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Hamarosan véget ér az újvárosi
temető parkolójának felújítása,
így a húsvéti ünnepek alatt érke-
ző emlékezőket már a korábbinál
kulturáltabb környezet fogadja.

Az elmúlt években több bosszúságot
okozott a sírkertet felkeresõknek a par-

kolók állapota. Ez azonban lassan a
múlté lesz, hiszen az önkormányzat a
parkoló felújításáról határozott. Mint
azt Leposa Gyula, a polgármesteri hiva-
tal kommunális és közlekedési osztály-
vezetõje elmondta, a több mint har-
minc gépjármû befogadására alkalmas
parkoló díszkõ burkolatot kap. A kivite-

lezõ a két ütemben készülõ felújítás el-
sõ szakaszával várhatóan már a jövõ hét
végére elkészül.

Szeleczki József, a hivatal mûszaki
osztályának vezetõjétõl úgy tudjuk, a
parkoló után a járda felújítása is meg-
történik. A projekt teljes költsége
megközelíti a kilencmillió forintot.

Megújul a temetõ-parkoló
Díszkõ burkolatot kap az újvárosi sírkert gépkocsibeállója

A szekszárdi Wiesner Mélyépítõ Kft. munkatársai zúzalékkõ alapra helyezik el az új burkolatotFotókiállítás
nyílt a múzeumban
Szenzációs, háromdimenziós fényké-
pek láthatók szerdától a Wosinsky me-
gyei múzeumban. A Magyar Nemzeti
Múzeum Térbe zárt pillanat címû tár-
lata nagy sikerre számíthat.

Írásunk a 7. oldalon.
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„Szépítsük együtt
Szekszárdot!”:

fórumot tartanak
A közelmúltban meghirdetett „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” programban
résztvevõk zökkenõmentes együttmû-
ködés érdekében az önkormányzat fó-
rumokat hirdet: az elsõ találkozót áp-
rilis 1-jén, a mûvelõdési ház táncter-
mében tartják a város civil szervezetei
és a közös képviselõk számára. 

Írásunk a 8. oldalon.

Garay-napok:
tudomány és játék

Az elmúlt héten bonyolították le a
Garay-napok rendezvényeit, amelyen
csillagászati elõadás-sorozat, versmon-
dó verseny és nemzetközi földrajzve-
télkedõre is szerepelt a programban.  

Cikkünk a 4. oldalon
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ÓVODAI BEIRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 24/2009.(II.26.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy a 2009/2010. nevelési évre Szek-
szárd város óvodáiba a beíratás

2009. április 22-én (szerda) 8-17
óráig

2009. április 23-án (csütörtök) 8-17
óráig lesz a következõ helyszíneken:

I. 1. számú Óvoda Kindergarten
(Kölcsey ltp. 15). Hozzátartozó telephe-
lyek: Kölcsey ltp. 15., Wosinsky ltp. 4., Baj-
csy Zs. u. 6. Mûködési (felvételi) körzete: a
melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet.

II. 2. számú Óvoda és Bölcsõde
(Mérey u. 37-39.). Hozzátartozó telephe-
lyek: Mérey u. 37-39., Kadarka u. 100. Mû-
ködési (felvételi) körzete: a melléklet sze-
rinti 2. számú óvodai körzet.

III. Gyermeklánc Óvoda (Perczel u.
2.). Hozzátartozó telephelyek: Perczel u. 2.,
Kecskés F. u. 11. (Kertváros), Óvoda u. 5.
(Szõlõhegy). Mûködési (felvételi) körzete:
a melléklet szerinti 3. számú óvodai körzet.

IV. Wunderland Óvoda Kindergar-
ten (Wesselényi u. 19.).

V. Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai Kar Gyakorlóiskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda (Mátyás király u. 5.).

VI. Szent Rita Katolikus Óvoda
(Kecskés F. u. 9.).

VII. „Az én ovim” Óvoda és Bölcsõ-
de (Mérey u. 9.).

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény (Gróf P. u. 23.).

A beíratással kapcsolatos részletes és sa-
játos tudnivalókat, a beíratás általánostól
eltérõ napon belüli idõintervallumát az
óvodák a helyszínen közzéteszik. 

A beíratáshoz szükséges:
- az egyik szülõ személyi igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

- valamint orvosi igazolása.
Lehetõség szerint a szülõ vigye magával

beíratandó gyermekét. 
- Beíratható az a gyermek, aki harmadik

életévét 2009. május 31. napjáig betölti, ille-
tve 2009. december 31-ig tölti be, és felvétel-
ét az óvodai férõhelyek száma lehetõvé teszi. 

- A 2010. január 1-tõl május 31-ig harma-
dik életévüket betöltõ gyermekek szülei is
ezen idõpontban kérjék gyermekük elõ-
jegyzését.

- Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki
a 2009. év folyamán ötödik életévét betöl-
ti és eddig nem járt óvodába.

Abban az évben, amelyben a gyermek
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kez-
dõ napjától napi 4 órát köteles óvodai ne-
velésben részt venni. 

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles
felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket,
felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el. 

A mûködési (felvételi) körzettel nem
rendelkezõ óvoda a város egész lakóterüle-
térõl fogadja a gyermekeket. 

Kérjük a szülõket, hogy gyermeküket a
meghirdetett napokon írassák be az óvodá-
ba, illetve kérjék az elõjegyzésbe vételt.

ISKOLAI BEÍRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 24/2009.(II.26.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy a 2009/2010. tanévre Szekszárd
város általános iskoláiban az elsõ osztályok-
ba a beíratás 

2009. április 20-án (hétfõ) 8-18 óráig
2009. április 21-én (kedd) 8-18 óráig

lesz a következõ helyszíneken: 
I. Garay János Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény (Zrínyi u. 78.) - a sportági emelt
óraszámú osztályába is. Mûködési (felvéte-
li) körzete: a melléklet szerinti 1. számú is-
kolai körzet, az emelt óraszámú osztályba a
város egész lakóterülete

A sportági osztályba jelentkezõ gyerme-
kek számára a fizikai képességeket felmé-
rõ alkalmassági felvételi: 2009. április 6.
(hétfõ) és április 7. (kedd)14-18 óráig (he-
lye: Zrínyi u. 78.).

II. Babits Mihály Általános Iskola (Ka-
darka u. 17.). Mûködési (felvételi) körzete: a
melléklet szerinti 2. számú iskolai körzet.

III. Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule (Kecskés F. u. 6.) - a két-
nyelvû német nemzetiségi osztályába is.
Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet
szerinti 3. számú iskolai körzet, a kétnyel-
vû osztályba a város egész lakóterülete.

IV. 5. számú Általános Iskola (Béri B.
Á. u. 89.). Mûködési (felvételi) körzete: a
melléklet szerinti 4. számú iskolai körzet.

V. Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai Kar Gyakorlóiskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda (Mátyás kir. u. 5.)

VI. Comenius Általános Iskola (Kál-
vin tér 19-21.).

VII. Szent József Katolikus Általá-
nos Iskola, Katholische Grundschule
(Garay tér 9.).

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény ( Gróf P. u. 23.).

A tanulók beíratásával kapcsolatos elõ-
írások, tudnivalók: 

- A szülõ köteles beíratni tankötelessé
váló gyermekét a lakóhelye szerint illeté-
kes vagy a választott általános iskolába.

- Be kell íratni a 2009. december 31.
napjáig hetedik életévüket betöltött gyer-
mekeket. 

Kivételes esetben további óvodai nevelés-
ben részesülhet az a gyermek, akinek szülõ-
je kéri, a szakértõi és rehabilitációs bizottság
vagy a nevelési tanácsadó pedig az óvodai
nevelõtestület egyetértésével ezt javasolja. 

- Be kell íratni a 2009. május 31. napjáig
hatodik életévüket betöltött gyermekeket,
akik az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ségi szintet elérték. 

- A szülõ kérelmére beíratható a gyer-
mek akkor is, ha hatodik életévét 2009. de-
cember 31. napjáig tölti be. 

- A körzeti feladatot ellátó iskola köteles
felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket,

csak helyhiány miatt utasíthatja el a tanuló
felvételét. Körzeten kívüli lakhelyû tanulót
a szabad férõhelyekre vehet fel. 

A mûködési (felvételi) körzettel nem
rendelkezõ általános iskola a város egész la-
kóterületérõl fogadja a tanulókat.

- A beíratással kapcsolatos sajátos tudni-
valókat az iskolák a helyszínen közzéteszik. 

- Az óvoda kiadja a gyermek iskolába lé-
péséhez szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolást, a nevelési tanácsadó és a
szakértõi bizottság szakvéleményt ad.

A beíratáshoz szükséges:
- az egyik szülõ személyi igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás, illetve a ne-
velési tanácsadó vagy a szakértõi bizottság
által adott szakvélemény.  

Kérjük a Kedves Szülõket, hogy a jelzett
napokon tegyenek eleget gyermekük álta-
lános iskolai beíratási kötelezettségének.    

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzõ

BEÍRATÁSI KÖRZETEK

1. számú óvodai körzet - 1. Számú Óvoda

Kindergarten, Kölcsey ltp. 15.: Aranytó u., Ár-

pád u., Augusz I. u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bárány-

fok, Béketelep u., Berzsenyi u., Bogyiszlói út, Bor-

rév, Csaba u., Damjanich u., Garay tér, Hunyadi u.,

Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyûs, Keselyûsi út,

Kinizsi u., Kiskorzó tér, Korsófölde u., Kölcsey

ltp., Liszt tér, Luther tér, Mátyás király u., Mészá-

ros L. u., Nyámándpuszta, Ózsák puszta, Petõfi S.

u., Pollack M. ltp., Pollack M. u. páratlan oldala, Pol-

lack M. u. páros oldala 2-72. számig, Rákóczi u. pá-

ratlan oldala 1-47. számig, Sport u., Széchenyi u. pá-

ros oldala 2-38. számig, Szent István tér, Szent-

miklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Tol-

di u., Tompa u., Tormay B. u., Wosinsky Mór ltp.,

Zrínyi u. páratlan oldala 1-47. számig, Zrínyi u. pá-

ros oldala 2-42. számig.

2. számú óvodai körzet - 2. Számú Óvoda

és Bölcsõde, Mérey u. 37-39.: Akácfa u., Babits

M. u., Bagóvölgy, Baka u., Bakony u., Bálint köz,

Balparászta, Balremete, Bartina köz, Bartina u.,

Bartók B. u., Batthyány u., Béla király tér, Bene-

dek apát u., Benedekvölgy, Dr. Berze Nagy J. u.,

Bethlen G. u., Bikavér u., Bocskai köz, Bocskai u.,

Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borzsák E. u.,

Bottyánhegy, Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u.,

Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Dorogi köz,

Dózsa Gy. u., Dûlõ u., Elõhegy, Elõhegyi u., Erkel

F. u., Esze T. u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy,

Flórián u., Fukszvölgy, Fürdõház u., Fürt u., Gár-

donyi G. u., Halász B. u., Hársfa u., Hermann O.

u., Hidaspetre, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u.,

Hrabovszky u., Illyés Gy. u., Jelky A. u.,

Jobbparászta, Jobbremete, József A. u., Kablár

köz, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u., Kál-

vin tér, Kandó K. u., Kapisztrán u., Kápolna tér,

Katona J. u., Kemény S. u., Kerékhegy, Kerék-

hegy u., Kisbödõ u., Kiskadarka u., Kiss J. u.,

Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kos-

suth L. u., Kõrösi Csoma S. u., Landler J. u.,

Leopold L. u., Liszt F. u., Lisztes u., Lisztesvölgy,

Lõtéri köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u.,

Mérey u., Mocfa, Muskotály u., Nagybödõ u., Ne-

felejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palánki

hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor

u., Patak u., Pázmány tér, Pince u., Pollack M. u.

páros oldala 74. számtól végig, Présház u., Puskás

T. köz, Puskás T. u., Rákóczi u. páratlan oldala 49.

számtól végig, Rákóczi u. páros oldala, Remete u.,

Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy,

Ságvári E. u., Sauli-völgy, Séd köz, Selyem u., Sem-

melweis u., Soós S. u., Szakály testvérek u., Szalai

völgy, Szászipuszta, Széchenyi u. páratlan oldala

1-37. számig, Székely B. u., Szent László u., Szüret

u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Tol-

nai L. u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz,

Vendel u., Vörösmarty u., Wigand J. tér, Zápor u.,

Zöldkert u., Zrínyi u. páratlan oldala 49. számtól

végig, Zrínyi u. páros oldala 44. számtól végig.

3. számú óvodai körzet - Gyermeklánc

Óvoda, Perczel u. 2.: Ady E. u., Alisca u., Alkony

u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Alpári Gy. u.,

Arany J. u., Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz,

Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u.,

Bátaszéki út, Bem u., Bencze F. u., Benczúr u.,

Bercsényi u., Béri B. Á. u., Bertók Róbertné u.,

Bezerédj u., Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u.,

Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár,

Csatári u., Csébi fiúk u., Cseri J. u., Csobolyó ut-

ca, Csokonai u., Csopak u., Csötönyivölgy, Dobó

u., Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert u.,

Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Ge-

menc u., Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u.,

Gurovica, Gyertyányos, Gyûszûvölgy, Halasi A.

u., Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér utca,

Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény u., Hollós

u., Holub u., Honvéd u., Ibolya u., Istifán gödre

u., Ivánvölgy, Jókai u., Kacor utca, Kalász u., Kál-

vária u., Kecskés F. u., Kerámia u., Kertész u., Ki-

látó u., Kisfaludy u., Kövendi S. u., Kurta u., Ku-

ruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula u., Lu-

gas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester

u., Mikes u., Móricz Zs. u., Munkácsy u., Muskátli

u., Dr. Nagy István u., Napfény u., Népfront u.,

Ocskó L. u., Otthon u., Óvoda u., Perczel M. u.,

Porkolábvölgy, Prantner J. u., Puttonyos u.,

Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Széchenyi

u. 39. számtól mindkét oldal végig, Szekér u., Dr.

