely a tanulók és a pedagó-
gusok közös „alkotása” volt, s
amely a tavaszi népszokásokat
kötötte csokorba, s mutatta be
ízléses formában. A tanév utolsó
kiállítás megnyitóján Biszák
Lászlót, a Bárka Művészeti Sza-
lon alkotóját köszöntötték, s cso-
dálhatták meg legújabb képeit. 

A megnyitó elõtti mûsor, március 30-án
a tavasz és a szerelem jegyében hang-
zott el, énekkel, versekkel, köszöntõk-
kel. Ötletes megoldás volt a modern ze-
ne klasszikus versekkel való ötvözése,
hiszen Bereczki Zoltán és Szinetár Dó-
ra musicaldala a Rómeó és Júliából iga-
zán szépen összecsengett Shakes-
peare 75. szonettjével. A mûsor záró
részében a pedagógusok által elõadott
kis jelenet pedig a korosztályok közöt-
ti azonosságra utalt, amely nem más,
mint a szerelem, s annak megnyilvánu-
lási formái. 

A Vékonyné Pancza Ibolya tanárnõ
által összeállított, immár 11. mûsor
méltó volt az idei tanév utolsó meg-
nyitójához, az alkotóhoz, Biszák Lász-

lóhoz. A kiállítást Kubanek Miklós ta-
nár-újságíró rendhagyó módon az al-
kotó, Biszák László gondolataival aján-
lotta a látogatók figyelmébe, mondan-
dóját Tóth István gitárjátékkal kísért
éneke tette még egyedibbé. Az alko-
tót, miközben a látogatók a képeiben
gyönyörködtek, egy kis visszaemléke-
zésre kértem.

Biszák László kiállításainak számát
már nem is jegyzi. Sem azt, hogy az ál-
tala oly nagyon kedvelt alkotótábo-
rokban hányszor volt, s azt sem, hogy

Magyarországon kívül hány ország-
ban járt, tanult, festett, kiállított, is-
merkedett meg más mûvészekkel. 

Sokkal inkább arról beszélt, hogy
22 éve, amióta Szekszárdon él, ezt a
hegyes-völgyes, erdõs, patakos tájat
tartja otthonának. Az egészségügy-
ben töltött negyedszázados munkája
mellett sosem gondolt arra, hogy mi-
lyen jó lenne hivatásos festõnek lenni,
csak arra, hogy szeretne festeni.
„Majd a nézõ eldönti” – mondja sokat
sejtetõ mosolyával, de a nézõk már

tudják, hogy régen túlnõtte azt a kate-
góriát, amit úgy hívnak, hogy amatõr.

Amikor Szekszárdra jött dolgozni,
megtalálta mesterét is, Cseh Gábor
személyében, akinek ma is hálás a sok
segítségért. „Mikor Cseh Gáborral ta-
lálkoztam, már próbáltam koptatni az
ecsetet. Õ indított el azon az úton,
amely számomra ma már az életet je-
lenti. Szenvedéllyel és hévvel festek,
azt hiszem mindig az az igazi kép,
amely éppen kikerül a kezem alól. Az-
tán a következõnél ugyanezt gondo-
lom. Hetekig, sokszor hónapokig hor-
dom magamban a témát, izgat, érlelõ-
dik bennem, aztán amikor elkezdem
festeni, akkor már kész van a fejem-
ben, s nagyon gyorsan a vásznon is.”  

Biszák Lászlót a szerénység, a festé-
szet iránti alázat jellemezte két évti-
zeddel ezelõtt, amikor megismertük,
s a sok elismerés, sikeres kiállítás sem
változtatta meg. Segítõ, alkalmazkodó
képessége, állandó megújulni, tanulni
vágyása ma is ösztönzi. A tájak, az ut-
carészletek, a portrék, csendéletek, s
legújabban egy-egy hangulat megfes-
tése a tanúja annak, hogy techniká-
ban és témában nem ismer határt, s
nincs elõtte akadály. Ahol egyszer ki-
állított, ott már úgy emlegetik: Biszák
László, a festõ.  Sas Erzsébet

Biszák László, a kísérletezõ alkotó: „Szenvedéllyel, hévvel festek”
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