Szentgáli Gy. u., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ, Szõ-

lõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõhegy u., Tartsay

V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u., Tóthvölgy, Tüs-

ke u., Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., Venyige u.,

Vesszõ u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Wesselé-

nyi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Zengõ u., Zöldfa u.

1. számú iskolai körzet - Garay János Ál-

talános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatá-

si Intézmény, Zrínyi u. 78.: Aranytó u., Árpád

u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u.,

Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u.,

Béketelep u., Dr. Berze Nagy J. u., Berzsenyi u.,

Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Bor-

kút, Borrév, Bottyánhegy, Csaba u., Damjanich

u., Dorogi köz, Dûlõ u., Elõhegyi u., Ezerjó köz,

Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi G. u.,

Halász B. u., Hidaspetre, Hrabovszky u.,

Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka

köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig,

Kapisztrán u., Kemény S. u., Kendergyár, Kese-

lyûs, Keselyûsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J.

u., Korsófölde u., Kossuth L. u. 40. számtól végig,

Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes u.,

Lisztesvölgy, Lõtéri köz, Luther tér, Martos F. u.,

Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa, Musko-

tály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsákpuszta.

Folytatás a 15. oldalon.

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATÁSI FELHÍVÁSOK



Elsősorban az európai parlamenti
választások előkészületeivel kap-
csolatos javaslatai okán hívta
össze keddi sajtótájékoztatóját a
Fidesz. Emellett természetesen
több más fontos kérdést is taglalt
a három országgyűlési képviselő:
Bánki Erik, a párt régióigazgató-
ja, dr. Braun Márton és Horváth
István, városunk polgármestere.

V. H. M.

Bánki Erik kifejtette: ötpárti megbeszé-
lést javasoltak, amelyen szeretnék elér-
ni, hogy a kampány idejét 72-rõl 30
napra csökkentsék, hogy egy-egy jelö-
lõ szervezet legfeljebb százmillió forin-
tot költhessen. Ehhez kapcsolódóan ja-
vasolják a kampányszámla bevezetését,
hogy nyomon lehessen követni a költ-
ségeket. Javaslatuk továbbá a „kor-
mányzati stop” elrendelése, ami azt je-
lenti, hogy a kampányidõszakban a kor-
mány ne tehesse közzé eredményeit,
tagjai ne használhassák kampánycélra
hivatali jármûveiket, telefonjaikat… Ha
mégis ezt tennék, akkor e költségeket
fizessék ki. A Fidesz rövid, de határo-
zott kampányra készül – közölte Bánki
Erik, majd hozzátette: pártja nélkülöz-
hetetlennek tartja a kapcsolattartást a
lakossággal és a civil szervezetekkel. Ez
domborodik majd ki március 27-én Pé-
csett, a „Magyarország többre képes”
névre keresztelt nagygyûlésükön, ahol
Orbán Viktor pártelnök tart beszédet.

Horváth István – õ tölti be Tolna
megye 1. számú, szekszárdi közpon-

tú választókerületének kampányfõ-
nöki tisztét – szintén kiemelte, hogy
igen nagy horderõvel bír a lakosság-
gal való személyes kapcsolattartás.
Mint fogalmazott, az emberek csaló-
dottak, befelé fordultak, passzívakká
váltak. Holott érezniük kell fontossá-
gukat, ami személyes találkozások hí-
ján nem alakulhat ki. A polgármester
hangsúlyosan tért ki arra, hogy a 13.
havi nyugdíj elvételét õ maga – mi-
ként pártja is – ellenzi. Megjegyezte,
hogy az uniós országok között ha-
zánkban a legalacsonyabbak a nyug-
díjak, tehát „ilyen lépéssel nem lehet
a válságot kezelni, arra többek közt a
kiadások csökkentése, ugyanakkor a
bevételek növelése alkalmas”.

Horváth István bejelentette, hogy
Bonyhád polgármesterével, Potápi
Árpád országgyûlési képviselõvel
együtt hétfõn interpellálnak a Parla-
mentben a tarthatatlanná vált vasúti
közlekedési helyzet okán. Kérik, hogy
a Baja-Szekszárd-Budapest vonalon ál-
lítsák vissza az átszállás nélkül közle-
kedõ, napi két járatpárt, hiszen „eny-
nyi jár a térségnek”. Hozzátette, hogy
az ügyben folyó aláírásgyûjtés jól ha-
lad, csak itt, a körzetben már három-
ezernél többen szignózták az íveket.
– Nincs egyetlen olyan település sem
Magyarországon, amely aláírhatta vol-
na a szerzõdést a városközpont reha-
bilitációjára, vagy az Agóra program-
ra. Hiába vannak a kormány elõtt a

nyertes pályázatok, s hiába kellene ki-
lencven napon belül meghozni a vég-
sõ döntést, csak a határozat elõkészíté-
séhez szükséges újabb és újabb papí-
rokat kérik az érintett településektõl –
szögezte le Horváth István, majd így
véleményezte a lehangoló folyamatot:
– A szóban forgó városok – köztük
Szekszárd is – rendelkeznek a szüksé-
ges önerõvel, s várjuk, hogy az adott
összegeket mielõbb aktivizálhassuk a
város érdekében. Sajnos, ez várat ma-
gára, viszont a tapasztalt idõhúzás
megölheti a projekteket, ugyanis a je-
lenlegi gazdasági helyzetben egyre ma-
gasabbra kúsznak az árak, míg végül el-
szállnak a megvalósítás lehetõségei…

Dr. Braun Márton azokról az uniós
támogatásokról szólt, amelyeknek kö-
szönhetõen eddig még sikerült talpon
maradnia hazánknak. Felhívta a figyel-
met, hogy Magyarország társadalmi
válságnak van kitéve, amit a lakosság
eladósodása is jelez. A képviselõ válasz-
tókerületével kapcsolatban elmondta,
hogy mint ismert, a környékben az au-
tóipar a legnagyobb foglalkoztató,
ezen a területen dolgoznak a legtöb-
ben Szekszárdon és Tolnán, de a kistér-
ség településein élõk közül is sokan.
Mivel a pénzügyi válságra leghama-
rabb az autóipar reagált, félõ, hogy a re-
cesszió okán egyre több munkahelyen
leépítések történnek, illetve korlátoz-
zák a munkaidõt. Dr. Braun Márton
hozzáfûzte: az országban munkahe-
lyek tízezrei szûnnek meg, így érthetõ,
hogy 1990 óta nem volt ilyen borúlátó
a magyar nép, mint napjainkban.
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Limitálni kell a kampány költségeit
Harc a vonatközlekedésért - Ellenzik a 13. havi nyugdíj elvételét - Az idõhúzás megöli a projekteket 

Közös ügyfélszolgálati irodát nyitott két szekszárdi közmû-
vállalat a belváros közelében, az uszoda épületében.

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. és az Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. hétfõ óta már mûkö-
dõ irodáját Horváth István avatta fel csütörtökön. A pol-
gármester kiemelte: fontosnak tartja a város vezetése,
hogy a szolgáltatók minél közelebb kerüljenek a fogyasz-
tókhoz annak érdekében, hogy ügyeiket egyszerûbben és
gyorsabban intézhessék. Mint ismeretes a két önkormány-
zati társaságnak közös a vezetése, és hamarosan egy telep-
helyre költöznek.

Az új, közös ügyfélszolgálati iroda online kapcsolatban
áll mindkét cégközponttal – mondta Artim Andrásné, a
Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. és az Alisca Terra Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Kft. közös ügyvezetõ igazga-
tója. Lehet szerzõdést kötni, módosítani, számlát befizetni.
Mód van a vízórák állásának bejelentésére. Vásárolhatnak
az ügyfelek gyûjtõ edényeket, zsákokat, télen kis kiszerelés-
ben síkosság-mentesítõ anyagot. Mindkét cég szolgáltatá-
sairól, tevékenységeirõl részletes információkat kaphat-
nak az érdeklõdõk az ott dolgozó két munkatárstól.

Az ügyfélszolgálat nyitva tartása „rugalmas”, így például
csütörtökön fél egytõl este nyolcig várja az ügyfeleket. Az

iroda jól megközelíthetõ autóval, parkolni az épület elõtt,
vagy a környezõ utcákban lehet. Az autóbusz és a vasútál-
lomás közelsége miatt a vidéki ügyfelek is könnyen és
gyorsan intézhetik teendõiket.

Az ügyfélszolgálati iroda címe: Szekszárd, Toldi utca 6.
Telefon: 74-412-476.

Még közelebb a lakossághoz
Rugalmasan tart nyitva az új, közös ügyfélszolgálati iroda

Társult önkormányzatok

n Hetvenegy önkormányzat hozta
létre hétfõn azt a társulást, melynek
célja, hogy saját hatáskörben, egy
gazdasági társaság tulajdonosaként
biztosítsa a cikói hulladéklerakó üze-
meltetését. Az új szervezõdés elnöké-
nek Ács Rezsõ szekszárdi alpolgár-
mestert választották meg.

Töttõs-könyv bemutató
n Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ban március 26-án 16 órakor mutat-
ják be dr. Töttõs Gábor helytörténész
„Emlékezetre méltó – Tolna megyei
évfordulók 2009-ben” címû könyvét.

Közgyûlés március 26-án
n Szekszárd MJV képviselõtestülete
március 26-án 9 órakor tartja soros
ülését. A közgyûlés napirendjei és
nyilvános ülésének elõterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon tekint-
hetõk meg..

HÍRSÁV

Dr. Braun Márton, Bánki Erik és Horváth István a tájékoztatón

Hétfõtõl üzemel az ügyfélszolgálati iroda
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Neumann-verseny:
három országból

150 pályázat érkezett
Idén negyedszázada, hogy az általános
és középiskolások megmérettetésére
elindították a Neumann János Nem-
zetközi Tehetségkutató Programter-
mék Versenyt. Kezdetektõl Szekszárd
volt e nemes vetélkedés rendezõje:
húsz éven át a Garay János Gimnázi-
um, majd immár ötödik alkalommal
az I. Béla Gimnázium.

A nemzetközi vetélkedõ utolsó,
mindent eldöntõ fázisa március 12. és
14. között zajlott. Havelka Gyöngyi, az
I. Béla igazgatóhelyettese lapunkat ar-
ról tájékoztatta, hogy az Oktatási Mi-
nisztérium által is támogatott ver-
senyre összesen 150 pályázat érke-
zett különbözõ kategóriákban: grafi-
ka, animáció, zene, alkalmazói, játék-,
oktató programok, számítógéppel tá-
mogatott tervezés, illetve megépített
digitális automata és vezénylése. Ha-
zánk minden részébõl, illetve Erdély-
bõl és a Vajdaságból is szép számmal
pályáztak általános, illetve középisko-
lákba járók.

A döntõbe 29 magyar és 9 szerbiai
iskola jutott be 88 pályázattal, amivel
65 diák nevezett. A versenyt öt I. Bé-
lás pedagógusból álló team rendezte
és vezényelte le, akikhez több segítõ
kollégájuk és a diákönkormányzat
csatlakozott. Az elsõ két napon a ver-
senyzõk pályamunkájukat bemutat-
ták a zsûrinek. Szombat délelõtt,
amíg az értékelõk dolgoztak, a diákok
városnézésen vettek részt, majd kora-
délután került sor az eredményhirde-
tésre. A nyertesek értékes ajándéko-
kat kaptak, mint például nyomtató-
kat, szoftvereket, hardvereket.

- hm -

Az elmúlt csütörtökön és pénte-
ken bonyolították le a Garay-
napok rendezvényeit, amelyen
csillagászati előadás-sorozat,
versmondó verseny és nemzetkö-
zi földrajzvetélkedőre is szere-
pelt a programban. A gimnázium
tanulói minden téren megállták
a helyüket.

Kosztolányi Péter

2009 a csillagászat éve – abból az apro-
póból hogy négyszáz éve alkalmaztak
elõször távcsövet csillagászati megfi-
gyelésekre (elsõsorban Galileit kell em-
líteni), illetve szintén 1609-ben szüle-
tett meg Kepler Astronomia Nova cí-
mû mûve.

A Garay-napok csütörtökje is jó-
részt a csillagászat jegyében zajlott:
prof. dr. Illés Erzsébet, az MTA Csil-
lagászati Kutatóintézetének tudo-
mányos fõmunkatársa a Plútó nélkü-
li új naprendszerrõl tartott lebilin-
cselõ elõadást, Elblinger Ferenc, a
gimnázium tanára a Hubble-tör-

vényt vázolva határozta meg a világ-
egyetem korát, és az iskola négy di-
ákja: Lehel Regina, Pálma Péter, illet-
ve Pereczes János és Kövecses Oli-
vér is a témához kapcsolódva ismer-
tette Galilei munkásságát, az amatõr
csillagászatot, valamint a négy évti-
zedes holdra (nem?) szállást. A szép
számban megjelentek Döményné
Ságodi Ibolya tanárnõtõl légköropti-
kai jelenségekrõl hallhattak, és ek-
kor bonyolították le „Az én Pannóni-
ám” elnevezésû vers- és prózamon-
dó versenyt is, melyen az intézmény
diákja, Matos Mirjam harmadik he-
lyezést ért el.

Pénteken rendezték a Kõrösi
Csoma Sándor Kárpát-medencei
Földrajzversenyt, melyen a garays
Balassa Péter a második helyezést ér-
demelte ki. A rendezvényt Horváth
István polgármester és a Lengyel
Köztársaság budapesti nagykövet-
ség konzuli osztályának vezetõje nyi-
totta meg. Marcin Sokolowski kö-
szöntõjében elmondta, hogy elsõsor-
ban a hazája nyert ezzel a verseny-

nyel, hiszen ez alkalommal Lengyel-
ország volt a vetélkedés témája. A
versennyel egy idõben zajlottak kü-
lönféle ismeretterjesztõ elõadások:
mások között Kozmann György, dr.
Barkóczi Balázs és Pék Zita beszélt a
saját szakterületérõl.

A Garay-
napokat ünnepi
mûsor, diákigaz-
gató beiktatása,
osztályok, illetve
tanárok és diá-
kok közti verse-
nyek, társasjá-
tékok, bemuta-
tók, valamint a

gimnázium együttesei, a Hippy Track
és az Uborkaszezon koncertjei tették
teljessé, és a Junior Stars zenei estje
zárta.

Heilmann Józsefné igazgató el-
mondta, hogy a jól sikerült rendez-
vényt nagy érdeklõdéskísérte. A gim-
názium vezetõje hangsúlyozta: na-
gyon büszke az intézmény remek
eredményt elért tanulóira.

Tudomány és szórakozás
Garay-napok a csillagászat és a földrajz jegyében

Marcin Sokolowski
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Városunk apraja-nagyja évek kitartó
munkájával tett Szabó Dezsõ vasúti
festményének helyreállításáért.

E törekvést kísérték óvón figyelmes
szemek Budapestrõl... A festõ egyetlen
élõ családtagja, Bereznay István – ki
felkutatta a dinasztia nemesi címerét
–, személyes megjelenésével, eszmei
és anyagi értékében egyaránt magas
minõséget képviselõ tárgyi felajánlá-
saival járult hozzá a folyamathoz. 

Lapunk hasábjain keresztül köszö-
ni tisztelettel valamennyi szekszárdi
polgár érdemi jótevését, és ad hírt
Bereznay István unokájának szépiro-
dalmi tehetségérõl, mely élõ bizonyí-
ték a vér talentumörökítésére. 

Száraz Luca: Tétova hazaút

kedd estébe hanyatlott
át az idõ
amikor azt mondtam
sosem fog már szemed

úgy csillogni
mint villamoson a padló
Hozzád értem
és szivárványt gondoltam
neved helyére írni
támolygó orchidea illat
ült mosolyom bujkálására
és összemarkolt morzsák
ültek vállunk udvarába

táltost festett magának a képzelet
még az éjjel
szakadó esõben láttam
az elsõ napsugarat
és eszembe jutottál
mert úgy kellesz hajnalomnak
mint egy színporos pilleszárny

tavaszt gondolt körénk az õsz
és már csak kacagtak
bennem a gondolatok,
mikor az életre kiírták:
az ajtónak támaszkodni tilos
kapaszkodni szabad

„A hazafiság nem ócska holmi”
Szellemi, lelki, anyagi káoszról beszélt a polgármester a nemzeti ünnepen

Hiába tiltják az ünnepet, hiába
szerették volna egyesek kiradí-
rozni az emlékezetből, az búvó
patakként tör elő mindig az em-
berek szívében! – hangsúlyozta
Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere a város március 15-i
rendezvényén.

Gyimóthy Levente

A Béla király téri felemelõ ünnepségre
érkezõk a tavalyi eseményhez képest
most szinte teljesen megtöltötték a te-
ret. A Himnusz és a Szózat mellett ku-
riózumként – fiatal diáklányok imájá-

val indítván – a Boldogasszony anyánk
címû régi magyar liturgikus ének is
fecsendült a repertoárban. Az énekbe
a Lányi Péter karnyagy dirigálta Mus-
linca kórus segédletével kapcsolódott
be – pártállástól függetlenül – fiatalabb
és idõsebb városlakó egyaránt.

Ünnepi beszédében Horváth
István polgármester úgy fogalmazott:
a hazafiság nem régi, ócska holmi, ha-
nem erõforrás, melybõl bátran kell
táplálkoznunk. Mint mondta: folya-
matosan zajlik a népbutítás, s a tele-
kommunikáció árja szellemi, anyagi
és lelki káoszt okozva osztja meg vég-
képp nemzetünket.

„1848-ban erõszakmentes magyar
forradalom diadalmaskodott. A ‘48-as
fiatalok tudták, miként kell gyõzni,
hogy árnyékból a fénybe jussunk!” –
figyelmeztetett a polgármester. Úgy
látja, nemzeti ünnepeink elhallgatha-
tóak, megtagadhatóak, de mindig a
legreménytelenebb pillanatokban
kezdenek el világítani!

Tudásnak, teljesítménynek, tiszte-
letnek, becsületnek ma nyoma sincs,
a pletyka pedig ipari méreteket ölt, s
az értékek helyett jelenleg az érdekek
dominálnak. A sajtószabadság a hirde-
tõk érdekeit, a közszolgálati televízió
és rádió ugyanakkor az aktuális hatal-
mat szolgálja – hangsúlyozta Szek-
szárd elsõ embere. A jelenleg regnáló
kormány becsapta népét, s menekül
a felelõsség elõl, az állítólagos refor-
mok pedig adóemelést és sanyarga-
tást hoznak, akárminek nevezik is.

Horváth István úgy véli, egyszerû,
világos, értékalapú szellemi erõben és

gazdasági felfogásban lelhetné fel
nemzetünk saját jövõjét.

„Ne engedjük, hogy hazug démo-
nok lopják be magukat közéletünkbe,
hiszen Jókai, Táncsics és a többi forra-
dalmár és szabadságharcos nem ilyen
polgári Magyarországért harcoltak!” –
tette hozzá.

Az ünnepi mûsort a Szent József Is-
kolaközpont tanulói adták Vadóc Esz-
ter, Szabóné V. Ildikó és Köpenczeiné
T. Lilla mûvészeti munkájával. A meg-
jelenített zenés betétdalok között – új-
szerûen hatva – hallhattuk a Pataki 
Attila és Varga Miklós által énekelt

,,Emeld fel fejedet, büszke nép!” címû
részletet, valamint – a diákok által elõ-
adott ‘48-as kompozíció alatt –
Tolcsvay László Nemzeti dalát is.

Az ünnepség zárásaként a városve-
zetés, a pártok képviselõi, a megye-
székhely iskolái, civil szervezetei he-
lyezték el az emlékezés koszorúit az
eredetileg országzászlónak készült
‘48-as emlékmûnél.

Az önkormányzat a városi ünnepet
követõen hagyományosan a szabad
sajtó napjára emlékezve fogadással
kedveskedett az írott és elektronikus
sajtó képviselõi részére.

Horváth István lelki és anyagi
káoszról beszélt

Az ünnepi mûsort a Szent József Iskolaközpont tanulói adták 
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Szabó Dezsõ emlékezete



Méghozzá kellő odafigyeléssel és
tudatossággal. Ezt erősítette
meg dr. Tóbi Zoltán, a megyei
kórház ortopédiai osztályának fő-
orvosa is beszélgetésünk során.

N. S.

– A gerincferdülés (scoliosis) sarkítva
fogalmazva a gerincoszlop kóros ol-
dalirányú elgörbülése. Mindez együtt
jár azzal, hogy a csigolyák elcsavarod-
nak egymáson (rotálódnak), és elõre-
felé billenés is történik, mindez rend-
szerint a tér három síkjában jelentke-
zik. A scoliosis noha újszülötteknél is
látható némelykor, jellemzõen mégis
tizenéves kortól diagnosztizálható, lá-
nyoknál sokkal gyakrabban. Ilyenkor
a fej például szemmel láthatóan nem a
test tengelyében helyezkedik el, a csí-
põ és a váll magasabban látszik az
egyik oldalon. Nõknél és lányoknál a
csavarodás miatt a mellek tûnnek
aránytalannak, és a háton megjelenik
a bordapúp. Míg nagyvárosok kliniká-
in külön gerincferdüléses betegeket
gondozó szakrendelés mûködik, ad-
dig nálunk az osztály orvosai végzik az
újszülöttkori csecsemõszûrést, õk lát-
ják el a sportorvosi teendõket, foglal-
koznak az idõskori ko-
pásokkal, a lúdtalptól
a gerincferdülésig
gyógyítanak, s vala-
mennyi megyei kór-
házban végezhetõ mûtéttel szolgálják
a hozzájuk forduló pácienseket. Bár-
melyikünkhöz lehet tehát bátran for-
dulni kérdéssel, panasszal. 

– Az esztétikai problémákon túl mi-
lyen tünetekkel jár e deformitás?

– Esetenként gyors kimerülés ta-
pasztalható, gerincfájdalom jelentke-
zik a fokozott mellkasi vagy törzsmoz-
gással járó munka során. A legfonto-
sabb szövõdménynek mégis az ízüle-
tek egyenetlen terhelése következté-
ben kialakuló ízületi porckopás
(arthrosis) és porckorong elfajulás
mondható. Extrém esetben légzési és
keringési problémák is léphetnek fel.
Ez azonban koránt sem törvényszerû.
Úgy is fogalmazhatnék, az elrettentés
végett hoztam példának, hogy amed-
dig nem okoz komoly fájdalmat és ne-
hézséget a gerincferdülés, ráadásul
ameddig korrigálható, addig szülõ és

gyermek egyforma felelõsségtudattal
tegyen is ennek érdekében! 

– Pontosan hogyan?
– Bármilyen mozgással, ami erõsíti

a hasi és a háti izmokat. Hát- és gyors-
úszással, rendszeresen végzett gerinc-

tornával. A lényeg a
mozgásforma követ-
kezetes gyakorlásán
van, ez a különbözõ
tornáknál heti két-

szer másfél órás edzést jelent mini-
mum. Nyilván egyéb mozgásformák is
végezhetõek, megfelelõ lábbeli válasz-
tása esetén – és fokozatos hozzászokás
mellett – a futás kiválóan karban tartja
a testet, viszonylag alacsony költséggel
jár elkezdeni e sportot. Mozgáshoz
egyedül elhatározás szükséges. Mo-
zogni lehet szabadban, fedett csarno-
kokban, télen és nyáron. Autodidakta
módon sajátíthatjuk el egy könyvbõl
vagy DVD-rõl adott válfaját, de fordul-
hatunk gyógytornászhoz, személyi
edzõhöz is. Ne feledjük azonban: fõ a
rendszeresség, a fokozatosság. Mie-
lõbb kezdjük, annál jobbat teszünk
szervezetünknek!

– Diagnosztizált esetben célzott
gyógytorna bizonyul igen hasznosnak,
röntgenvizsgálattal pontosan kimutat-
ható, fokra meghatározható, mily mér-
tékû a ferdülés. Így a szakember sze-
mélyre szabott mozgásformával segít-

het a korrekcióban, az izmok erõsíté-
sében, csökkentve ezzel akár a már
fennálló fájdalmakat. Passzív korrekció
nagyon fontos a kezelésben. Hanyag-
tartás esetén tartást javító hevedereket
ajánlunk, ezek melltartóra emlékeztetõ
pánttal ellátott segédeszközök, ám ge-
rincferdülés esetén  különféle fûzõket
alkalmazunk. Említett eszközök folya-
matos, nem egyszer a csontosodás, te-
hát tizennyolc éves korig tartó viselése
hoz csak eredményt, ilyenkor negyed-
éves, féléves kontrollal szoktuk ellen-
õrizni a páciens állapotát. E gyakori el-
lenõrzések többek között a növekedés

miatt célszerûek. Nem biztos, hogy az
a fûzõ, amelyik két hónappal ezelõtt
megfelelõ volt, kívánatos három hó-
nap múlva is. Gipszminta alapján ké-
szülnek ezek öntéssel, az alakhoz ido-
mulva, viselésük nem jár fájdalommal.
Fontos azonban megemlíteni: leggyak-
rabban pszichésen nehéz viselni õket.
Ne felejtsük: serdülõkorú fiataloknak
ajánlott többnyire, akik egyébként is
most birkóznak testük átalakulásával,
átrendezõdésével. Akik többirányú ge-
rincferdülés miatt passzív korrekcióra
szorulnak, érdemes kerülniük a tan-
gencionális terhelést, a futással össze-
függõ sportokat, mint kosárlabda, kézi-
labda, valamint a küzdõsportokat. A ge-
rincferdülés természetesen kizáró ok a
versenyszintû sportolásnál. 

– Mit jelent folyamatosan viselni
egy fûzõt? Éjjel nappal szükséges? 

– Olyanról is hallottam, hogy valaki
alvás közben viseli, de általában elégsé-
ges, ha iskolában vagy otthon hordják.
Nyilván minél többet, annál jobb. A
szabadidõben végzett tevékenységek
során egyértelmûen ajánlott viselete.
A szülõ sokat tud tenni azért, hogy
gyermeke ne sorscsapásként élje meg
a fûzõ szükségességét. Ha azt látják a
gyerekek, hogy a szülõk természete-
sen kezelve, hétköznapi tényként élik
meg a fûzõ „jelenlétét”, õk maguk is
hasonlóan viszonyulnak hozzá. Na-
gyobb gyerekek pedig belátják indo-
koltságát, mert tudják, így alapozhat-
ják meg felnõtt éveik egészségét, moz-
gásuk minél nagyobb szabadságát.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Tartósan végzett, görnyesztõ ülõmunka, kevés séta és mozgás, a has- és
hátizmok erõsítésének elhanyagolása, mind-mind egyik legfontosabb
szervünk deformitásához vezethet. Csak ha már diagnosztizálták a „javí-
tandót”, s nemegyszer fájdalom kíséri léptünk, akkor értékeljük, mekko-
ra kincs gerincünk optimális állapota, s mi minden múlik épségén! Hiszen
gerincoszlopunk a felelõs csont- és izomrendszerünk megtámasztásáért,
testünk egész tömegét tartja. Csigolyákból épül fel, melyeket kisízületek
és porckorongok kapcsolnak egymáshoz. Az egészséges vonalú gerinc

szembõl nézve teljesen egyenes, oldalirányból pedig négy élettani görbü-
let látható, ezek adják a gerincoszlop rugalmasságát. Napjainkban a szá-
mítástechnika térhódításával mind több idõt töltenek gyermekeink a mo-
nitor elõtt gubbasztva hanyag tartással, mozgásszegény életmódot foly-
tatva. Ha ehhez hozzátesszük a pubertáskor elõbbre tolódását, s az ez-
zel járó gyorsan zajló hormonális változásokat, egyáltalán nem meglepõ a
gerincferdülés problémájának korai jelentkezése, kiváltképp a kamaszo-
dó lányok körében.

A gerincferdülést javító gyakorlatok könnyen elsajátíthatók

Diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen sze-
rezte 1990-ben. Ortopédiai szakvizsgát tett 1995-ben,
öt évvel késõbb megszerezte a sportorvostani szak-
vizsgát is.
Diploma után a megyei kórház ortopédiai osztályára
került, itt töltötte medikusi éveit is. Vérbeli lokálpatrióta-
ként feltett szándéka volt, hogy szülõvárosában gyó-
gyítson az egyetem elvégzését követõen. 2000-ben
adjunktusi, 2007-ben fõorvosi kinevezése történt.

A városi kosárlabdacsapatnak és az NBI-es nõi kézilabda csapatnak is
sportorvosa volt. 
A PTE Illyés Gyula Fõiskolai Karának oktatója 1997 óta, hat éve vesz részt
a posztgraduális képzésben is gyógytestnevelés szakos hallgatóknál.
Szabadidejében elsõ a családja, három gyönyörû gyermek büszke édes-
apja, örömmel járja a természetet, szeret vadászni és olvasni.

Dr. Tóbi Zoltán

Dr. Tóbi Zoltán – főorvos

Idõben kivédhetõ a gerincdeformitás

Jellemzően tizen-
éves kortól diag-
nosztizálható.”
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A hatalom fogságában
Friedrich Schiller: Maria Stuart a Magyarországi Német Színházban

Nyomasztó, csupasz színpadkép,
valaki imát mormol, miközben a
királynőt megfosztják utolsó sze-
mélyes tárgyaitól is, elkobozzák
leveleit. Egy hosszú-hosszú törté-
net végnapjait dolgozza fel
Friedrich Schiller Stuart Mária cí-
mű drámája, amelyet a Magyar-
országi Német Színház a költőóri-
ás születésének 250. évfordulója
alkalmából tűzött műsorára.

Kovács Etelka

Két nõ, két királynõ, két nép, két val-
lás. A protestáns Tudor Erzsébet, a
„szûz” királynõ, akit csupán serdülõ-
ként ismertek el Anglia uralkodójának,
kezdettõl fenyegetve érezte királyi ha-
talmát a már egyhetesen trónt öröklõ
katolikus Stuart Máriától, Skócia király-
nõjétõl, aki egy rokoni szál folytán Ang-
lia trónjára is igényt tartott. A lázadó
népe elõl nála menedéket keresõ uno-
kahúgát húsz évig õrizet alatt tartotta
a Fotheringay-i várkastélyban. Félt,
hogy Anglia katolikusait maga mellé
állítja a koronás kalandornõ.

Erzsébet élete arról szól, hogy iga-
zolja személyazonosságát saját maga
elõtt is. Ugyanis a házasságnak, amely-
bõl született törvényessége megkér-
dõjelezhetõ, így az õ trónutódlása is.
Lotz Kata szenvedélyes játéka ke-
mény, kegyetlen uralkodónõt ábrázol,
aki legbelül mégis a népe szeretetéért
retteg. Ebbõl fakad bizonytalansága.
Megkérdõjelezhetõ tehát a hatalmat

birtokló személyes szabadsága. Nincs-
e õ is rabságban a hatalom, az uralko-
dás rabságában?

Ellenfele, Mária iránt már az elsõ je-
lenet együttérzést vált ki. Frank Ildikó
szélsõséges érzelmeket bemutató já-
tékában a darab végére a skót király-
nõ felmagasztosul. Egy megindító je-

lenetben kivégzése elõtt – pap hiá-
nyában – dajkájának (Pitz Melinda)
gyónja meg bûneit. A vesztõhelyen
mintha egy oltár elõtt térdelne, a döb-
benetbõl nehéz felocsúdni.

Schiller szomorújátékának pozitív
hõse Mária, a német színház Tömöry
Péter által rendezett elõadásában még

inkább õ az. Hajlandóak vagyunk el-
siklani afölött, hogy Mortimerrel, a
darab egyetlen fiktív alakjával – akit a
Németországból érkezett, nálunk de-
bütáló Christoph Fortmann jelenít
meg – és szeretõjével, az érdekbõl Er-
zsébetnek is udvarló Leicesterrel
(Andrei Hansel) cselszövést eszelt ki
az angol királynõ meggyilkolására. A
történelmi tényeket nem ismerõket is
rabul ejti ez az indulatokkal és lágy-
sággal teli elõadás.

Lõrincz Melinda, a díszlet- és jel-
meztervezõ fekete háttérrel jelzi,
hogy a külsõdleges elemek nem fon-
tosak, a szereplõk forrongó lelkivilá-
gára kell figyelnünk, amit színes, re-
neszánsz kosztümjeik is tükröznek.
Mária visszafogottan elegáns, sötét ru-
hát visel, míg Erzsébet világos árnyala-
tú díszes, elõkelõ öltözetet. Csak a sze-
mélyek töltik be a színpadot a jól „be-
lakható”, mindig a helyzetnek megfe-
lelõen változtatható színfalak között.
Az angol királynõ udvarában a végsõ
döntés elõtt a fal résein betekintõ ta-
nácsnokok, a mindig a kivégzés mel-
lett álló Burgleigh (Szalay Sándor) és
az azt ellenzõ Talbot (Basilides Barna)
csak díszítmények. A végzetes dön-
tést Anglia királynõje egyedül hozza
meg. A magába roskadó uralkodónõ
csak nagyjelentében látszik gyengé-
nek. A végítéletet szeretné függetlení-
teni magától, Davison államtitkárnak
(Farkas Gergõ) adja át a rémisztõ ira-
tot, és sorsára bízza azt… Valaki imát
mormol.

Párbaj: Lotz Kata (Erzsébet) és Frank Ildikó (Mária)

A Föld, ahol élünk csodás,
amennyiben azokból a papírból
hajtogatott figurákból áll, ame-
lyek a Babits Mihály Művelődési
Ház üvegtermében láthatóak.

n A kiállítást megnyitó Acélosné Soly-
már Magdolna, a Szekszárdkörnyéki
Foltvarró Egyesület vezetõjének álma
ezt a tárlatot látva, hogy a hulladékpa-
pírt nem a szél fújja az utcán, hanem
papírcsodává válik értõ origamisok ke-
zei alatt. A felnõttek között dicsérõ ok-
levéllel ismerték el Kovács Gyuláné  és
különdíjjal Csabai Éva alkotását. A
gyõztes, Leczkési László hulladékpapír
helyett a legkiválóbb origamipapírból
hajtogatta élethû Góliátbogarát. A má-
sodik helyezett mûvét, csak fotón tud-
ják bemutatni: Möhöly Magdolna Ró-
zsakosara ugyanis jelenleg a Japán In-
tézet könyvtárát díszíti. A harmadik
helyezett munka, Ácsné Dóczi Éva va-
rázslatos Tavasztündére viszont meg-

csodálható. A természet színpompáját
idézik a dicsérõ oklevéllel elismert Er-
dõdiné Koszó Éva Pillangói.

Az alsó tagozatosok között harma-
dik helyet ért el a szekszárdi 5. számú
Általános Iskola 2. b osztálya. Termé-
szeti képekben mutatják be a Földet,
síkban hajtogatott állatokkal, növé-
nyekkel. A helyezettek az Origami Ma-
gazin egy-egy évfolyamát, egy fotóal-
bumot és szép origami papírt nyertek.

A szekszárdi kör tagjai, Jilling Má-
ria körvezetõ, Tuzy Ibolya, Heidtné
Fenyvesi Ágota és Zsebe József pályá-
zaton kívül mutatják be munkáikat,
de találkozhatunk a kör egykori oszlo-
pos tagja, a közel egy éve elhunyt
Beréti Zsuzsanna mûveivel is. A virá-
gokat kedvelõ origamis emlékét leg-
szebben a „Soha el nem készült
csokor…” idézi.

A Föld, ahol élünk címû origami ki-
állítás március 29-ig tekinthetõ meg a
mûvelõdési ház üvegtermében. K. E.

Hajtogatott csodavilág
Origami tárlat nyílt a mûvelõdési házban

Térbe zárt pillanatok
Háromdimenziós fotókiállítás a múzeumban

Szenzációs, háromdimenziós
fényképek láthatók szerdától a
Wosinsky megyei múzeumban. 

nA Magyar Nemzeti Múzeum Térbe
zárt pillanat címû tárlata két dolog
miatt is nagy sikerre számít-
hat. Az egyik ok maga a „tér-
be zártság”, ami jelen eset-
ben azt jelenti, hogy három-
dimenziós fényképeket le-
het megnézni, speciális
szemüvegek segítségével. A
piros-kék okulárékkal ráadá-
sul a távolabbi múltba te-
kinthet a közönség, mivel
ezek a fotók – a laikusok szá-
mára meghökkentõ módon
– 1850 és 1918 között készültek.

A másik szenzációt a szintén nem
akármilyen „pillanatok” jelentik. A
tárlaton látható például Kossuth La-
jos Skóciában, 1855-bõl. Számos

kép készült az I. világháború kato-
náiról, de van egy 1860-as évekbõl
származó kép Teleki László grófról,
közvetlenül öngyilkossága után. A
számos térhatású fotográfia között
vidámabb témájúak is felfedezhe-

tõk: például a XIX-XX. szá-
zad fordulójának tájáról az
Északi-tengerben fürdõ-
zõkrõl, miközben a hullám
látszólag éppen ki akar
csapni a bemutatóterem-
be. Lehet nézegetni térha-
tású képekkel illusztrált
mesekönyveket is.

A tárlatnyitón a képek-
hez Tímár László, Lotz Ka-
ta, Pitz Melinda, Lozsányi

Tamás és dr. Gaál Attila csinált ked-
vet – sikerrel. A szinte minden kor-
osztály és érdeklõdési kör számára
garantáltan izgalmas kiállítás május
31-ig látható. S. K.



8 2009. március 22.KÖZÜGY

F E L H Í V Á S
Környezetünk köztisztaságának fenntartá-
sa érdekében felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét a következõkre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának a köztisztaság fenntartásáról
szóló 34/2003.(XII.19.) számú rendelete az
alábbiak szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jo-
gú Város közigazgatási területére, a termé-
szetes és jogi személyeknek, jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ közösségeknek
(társasházaknak, lakásszövetkezeteknek) a
közterületek tisztántartásával, a köztiszta-
sággal, a köztisztasági szolgáltatással össze-
függõ tevékenységére, a települési szilárd
hulladék elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére terjed ki.

A rendelet III. 5. § fejezet Ingatlanok és
közterületek tisztántartása

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásá-
ról az ingatlantulajdonos a köztisztasággal
és a települési szilárd hulladékkal összefüg-

gõ tevékenységekrõl szóló 1/1986.(II.21.)
ÉVMEüM együttes rendelet 4. §-ának a)-b)
pontjában foglaltaknak megfelelõen köte-
les gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonosnak az (1) be-
kezdés alá nem tartozó ingatlan tisztántar-
tásával kapcsolatos feladatai a következõk:

a.) a beépített, illetõleg beépítetlen te-
lekingatlan tisztántartása és gyommentesí-
tése, kaszálása,

b.) a telekingatlanról a járdára és az út-
test fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ (a
biztonságos gyalogos és gépjármû közle-
kedést biztosító) nyesése,

c.) a közterület-használat szerinti I. kate-
gória területén, valamint az 56-os számú
fõközlekedési út mentén folyamatosan,
szükség szerint, a város egyéb területén
évente legalább kétszer az épület homlok-
zatának (kerítésének) a földszint magassá-
gig történõ letakarítása, a falragaszok, fes-
tés, stb. folyamatos eltávolítása,

d.) beépítetlen ingatlanok, zárt kertek
utcafrontján, garázsok ajtaján az ingatlan

helyrajzi számát - minimum A/4-es formá-
tumban és idõtálló kivitelben - jól látható-
an elhelyezni a köztisztasági kötelezettség
megállapítása érdekében,

e.) garázsok, sorgarázsok körüli 5 méte-
res területsáv tisztántartása,

f.) az ingatlanon belül vagy a közterüle-
ten elhelyezett hulladéktároló edénye kör-
nyezetének tisztántartása, rendszeres taka-
rítása,

g.) bontás, építés, felújítás és karbantar-
tás miatt üresen álló ingatlan és az elõtte
húzódó járda tisztántartása a kivitelezõ fel-
adata, ha az nem azonos a tulajdonossal.

(3) Az ingatlantulajdonos közterület
tisztántartásával kapcsolatos feladatai a kö-
vetkezõk:

a.) az ingatlan közterülettel érintkezõ,
telekhatárai mellett meglévõ járdaszakasz
(járda hiányában 2 m széles területsáv, ille-
tõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az út-
testig terjedõ terület, legfeljebb azonban
az épület 5 méteres körzetén belüli terület
- beleértve a közúttal párhuzamos nyílt

csapadékvíz-elvezetõ útárkok és a kapube-
járóknál épített átereszek, valamint a gép-
kocsibejárók területét is - tisztántartása, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok és más hulladékok eltávolítása,
hó-és síkosságmentesítése,

b.) tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület, valamint
az épületek alatti átjárók, árkádok tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolítása, hó-és síkosságmentesítése,

(4) Amennyiben a közterület tisztántar-
tására vonatkozó kötelezettségét a kötele-
zett nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal
jogosult a munkát a kötelezett költségére
elvégezni, illetve elvégeztetni és szabály-
sértési eljárást kezdeményezni a mulasztó-
val szemben.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési és
-fejlesztési Igazgatóság

A 2008/2009-es tanévben is
folytatódik az ÖKO-Pannon Kht.
pedagógiai oktatóprogram soro-
zata, amelynek keretében a sze-
lektív hulladékgyűjtés, valamint
a környezettudatos gondolkodás
oktatásához kapnak hasznos tá-
jékoztatást Szekszárd iskola- és
óvodapedagógusai.

SZV

Az oktatóprogram a szekszárdi önkor-
mányzat, az Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft. és az ÖKO-
Pannon Kht. közös szervezésében va-
lósul meg. E program keretében a hé-
ten a szekszárdi kisterség több telepü-
lésének pedagógusai oktatónapon vet-
tek részt, ahol megismerhették a vá-
ros szelektív hulladékgyûjtési rendsze-
rét, valamint az ÖKO-Pannon Kht. eh-
hez kapcsolódó oktatóprogramját. A
program segítségével a pedagógusok
beépíthetik a tananyagba a szelektív
hulladékgyûjtés alapismereteit.

A kezdeményezés célja, hogy vala-
mennyi óvodás és általános iskolás
megismerkedhessen a szelektív hulla-
dékgyûjtés gondolatával, a felnövekvõ
generáció számára értékké és minden-
napi gyakorlattá váljon a környezettu-
datos magatartás. A fiatalok tanítása ki-
emelten fontos, mert hosszú távon az
õ együttmûködésükkel mûködhet ha-
tékonyan a szelektív hulladékgyûjtés, a
környezet terhelését minimalizáló hul-
ladékgazdálkodás. Az ÖKO-Pannon
Kht. 2002-ben indult oktatóprogramja
keretében a 2007/2008-as tanévben is
több mint 200 ezer óvodás és iskolás
gyermek ismerkedhetett meg a szelek-
tív hulladékgyûjtés alapismereteivel. 

A szekszárdi városházán rendezett
program résztvevõi ingyenesen kap-
ták meg azt az oktatócsomagot is,
amely érdekes, játékos formában mu-
tatja be a hulladékgazdálkodás alap-
jait és a szelektív hulladékgyûjtés leg-
fontosabb gyakorlati szabályait. A leg-
kisebbek kifestõfüzetbõl, mese-
könyvbõl és óvodai feladatlapból, a
nagyobbak pedig a nekik szóló fel-
adatgyûjteménybõl, képregénybõl, is-
meretterjesztõ szórólapból, oktató-
filmbõl, valamint az osztályteremben
kifüggeszthetõ tablóról szerezhetnek
hasznos információkat. A pedagógu-
sok a tanári segédkönyv és a prezen-
tációs CD mellett módszertani támo-
gatást is kapnak: kidolgozott óraváz-
latok és játékötletek segítik a szelektív
hulladékgyûjtés oktatását. A segéd-
anyagok térítésmentesen hozzáférhe-
tõk a szekszárdi oktatási intézmények
számára.

„Szelektív” oktatóprogram
Oktatóprogram gyerekeknek, pedagógusoknak

Elõzõ számunkban már beszámol-
tunk a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program indulásáról. Ezúttal szeret-
nénk rávilágítani azokra a felmerülõ
problémákra, melyek függetlenek a
gazdasági helyzettõl, de tükrözik az
emberek gondolkodásmódját: felbo-
rított szemetes kukák, eldobott csik-
kek, összefirkált házfalak, tönkretett
buszvárók... Ugye, Ön is találkozik ve-
lük nap, mint nap?

Ezen problémák megoldása renge-
teg pénzt emészt fel, amit sokkal hasz-
nosabban is elkölthetnénk. Ebbõl a
megfontolásból indította útjára Szek-
szárd önkormányzata a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” programot. Sze-
retnénk, ha közösen sajátítanánk el a
környezettudatos életmód alapjait,
tennénk szebbé környezetünket, és él-
veznénk közös munkánk eredményét.
Ha az általunk indukált problémákat
közös részvétellel szüntetjük meg, rö-
vid idõn belül látványos és hosszan tar-
tó pozitív változásnak leszünk tanúi.

A program elsõ eseményére ápri-
lis 3-án és 4-én kerül sor a Parászta-
patak mentén. Találkozó a Tolnai La-
jos utcai játszótéren. Feladatunk, hogy
megtisztítsuk a patak medrét, és lefes-
sük a korlátokat. Fontos, hogy minél
többen legyünk ott. Szeretettel vá-

runk mindenkit, de elsõsorban a kör-
nyéken lakókat. Szekszárd város Pol-
gármesteri Hivatala nyersanyaggal,
eszközzel segíti a munkát, lehetõség
szerint gumicsizmát hozzanak ma-
gukkal. Mindezek mellett örömmel fo-
gadunk további felajánlásokat a vállal-
kozói szférából is.

A zökkenõmentes együttmûködés
érdekében az önkormányzat fóru-
mokat hirdet: az elsõ találkozót áp-
rilis 1-jén, a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház tánctermében tartjuk, melyre
ezúton is sok szeretettel várjuk a vá-
ros civil szervezeteit és a közös képvi-
selõket. Késõbbi fórumainkon számí-
tunk a lakosság és az intézményveze-
tõk részvételére is.

A program keretein belül lehetõsé-
get adunk minden szekszárdinak,
hogy március 23. és június 30. kö-
zött ingyenesen helyezhesse el leg-
feljebb 1 köbméternyi háztartási hulla-
dékát a Keselyûsi úti hulladéklerakónál
elhelyezett konténerekbe, hétköznap
6-17, szombaton 8-15 óra között.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel ke-
ressék Páll Laurát, a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program koor-
dinátorát a 30/494-8028-as telefon-
számon, vagy a laura@szekszard.hu
e-mail címen.

Szépítsük együtt Szekszárdot!
Most közösen tehetünk városunkért
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Hajós Teréz új-
ságíró, az MTI nyugalmazott tudósítója, és Kondi László, a Rádió
Antritt főszerkesztője. Beszélgetésünk apropója: ők ketten vehették
át a Szabad Sajtó napja alkalmából rendezett ünnepségen dr. Puskás
Imrétől, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől „Az Év Tol-
na Megyei Újságírója 2009” elismerést. Kiváló kollégáinknak a Szek-
szárdi Vasárnap munkatársai nevében szívből gratulálok.

Egy férfi:
Kondi László

Egy nõ:
Hajós Teréz

– Az elektronikus sajtó kategóriá-
ban szavazták meg neked a díjat.
Miért éppen a rádió?

– A szerencsés véletlen tett rádiós-
sá. Humán beállítottságú vagyok,
még a katonai fõiskolán is a pedagó-
gia-pszichológia felé vitt a társult pol-
gári szak. Sokfélét próbáltam, nem
úgy, mint a feleségem, aki pedagógus-
nak készült, és egy életen át remekül
végzi a szakmáját. Úgy tûnik, fiam
Murát Hümér követi ezt a vonalat ma-
gasabb szinten, jóval több kaland-
vággyal. Talán ezért is adott csodálko-
zásra okot Linda lányom, aki ma már
okleveles építõ mérnök.

– Régóta ismerlek, így tudom, hogy
milyen szerény vagy. Teszed a dol-
god, mintha sosem vágynál elis-
merésre…

– Vágyom a sikerre, az elismerésre,
de nem azért dolgozom. Az jobb eset-
ben jön. Talán álszentnek tûnik, de ko-
molyan gondolom, hogy nem a „jó vol-
tál” típusú, kétes õszinteségû elismeré-
seknek örülök. Jobban szeretem az
„amit akkor készítettél, egész jó volt”
megjegyzéseket. Azt persze csak ne-
kem illik tudni, hogy nem elég „egész
jónak” lenni. Errõl már Pálinkás Csabá-
val, rádiónk alapítójával az indulás elõtt
beszélgettünk a körtefa árnyékában...

– Mi a legszebb a rádiózásban? 
– A mindennapokban általában

nem keresek, és nem is adok erre vá-
laszt. A minap azonban elgondolko-
dásra késztetett egy visszatérõ inter-
júalanyom, aki furcsának tartotta,
hogy ilyen idõs koromra nincs egy
„rendes” foglalkozásom. A kérdezõt is
meg lehet lepni, s ez az az eset volt...
Azt válaszoltam, hogy nekem ez elég
jó, s ha jól végzem a dolgom, talán
hasznára válok másnak is. Felsorolni
azt a sok beszélgetõs, ismeretterjesz-
tõ mûsort, amit az elmúlt idõszakban
sikerült a legjobb tudásom szerint
megcsinálni, nem is merem, mert
nem szeretnék semmit és senkit ki-
hagyni. Igyekszem a lehetõségekhez
mérten mindig felkészülni, s örülök,
hogy az élet rákényszerít az ismerete-

im állandó bõvítésére, de sokat tanu-
lok az interjúalanyaimtól is.

– Érkeznek visszajelzések?
– A visszajelzés érdekes természetû

dolog. Lehet építõ kritika, vagy akár
témajavaslat, amit mindig szívesen fo-
gadunk, ha közérdeklõdésre tarthat
számot. Sok olyan hallgatónk van, aki-
rõl tudjuk, hogy határozott vélemé-
nye van, mégsem veszi fel a telefont.

– Megcsodáltam a Baky Péter festõ-
mûvész készítette míves diplomát...

– Nem tettem külön ezért a címért,
de ha megérdemeltem, örömmel tölt
el, mert azt jelenti, hogy amit csinálok,
az hallgatható. A kitüntetés átvétele
után megkérdezte valaki: „és ezután?”.
Nem értettem... Az ember nem tud
mindig jobb és jobb anyagot készíte-
ni, de ha akar, az reményeim szerint
érezhetõvé válik a hallgatók számára. 

– Fõszerkesztõként mi a feladatod?
– A stúdió vezetõjétõl szabad kezet

kapok a témaválasztásban, de ráirányít-
ja a figyelmemet olyan eseményekre,
amelyek mellett elmennék. Köszönet
érte. Ami a saját érdemem, hogy min-
dig a tárgyszerû, tárgyilagos közlésre, a
pártatlanságra és a hitelességre törek-
szem. Aki értékelte a tevékenysége-
met, a Rádió Antritt tevékenységét,
kollégáim napi munkáját értékelte.

– Talán kevesen tudják, mit is je-
lent az MTI tudósítójának lenni.

– A Magyar Távirati Iroda egy hír-
forrás. Mi vagyunk azok, akik a médi-
umoknak a híreket szolgáltatjuk, a leg-
lényegesebb dolgot kiragadva, azon-
nal továbbítva. „Névtelen munkások
vagyunk” – szoktam mondani, hiszen
az olvasó nem látja a nevünket, vi-
szont a híreink nélkül csak jóval ké-
sõbb szereznének tudomást fontos
eseményekrõl. Manapság többen be-
szálltak a hírversenybe, a pontosság, a
korrektség és a hitelesség tekinteté-
ben viszont az MTI ma is az elsõ, és
ezt tartani felelõsségteljes feladat. Bel-
politikai újságírónak indultam, de a
sporton kívül mindenrõl tudósíta-
nom kell.

– A névtelenségrõl jut eszembe,
hogy szép neved van. Hajós, aki
Halason született...

– Még azt is elárulom, hogy szülõ-
városom, Halas mellett van egy Teréz
nevû halom is.

– Pedagógus vagy, ami csak elõny
az újságírói hivatásban.

– Az általános és a középiskolát Ha-
lason végeztem, a tanárképzõt Szege-
den, magyar-rajz szakon. Veszprém-
ben tanítottam, s osztályfõnökként
hoztam el a diákjaimat Szekszárdra,
ami már akkor is a kedvenc városom

volt. Illyés, Babits, Mészöly, Lázár Er-
vin városa, s ma, amikor már egy évti-
zedet tudok itt magam mögött, még
inkább szeretem.

– Mikor és hogy kerültél a városba?
– Tíz évvel ezelõtt megüresedett

egy hely, s akkor lettem Tolna megyé-
ben az MTI tudósítója. Ezt megelõzõ-
en a Halasi Tükör és a Petõfi Népe
munkatársa voltam. Amikor ismeret-
lenül idekerültem, elõször is a szemé-
lyes kapcsolatokat kellett kiépítenem
a megye minden városában és a ki-
sebb településeken egyaránt. A kollé-
gák közül a legtöbbet Szepesi László
segített a beilleszkedésben.

– Mi volt a legemlékezetesebb fel-
adat, amivel meg kellett birkóznod?

– Az atomerõmû üzemzavara, ami-
ért egy éven keresztül naponta sajtó-
tájékoztatóra jártam. Sosem lehetett
tudni, milyen fejlemények várhatóak.

– Az ünnepségen elhangzottakból
kiragadhatunk pár gondolatot?

– „Hajós Teréz több mint 21 évet
töltött az újságíró szakmában. Névte-
len katonája volt a hazai sajtónak, a
háttérben dolgozott, általa jutottak el
valamennyi hazai és gyakorta külföldi
sajtóorgánumokhoz is a Tolna me-
gyei események hírei. Ott volt min-
denhol, ahol említésre méltó ese-
mény zajlott. Munkáját mind szakmai,
mind etikai tekintetben kifogástala-
nul végezte. Legfontosabb tulajdonsá-
ga a pontosság és precizitás volt.”

– Mit jelent számodra ez a kitünte-
tés?

– Büszke vagyok, s az örömöm azál-
tal is teljessé vált, hogy ezzel fejezõdik
be az újságírói munkásságom. Szép,
lélekemelõ elismerés. Nem zárom ki a
lehetõségét, hogy még dolgozzam eb-
ben a hivatásban, egyelõre azonban
pihenek. Öt unokám van, akik szin-
tén imádják Szekszárdot, s velük ide
visszajárok, mert ugyan nem vagyok
tüke, de van egy kis házunk a hegyol-
dalban, ahol nagyon kellemes napo-
kat töltünk majd el.A díjazottak koccintása a Fõispán Étteremben
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Hitelesség, pontosság, korrektség
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Bizonyára vak véletlen játéka, de
úgy alakult, hogy kies megye-
székhelyünkön soha nem azt

kapta a helybéli jámbor honpolgár,
amit remélt: ha nem várt, kapott, ha
meg várt, akkor nem, vagy mást. 

A Tolnavármegye 1909. március
21-én megírta, hogy a hadjáratba
induló „Pfanzelt István tartalékos-
tól, aki messze idegenbõl szakadt
Szekszárdra” szívszaggatóan
búcsúzott pénz nélkül ma-
radt felesége és két gyerme-
ke. „A jelenet annyira meg-
hatotta az utcán járó-kelõ-
ket, hogy gyûjtést rögtö-
nöztek a szûkölködõ csa-
ládtagok részére.”

Közvetlen ez elõtt a kö-
vetkezõ hír díszeleg. „A
Szanin orosz regény elkob-
zása után egy könyvkereske-
dõ azt tapasztalta, hogy az el-
kobzás kitûnõ reklám. Kitett a
kirakatába egy könyvet, melynek
címszalagjára a következõket nyo-
matta: Ausztriában elkobozva! Mit
kell tudniok a leányoknak a házas-
ságkötés elõtt? A vásárló közönség
tódult az üzletbe a csalogató cím
után, s mikor a könyvet felbontot-
ták, akkor látták a könyv eredeti cí-
mét: Szakácskönyv.”

Három héttel elõbb ugyanez a
lap Csak Szekszárd nem kap sem-
mit címû hírében kesergett. A baja-
bátaszéki híd megnyitásának hatá-
saként Kaposváron nyolcszázezer
koronáért bõvítik a vasúti mûhelyt,
mely így már 600 munkást foglal-
koztat majd. „Csak Szekszárd marad
hamupipõkéje továbbra is az állam-
vasutaknak. A mi nyomorúságos
vonalunk marad továbbra is válto-
zatlanul primitív, döcögõ, mint
amilyen volt ezelõtt 25 esztendõ-

vel, amikor megépült. Állomási
épületünk szintén a régi szégyen-
teljes helyzetben marad. Budapest-
tel való összeköttetésünk javítására
nincsen semmi kilátás. Országgyû-
lési képviselõink karöltve mégis-
csak tehetnének valamit…” 

Persze nemigen tehettek a méltó-
ságos MÁV-val szemben, ezért dön-
tött aztán 15 év múlva, 1924 márciu-

sában Babits Esztergom mellett.
„Eszembe jut egy fájó vádoló emlék
– írja Török Sophie – mikor hallot-

tuk, hogy a szekszárdi szõlõ egy
részét el akarják adni, – mi ta-
lán éppen akkor foglalkoz-

tunk az esztergomi vityilló
vásárlásának tervével. Mi-
hály hirtelen felragyogva
kiáltott fel, mint aki elõtt a
szerencse legfényesebb aj-
taja nyílik meg váratlanul: –
Vegyük meg mi a szekszár-
di szõlõt! Hogy csillogott a
szeme várakozó örömében,

egészen kisgyermek volt… –
De hát mit csinálnánk vele

ház nélkül? – mondom én – s
hogy mehetnénk oly messzire

Pestrõl? Mindig fáj a szívem, ha
eszembe jut, milyen hirtelen söté-
tült el benne az édes remény!”

Öt évvel elõbb a Tolnamegyei
Közlöny 1919. március 30-i száma
helyi alak kívánságáról szólt. „A
szekszárdi ismert politikus Pista bá-
csi találkozott egyik ismerõsével: –
Hogy van, kedves Pista bácsi? – Hát
most már megvónák. Földet is ka-
punk, napszámunk is nagy, pén-
zünk is van, hála istennek, köztársa-
ság is van. Hej, most még csak egy
jó király kellene…”

Kétségtelenül jól sikerült tréfa, de
éppen a fenti újság nevethetett legke-
vésbé: 47 évi fennállása után a követ-
kezõ héten már nem jelenhetett meg.
Természetesen nem e humor miatt
szüntették meg, hanem papírhiányra
hivatkoztak, akárcsak a másik helyi

lap esetében. Helyettük az Igazság
maradt nyeregben, de július 31-én az
is elpirult: Tolnamegyei Vörös Ujság
lett belõle. Kerek három napig élt.

Lanius Excubitor

ÓDON DERÛ 232.

Ódon időben

MÁRCIUS 23-ÁN

110 éve, 1899-ben született Szek-
szárdon Fejõs Imre a parlamenti
múzeum elsõ igazgatóõre, iroda-
lomtörténész.
MÁRCIUS 24-ÉN

130 éve, 1879-ben dalárdánk meg-
hívásra Bátaszékre kirándult: a sze-
gedi árvízkárosultak javára adott
hangversenyt.
MÁRCIUS 25-ÉN

100 éve, 1909-ben befejezték a
polgári fiúiskola tornatermének ala-
pozását, a leányiskoláét pedig meg-
kezdték.
MÁRCIUS 26-ÁN

160 éve, 1849-ben írta szüleinek
Garay: „a jövendõbe aggódva né-
zünk, napról napra nagyobb a drá-
gaság s kevesebb a kereset”.
MÁRCIUS 27-ÉN

125 éve, 1884-ben tudatták: „Boda
Vilmos a Bezerédj utcában csinos
emeletes házzal gyarapítja városunk
épületeit”. 85 éve, 1924-ben vett
házat Esztergomban Babits Mihály.
MÁRCIUS 28-ÁN

155 éve, 1854-ben született Tolnán
Wosinsky Mór címzetes apát,
1894-tõl plébánosunk, megyénk
történetírója, európai hírû régész,
múzeumunk alapító-névadója.
MÁRCIUS 29-ÉN

70 éve, 1939-ben minisztériumi
terv szerint a Sión öt zsilip s vízi erõ-
mû épült volna.

„Jézus így szólt hozzájuk: »Ki az közületek, akinek
van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt
mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három
kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és
nincs mit elébe tegyek; - és az így válaszolna be-
lülrõl: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva,
és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak;
nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom
nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki
azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni,
és megadja neki, amire szüksége van.« »Én is azt
mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek,
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki
zörget, annak megnyittatik.«” (Lukács 11,5-10)

Egyik este tíz óra körül megszólalt a csengõ. Egy
olyan házban lakunk, ahol az ajtótól a kapuig hosz-
szú lépcsõsor vezet. Így miután valaki csenget egy
percig is eltarthat, amíg lemegyünk és kinyitjuk ne-
ki a kertkaput. Éjszaka mindez természetesen sok-
kal bonyolultabb. Ki az az ember, aki, ha nem vár
senkit, mégis felkel, hogy beengedje azt, aki csen-

get? Feleségemmel az elsõ csengetésre csak fel-
riadtunk. A második csengetés kiverte az álmot a
szemünkbõl. A harmadik pedig azért kezdett el za-
varni, mert kislányunk olyan nehezen aludt el, és
nem szerettük volna, ha felébred. Arra gondoltunk,
majd abbahagyja. 
De csak csengettek tovább. Hosszan nyomták a
csengõt. El nem tudtuk képzelni, hogy ki lehet az,
akinek ennyire sürgõs. Voltak „visszajáró vendége-
ink”, de õk napközben jöttek. Újabb csengetés.
Erre kicsit ingerültebb lettem: „A kicsi mindjárt föl-
ébred! Ki lehet, aki ilyenkor, ilyen agresszíven
csenget?” Gyorsan magamra kaptam egy-két ru-
hadarabot és elindultam lefelé. Amikor a kapuhoz
értem egy nem túl bizalomgerjesztõ külsejû ember
állt velem szemben. Közöltem vele, hogy ilyen ké-
sõn nem illik ilyen hosszan csengetni, ráadásul a
gyerek is alszik. Szemében azonban elszántság
volt. Segítséget kért. Hihetetlennek tûnõ történetet
mondott el arról, hogyan veszítette el a tárcáját, a
pénzét és haza akar utazni, valamint éhes és fázik.
Este tízkor? Egy nevet emlegetett. Hívjuk fel, õ
majd igazolja, és kifizeti a kölcsönt is. De se cím,

se telefonszám. Valahogy csak kikerestük a név
alapján a telefonszámot, felhívtuk. Igazat mondott.
Segítettünk neki pénzzel, élelemmel és ruhával.
Nem akart maradni, elbocsátottuk. 
Ennek az embernek, aki segítséget kért tõlünk
egyetlen esélye volt. Tolakodó módon, ha kell, ak-
kor a házigazdát zaklatva, az egész családot felkelt-
ve kér segítséget. Nem volt más esélye. Tudta,
hogy más nem fog segíteni rajta. Jézus arra biztat,
hogy hasonló kitartással, tolakodással és bizalom-
teljes várakozással zörgessünk Isten ajtaján. Sok-
szor látjuk saját életünket úgy, ahogy ez az ember
látta, hogy egyetlen esélyünk van, ha valaki most
segít. Jézus erre biztat, amikor imádságra buzdít:
Szólítsd meg Istent, és Õ válaszolni fog. „Mert
mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget,
annak megnyittatik.”

Szeretettel várjuk istentiszteleteinkre vasárnap 9
órától a Munkácsy Mihály utcában, a hosszú lép-
csõsor legtetején. 

Kovács Zoltán
metodista lelkész

E V A N G É L I U M

Leánykérés: – Mama, ha megké-
ri a kezem, átküldöm hozzád,
hogy beszéljen veled. – Inkább
mondj rögtön igent, nehogy
amíg átér, meggondolja magát. 

(Jeney Jenõ karikatúrája)

Hajdani adok-kapok
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A rejtvény megfejtését 2009. március 31-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Március 8-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „A tavasz rózsás kebelét kitárva, száll alá langyos levegõn”
(Berzsenyi Dániel: A tavasz).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Fazekas Éva, Mátyás király u. 22/A és Szalai Ágnes, Béri B. Á. u. 73.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Julius Caesar (a római birodalom akkori köztársasági
elnöke) kissé kedvetlenül ébredt. Elõzõ nap ezek az iz-

gága dákok már megint alaposan felbosszantották a
kekeckedéseikkel. Ezek a pernahajderek még csak az idõ-
számításuk elõtt élnek, de már most rómaibbnak tartják
magukat a rómaiaknál. De aztán kétszer két deci jó fajta
édes ciprusi bort elszopogatva rövidesen rendbejött a gyom-
ra és felvidult a kedélyállapota: – Eh, – legyintett somolyog-
va –, ha ettõl civilizáltabbnak érzik magukat, engem nem
zavar– igazgatta mormogva babérkoszorúját fején, hogy
minél jobban tudja álcázni kopaszságát, amikor felesége fel-
ébredt, és régi aggodalmát ismételgetve kérlelni kezdte, hogy
ma ne menjen be a szenátusba: – Baljós álmom volt az éj-
jel, ó, Julius... – Nekem is – mondta egykedvûen Caesar.
Amióta Pannoniából exportáljuk a germán húskészítmé-
nyeket, gyakran van hasmenésem, és egyre sûrûbben van-
nak érthetetlen álmaim. Nagy a gyanúm, hogy ezek a bar-
bárok átdátumozzák a szavatossági idõt. Ma például azt
álmodtam, hogy idõszámításunk szerint 2009. március
15-én Pannóniában, Budapesttõl délre, Szegszardon – ha jól
emlékszem – a szabad sajtó ünnepi összejövetelén vita ke-
rekedett, hogy van-e sajtószabadság Magyarországon. Csu-
romvizesen riadtam fel az álmomból, még most is kiver a
hideg veríték, ha eszembe jut – hajtott fel hirtelen 3 deci cip-
rusi bort. – Ne hülyéskedj, Gyula, mit is beszélek, Julius! Tel-
jesen az agyára mész az embernek a zagyva agyrémeid-
del, hát nem látod, hogy a te életed van veszélyben? Vedd
már észre, hogy saját kedves fogadott fiad, Brutus is köztük
van! – Ugyan már, Kleopátra, te mindig is rémeket láttál.
Emlékezz csak dicsõséges hadjárataimra, nagy sikerû szó-
noklataimra: „Barátaim! Rómaiak!” – hogy õrjöngött, ün-
nepelt engem az én szeretett népem. 

Kleopátra zokogva omlott a pamlagra, nem értette,
hogy egy ilyen kiváló, zseniális ember, hogy lehet

ennyire vak. Egyszer csak azt érezte, valaki megsimogatja
a haját. Caesar volt. – Ne bõgj, ne bõgj, hanem gyorsan szedd
össze a holmidat, és menj a gyerekünkkel vissza Egyiptom-
ba. Útközben ne felejts el beszólni Antoniusnak, annak a te-
hetségtelen szónoknak, hogy gyászbeszédemet hatásosan
valahogy így kezdje: „Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni.
A jó, amit az ember tesz, gyakorta sírba száll vele, míg a rossz
túléli õt” – aztán már rutinból is beindul a dolog. No, salve,
Kleopátra, siess, nincs vesztegetni való idõd! – Csak még egy
szó, drága Juliusom! Azt áruld még el, hogy 2009. március
15-én sajtószabadság lesz-e Magyarországon, vagy majd
csak késõbb? – Tudja a fene, hiszen felébredtem – mondta
Caesar. Te most a magad és gyermekünk életéért aggódj! Azt
meg, hogy mi történt Szegszardon, Kairóba érve megtudod
majd az újságokból. Caesar dobott egy csókot Kleopátra felé,
és lassan, elgondolkodva elindult a szenátus épülete felé. 

Bálint György Lajos
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Tíz szekszárdi a párizsi maratonon
Újabb összekötõ kapocs Szekszárd és a francia testvérváros, Bezons között

ATLÉTIKA. Több biztató eredményt ér-
tek el az AC Szekszárd atlétái a közeli
napokban lezajlott korosztályos dobó
országos bajnokságon. A junior lá-
nyoknál Juhász Viktória gerelyhajítás-
ban új egyéni csúccsal (41,25 m) a har-
madik helyet szerezte meg. Az ifjúsági
lányok között induló Bogdán Annabel-
la is pályafutása legjobbját produkálta
(39,17), ami a negyedik helyre volt
elég. Jól szerepeltek ifjúsági hat-
próbázóink: Németh Zoltán (3725
pont) a 4., míg klubtársa, Gujás Bence
csupán három pontra lemaradva tõle
az 5. helyen végzett

A szekszárdi Dynamic TC futásban
igen erõs válogatott triatlonistája, ifj.
Czencz Péter sikerével zárult az idei
Bonyhád-Bátaszék félmaratoni futó-
verseny, aki több mint két perccel
elõzte meg (1:23:49) a fehérvári szí-

nekben induló Kovács Krisztiánt. A
„kis” Czencz tagja volt a váltóban
ezüstérmes Dynamic TC csapatának
az 53 férfi, 10 nõi és ugyanennyi vál-
tót felvonultató, 2003 óta minden év-
ben megrendezett viadalon.

KÉZILABDA. Magabiztos gyõzelemmel,
a közönséget kiszolgáló játékkal feled-
tette az idénynyitón a Gyõr II otthoná-
ban elszenvedett vereséget az UKSE
Szekszárd NB I/B-s csapata. Kovács Je-
nõ együttese idei elsõ hazai mérkõzé-
sén a Marcali ellen gyõzött tíz góllal
(34-24). A csapat legeredményesebbje
a 8 találatig jutó Fauszt Éva volt, õt a sa-
ját nevelésû szélsõ, Mizsák Dorina kö-
vette (7). Átlagon felüli teljesítményt
nyújtott a két kapus: Nagy Tünde és az
ifjúsági válogatottságig jutó Kurucz
Annamária is. Az UKSE egy mérkõzés-

sel kevesebbet játszva a 3. tabellán, hát-
ránya 6 pont a Veszprémmel szemben.
Az NB II-ben: Csurgó-MárKer-UKSE 21-
34. Ld: Horváth V. 8.

LABDARÚGÁS. Gyõzelemmel folytatta
tavaszi szereplését a Szekszárdi UFC
NB III-as együttese. Kniesz Mátyás ta-
nítványai fordulatos, gólgazdag mérkõ-
zésen 4-3-ra verték a táblázaton máso-
dik Pécsi VSK gárdáját. Az UFC góljait
Ganczer (2), Deli és Fehér A. szerezték.
Értékes gyõzelmükkel a szekszárdiak a
negyedik helyen állnak, pontszámban
beérték a Nagykanizsát (30), és meg-
közelítették a pécsieket (32). 

KOSÁRLABDA. A nõi A-csoportban a 9.
helyét stabilizáló Atomerõmû-KSC
Szekszárd ritkán látható, nagy különb-
ségû, 90 pontos gyõzelemmel gázolta
el a még nyeretlen sereghajtó szom-
bathelyi Savaria Hélios BC-ét (127-37).
A pontgyártásban a 24 egységig jutó

amerikai Wilson és a 19 pontot szerzõ
Bozóki vitte a prímet.

KOSÁRLABDA. Sima gyõzelemmel vi-
gasztalódott a Siófokon elszenvedett
kétpontos vereség (82-80) után a Mar-
ley-FKSE Szekszárd NB II-es gárdája. 
A Marcali ellen 97-73-ra megnyert
találkozón a hazaiaktól ketten is húsz
pont fölé jutottak: Himmel (23), Csá-
szár (21).

SAKK. Az NB II-es csapatbajnokságban
Asztalos-csoportjában bajnoki címet
érõ gyõzelmet aratott a Decs-Szekszárd
II együttese. A Szenna-Pack II gárdája
csupán három döntetlent tudott kihar-
colni Paszlerékkel szemben, így a jegy-
zõkönyvbe 10.5:1.5 végeredmény
került. A gyõztesek: ifj Paszler, Straub-
inger, Barbarics , Szabó, Forster, Papp
Cs., Bogár, Kalmár, Sulyok. Két fordu-
lóval a zárás elõtt a vegyes csapat elõ-
nye már behozhatatlan a táblázaton.

Visszapillantó tükör

A szekszárdi amatőr sport újkori
legnagyobb vállalkozásának tűnő
esemény főszereplői már a
visszaszámlálás napjainál tarta-
nak. Persze addig is – a kelle-
metlenül hideg március ide vagy
oda – ők, a maratonisták heti cir-
ka ötven kilométer lefutásával
készülnek a Párizzsal és Bezons-
nal való sportos találkozásra.

Bálint György

Április 5-e, vasárnap, délelõtt nyolc óra
45 perc. Elindul a világ öt legnagyobb
maratoni futóversenye között emlege-
tett párizsi viadal a maga 35 ezer részt-
vevõjével. Köztük – ha minden a terv
szerint alakul – tíz szekszárdival, a fu-
tás nagy szerelmeseivel, akik közül töb-
ben is ott vannak a misztikus, kultikus
szakág hazai rendezvényein. Kik õk?
Gyaníthatóan sokunknak ismerõs, de
méginkább ismeretlen ismerõsök az
országutakról, Tolna, Dombori, a Csör-
ge-tó, a Gemenc, a Sárköz és Bátaszék
felé. Akár a Pollack utcai ütött-kopott
rekortánról is, ahol monotónia-tûrésü-
ket is próbára teszik harmincakat,
negyveneket körözve csendes délelõt-
tönként, koraesténként.

Hét férfi és három hölgy
A „Tízek Társasága” az ötletadó do-

yennel, a hõskorszak maratonistájá-
ból olykor ultramaratonistává lett, öt-
ven felett is elnyûhetetlen Nemes
Miklóssal kezdõdik, aztán a futást élet-
formájuknak tekintõ rutinos „rókák-
kal” folytatódik, mint Báter Károly,
Belvaracz Sándor, Zákányi József, Ke-
rekes László, akik egyenként is tucat-
nyi maratonon indultak, némelyikük

külföldi versenyeken is megfordult
már. Mániája, a távolság folyamatos
növelését célzó belsõ késztetése a ma-
ratoni távig vitte az ismert háziorvost,
Schrancz Róbertet, és azzá teheti a
csak napi 15-20 km-eket teljesítõ bú-
toripari nagyvállalkozót, ifj Márkus
Istvánt is, aki éppen a francia fõváros-
ban szeretne átesni a tûzkeresztsé-
gen. Õ volt az, aki az ötlet felmerülése
után magára vállalta a szervezést, a je-
lentkezés, a nevezés feladatait.

A csapat három hölgytagja közül
Csatári Mónika is élete elsõ maratoni
távjára készül a várakozás bizsergetõ
érzésével Akik nemcsak szorítanak
neki, de segíthetik is ebben, a szintén
rutinos maratonistának számító Do-
bos Renáta és Soós Katalin. Lesz is ám
jó értelemben vett rácsodálkozás a
bezons-iak részérõl, akiknek az immá-

ron 42 éve szûnni nem akaró testvér-
városi szeretete, gondoskodása nélkül
nehezebben lett volna kivitelezhetõ
ez a sportos kaland. (Ezt persze ki kel-
lett érdemelni az évtizedek alatt, ami-
ért a már nagyszerû fogadásban része-
sülõ szekszárdiak hálásak lehetnek a
Fischi Istvánné, Erzsike nevével fémje-
lezhetõ, a kapcsolatokat ápoló Szek-
szárd-Bezons Baráti Társaságnak.)

42 év - 42 kilométer
De miért éppen most jött létre e

szerteágazó testvérvárosi együttmûkö-
dést a sport révén tovább erõsítõ prog-
ram? A cselekvõ impulzust adó élmény
bõ fél évvel ezelõtt pattant ki a fejek-
bõl, pontosabban egy fejbõl, aki kalan-
dozásai során a francia sivatagot, a ma-
rokkói – átlagember számára kibírha-
tatlan – homokot is megjárta. Szóval,

amikor eme jeles társaság néhány tagja
éppen Magyarország legmagasabb
pontja, a Kékestetõ futva megmászását
abszolválta, akkor állt elõ Nemes Mik-
lós azzal, hogy Szekszárd és Bezons
testvérvárosi kapcsolata éppen 42
éves, mint a maratoni távja kilo-
méterben. „Nota bene, menjünk ki,
csináljuk meg!” Francia barátainknál
azonnal célba ért az ötlet, akik szállá-
sokkal tulajdonképpeni szponzorok, a
fapados repülõjegy, az ötvenöt eurós
nevezési díj pedig válság idején is
összejön valahogy, amikor óriási a mo-
tiváció, hogy „ott fussak” a Szajna part-
ján, a Champs Elyséen, a Diadalív alatt,
a királyi palota mellett, az Eiffel-torony
közelében. „Elérjem” a történelmi Bas-
tille teret, majd amikor már alig visz a
lábam, újra meglássam a célt jelentõ
nevezetes sugárutat. Amit most ugyan-
úgy lezárnak majd – „az én kedvemért
is” –, mint amikor minden évben erre
kanyarodik a Tour de France mezõ-
nye, vagy amikor a világ- és Európa-baj-
nok francia labdarúgó válogatottat ün-
nepelték.

Ezek a szekszárdi fiúk és lányok
mindenképpen kiérdemlik majd,
hogy a vasárnapi verseny után helyi
idegenvezetéssel hétfõn és kedden
belül is megismerhessék azokat a
híres épületeket, amik mellett a ver-
seny során elhaladnak.

Nem kardinális kérdés a végered-
mény, de azért kíváncsian várjuk, hol
is végeznek a mieink a 35 ezres
mezõnyben. E sorok íróját legalább
annyira foglalkoztatja az utolsó befu-
tó kiléte, kora, mint az, hogy ki nyer a
profik között. „Követeink” révén
most közelebb kerülhetünk a nagy
párizsi maratonhoz.

Maraton a Diadalív árnyékában



132009. március 22. MOZAIK

Tavasz a lakásban a Gardéniával
Újdonságok és folyamatos akciók az idén 15 éves szekszárdi függönyüzletben

Tavasszal nemcsak a fű zöldebb,
hanem szemünk is jobban kíván-
ja a vidám, élénk színeket. Laká-
sunkba is beköszönthet a tavasz,
és nemcsak a virágvázák megtöl-
tésével, hanem egy kis színélén-
kítéssel.

■ A teljes színcserétõl, néhány kiegé-
szítõ élénkítéséig pénztárcánk,
idõnk függvényében válogathatunk.
Kis kézügyesség, egy szabad hétvé-
ge, vagy egy varrni tudó ismerõs, csa-
ládtag új ruhát varrhat a kanapénk-
nak, foteljainknak. Kicserélhetjük a
függönyt, a sötétítõt valami mintá-
sabbra, élénkebbre, ha a régi túl egy-
hangú. De jó idõpont a tavaszi frissí-
tés a szõnyegcseréhez, lehet amúgy is
jól jönne már egy új. A lényeg, hogy
a színek harmonizáljanak. Ha tavaszt
akarunk hozni a lakásunkba, keres-
sünk vidámabb színû ágynemûket,
törülközõt, szedjünk friss virágot a
vázába, és engedjük besütni a napot
a szobába!

Ami a lakástextillel kapcsolatos,
mindent egy helyen megtalálhatunk
a Gardénia Függönyüzletben Szek-
szárdon. A Rákóczi utca 15. szám
alatt immár 15 éve várja vásárlóit az
üzlet, ahol fényáteresztõ, sötétítõ és
készfüggönyöket, dekoranyagokat,
asztalterítõket, plédeket és takarókat
éppúgy megtalálunk a választékban,
mint díszpárnákat, szõnyegeket,
vagy karnisokat, szalagfüggönyöket,
rolettákat és bambuszrolókat.

A Gardénia Függönyüzlet most né-
hány újdonsággal is várja a vásárló-
kat. Megkezdték a Benetton márkájú
ágynemûk és törülközõk forgalmazá-
sát, de kapható a gyermekek körében
igen népszerû mesehõs, Thomas
gõzmozdony mintával díszített füg-
göny, pléd és dekoranyag is.

Az üzlet munkatársai ingyenes
helyszíni felméréssel és tanácsadás-
sal segítenek. A megrendelõk több
száz függönyminta közül választhat-
nak, melyeket egyhetes határidõvel
szállítják, illetve méretre varrják. Az
üzletben akár egyedi igények, elkép-
zelések megvalósítását is vállalják.

Az állandó akciók – a készfüggö-
nyökre 30-50 %-os kedvezményt ad-
nak, két terítõt már 690 forintért,
maradék méterárut már 400 forin-
tért, függönyt már 300 forintért vá-
laszthatunk – mellett a Gardénia
Függönyüzletben most megrendelt
szalagfüggönyt és karnist ingye-
nesen felszerelik.

A 15 éves Gardénia Függönyüzlet-
ben március 23. és április 20. között
jelentõs kedvezménnyel vásárolha-
tók meg a Rovitex cég lakástextil ter-
mékei. Részletek a szórólapokon és
az üzletben.

Gardénia Függönyüzlet
Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Tel.: 74/312-234, e-mail: 
fuggonyvilag@gmail.com
Nyitva: H-P 8.30-17.00,

Sz 9.00-11.30 óráig x

A Gardénia a lakástextil széles választékával várja a vásárlókat

Újdonság: Benetton ágynemûk és törülközõk több színben

Több száz függönymintából választhatnak az érdeklõdõk
A Gardénia Függönyüzlet a Rákó-
czi u. 15. alatt várja a vásárlókat

Az üzletben megrendelt karniso-
kat ingyenesen felszerelik
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Március 16 - 29-ig az üvegteremben
A Föld, ahol élünk – Origami kiál-
lítás. A Szekszárdi Origami Baráti Kör
rendezésében 

Március 23-án, hétfõn, 15.30-kor 
Várostörténeti klub „Dicsõséges ta-
vaszi hadjárat 1849” címmel Bíró
Gyula tart elõadást.
Belépés díjtalan.

Március 25-én, szerdán, 19 órakor
Garay bérlet 3. elõadása

A szegény hekus esete a papa-
gájjal – bûnügyi vígjáték a Budapesti
Kamara Színház elõadása

Kétségbeesett nõi hang kér segít-
séget a rendõrség telefonján. A köz-
jegyzõi irodában gyilkosság történt
Alice Postic kisasszony a telefonköz-
pontos a szemtanú. A nyomozást az
influenzától sújtott Grandin felügye-
lõ vezeti, ha a bõbeszédû Alice kisasz-
szony szóáradatából erre lehetõsége
van. A kétségbeesett felügyelõ meg-
próbálja megrendszabályozni a nyo-
mozás érdekében a kisasszonyt, de
nem sok sikerrel…  Jegy: 2000 Ft

Március 27-én, pénteken, 20 órakor
Moldvai táncház

„Moldvai szokásrendek, tánchagyo-
mányok” elõadó: Farkas Lilla, arany-
gyöngyös táncos

Táncházvezetõ: Szarka Zsolt (örö-
kös aranysarkantyús táncos) és Far-
kas Lilla. Zenél a Berbécs zenekar.

Jegy: 500 Ft

Március 27-én pénteken 10 órakor
"Madarak és fák napja" Országos
Verseny területi fordulója 12-14 éves
diákok (iskolák, szakkörök, madarász-
sulik 3 fõs csapatai) számára.

Március 30-án hétfõn 19 órakor
Szekszárd Jazz Quartet koncert
Közremûködnek: Ágostonné Béres
Kornélia fuvola, Kiss László trombita,
Király Attila gitár. Jegy: 600 Ft. (munka-
napokon a színházi jegypénztárban)

Április 4-én 9 és 12 óra között
Húsvéti Játszóház a Babits Mi-

hály Mûvelõdési Ház üvegtermében.
Ugyanebben az idõben gyermekhol-
mi és játékbörze a Panoráma Mozi
elõcsarnokában. Asztalok kizárólag
személyesen 1000 Ft-ért válthatók áp-
rilis 2-ig.

Figyelem!
Április 27-én ZORÁN-koncert

Jegy: 2900 Ft.

Mûvészetek Háza

Székely Bertalan (1835-1910)
festõmûvész kiállítása április 4 - jú-
nius 28. között a Magyar Nemzeti Ga-
léria válogatásá-
ból.

A tárlatot ápri-
lis 4-én, szomba-
ton, 11 órakor dr.
Bakó Zsuzsanna a
Magyar Nemzeti
Galéria fõosztály-
vezetõje nyitja
meg.

A kiállítás hétfõ kivételével
naponta 9-19 óráig látogatható.

Panoráma Mozi
Nagyterem
Március 19-22-ig
17.30, 20.00: Nem kellesz eléggé

(12) amerikai vígjáték
Március 23-25-ig
17.30: A szabadság útjai (16)

angol-amerikai romantikus film
20.00: Nem kellesz eléggé (12)

amerikai vígjáték
Március 26-április 1-ig
17.30: A rózsaszín párduc (12)

amerikai vígjáték
19.30: Watchmen: az õrzõk (16)

amerikai akciófilm

Art terem
Március 19-

április 1-ig
17.00: Puskás

Hungary (-) ma-
gyar dokumen-
tumfilm 

Március 19-25-
ig

19.00: Gettó
milliomos (12) feliratos amerikai
krimi.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Tanösvényt avatnak
Hollós tiszteletére

A Hollós László-emlékév eseményei
közül ezúttal egy március 27-ei (pén-
tek) programot ajánlunk olvasóink fi-
gyelmébe. A világhírû gombatudós
tiszteletére ezen a napon 10 órakor
tanösvényt avatnak Keselyûsben. Az
eseménnyel kapcsolatban részletes in-
formációt Szatmáriné Sükösdi Julian-
nától, a Gemenc Zrt. munkatársától
kaphatnak a 30/740-3747-es telefon-
számon.

Francia napok
Az Esélyt Tolnának Alapítvány és a Po-
lip Ifjúsági Egyesület Francia Napokat
rendez március 23. és 29. között több
szekszárdi helyszínen.

Március 24-én, kedden, 15 órától a
Kuszkusz címû francia feliratos fil-
met vetítik a Panoráma moziban, este
21 órától pedig francia diszkóval vár-
ja közönségét az Incognitó Club.

Másnap, március 25-én francia es-
tet rendeznek a „régi Séd”-ben, ahol
17 órától a Magyarországon tartózko-
dó francia EVS önkéntesek egy kicsit
másképp mutatják be Franciaorszá-
got. Az érdeklõdõk 18 órától francia-
magyar kétnyelvû felolvasást hallgat-
hatnak, 18.30-tól pedig kóstolót kap-
hatnak a francia ízekbõl.

Ha már gasztronómia: március 23.
és 29. között a Szász Sörözõ és Étte-
rem francia menüvel várja a kedves
vendégeket.

Íjászverseny
az otthon lakóiért

Április 4-én jótékony célú országos te-
repíjász találkozó lesz a Haramia-for-
rásnál, Sötétvölgyben. A különleges
program sok érdekességgel szolgál.

A rendezõ Toma Történeti Játék-
csapata 110 kategóriában hirdette
meg a megmérettetést. A versenyzõk
a nevezési díjaikat ajánlják fel az ott-
hon gyermeknapi programjára.

A fõvédnök – aki azonos a díjak áta-
dójával – az otthon egy apró lakója
lesz. A vetélkedést követõen, várható-
an 16 órától különdíjakért, történeti
mókákból álló játékokban mérik ösz-
sze rátermettségüket a résztvevõk!

Nevezési feltételek, információk a
www.tomaescsapata.hu honlapon.

ZENESAROK
EMLÉKHANGVERSENY

A Szekszárdi Madrigálkórus hangver-
senyt ad elhunyt kórustagjai emlékére
március 22-én, vasárnap, 16 órától Szek-
szárdon, az Evangélikus templomban.
Mûsoron: Palestrina, Victoria, Lassus,
Gesualdo, Praetorius, Pachelbel, Bach,
Bruckner, Poulenc, Csemiczky, Händel
mûvei. Mûvészeti vezetõ: Jobbágy Valér.

VONÓS HANGVERSENY

Március 24-én, kedden, 17.30-tól a Liszt
Ferenc Zeneiskola nagytermében az is-
kola vonós növendékei játszanak közös
hangversenyen. Több kamarazenei
produkciót, majd a Tolna Megyei Ifjú-
sági Vonószenekar mûsorát hallgathat-
juk meg. Felkészítõ tanárok: Auth
Zoltánné, Nagyné Mártonka Tünde, ve-

zényel: Ágotha Zoltán. A zenetanuló di-
ákok elõadásában Corelli, Pergolesi,
Schubert, Weiner, Jones, Frost, Händel,
Pfeffernhorn, Chase és Zempléni da-
rabjai csendülnek fel. A belépés mind-
két programra ingyenes.

SZEKSZÉRDI SZOLFÉZS-SIKEREK

Március 16-án Bonyhádon rendezték
meg a megyei szolfézsversenyt. A Liszt
Ferenc Zeneiskola hat tanulója – Andó-
di Anna és Kalmár Olga az 0. korcso-
portban, Fülöp Áron és Mácz Andrea
az I. korcsoportban, Balogh Fanni a II.
korcsoportban, Magyar Nikolett a III.
korcsoportban – nevezett a versenyre.
Lakatos Orsolya felkészítõ tanár tanít-
ványai közül Kalmár Olga második,
míg Fülöp Áron és Magyar Nikolett el-
sõ helyezetést szerzett. Mindnyájuk-
nak gratulálunk!

Jubileumi
Gárdonyi-koncert

Március 27-én, pénteken, 19.30 órától
a Garay János Gimnázium dísztermé-
ben tartja jubileumi koncertjét a Gár-
donyi Zoltán Református Együttes. A
jótékony célú hangversenyen – az ado-
mányokat a kórus közelmúltban el-
hunyt tenoristája, Michelisz Ferenc
gyermekeinek ajánlják fel – az 1994-
ben Lemle Zoltán lelkipásztor alapítot-
ta együttes zsoltárfeldolgozásokat,
klasszikus kórusmuzsikákat és kortárs
szerzõk mûveit is felvonultató reper-
toárukból adnak ízelítõt.

A Naszladi Judit alapító karnagy
dirigálta kórus jubileumi koncertje
elõtt dr. Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke
tart nyitó áhitatot. A hangversenyen
közremûködik: Auth Zoltánné (brá-
csa), Ágotha Zoltán (brácsa), Köntös
Hedvig (gordonka), Szabó Dóra (he-
gedû), Tillai Tímea (szoprán),
Turbuk-Hegedûs Györgyi (mezzo-
szoprán), Varga Tiborné (alt), Lemle
Zoltán (tenor), Lozsányi Tamás (zon-
gora).

A mûsort Decsi Kiss János ismerte-
ti. A belépés díjtalan.
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KÖZLEMÉNYEK

APRÓHIRDETÉS

ELÕADÁS A NEUROPHATIÁRÓL

A felnõtt diabetesesek egyesületének
következõ elõadása március 31-én 14
órakor lesz a kórház kultúrtermében,
a „lila” épületben. Dr. Sudár Zsolt fõor-
vos „A neuropathia kombinált kezelé-
se - Miért veszélyes a kezeletlen
neurophatia?” címmel tart elõadást.

CSIRKEÁRUSÍTÁS

A nyugdíjasok érdekszövetsége és a
vöröskereszt nyugdíjas alapszerveze-
te március 23-án frissen vágott csirke
árusítást tart a Hunyadi u. 4. alatt.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Március 31. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Március 31. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület
Március 10. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület
Március 9. (hétfő) 17-18 óráig

Március 23. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁJA

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

A MINÕSÉG GARANCIÁJA.

Richter László
kárpitosmester
Bútor- és autókárpitozás
Mûhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.
Tel.:74/412-186; 20/446-86-42

Folytatás a 2. oldalról.

Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Pás-

kum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petõfi S.

u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi

u., Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Ságvári E. u.,

Sauli-völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport u., Szakály

testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi

u. páros oldala 2-38. számig, Székely B. u., Szent-

miklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Tol-

di u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand

J. tér, Wosinsky Mór ltp., Zápor u., Zrínyi u.

2. számú iskolai körzet - Babits Mihály Ál-

talános Iskola, Kadarka u. 17.: Akácfa u., Babits

M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina

köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Bene-

dek apát u., Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai

köz, Bocskai u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u.,

Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Dó-

zsa Gy. u., Elõhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Flórián u.,

Fürdõház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman

O. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u.,

Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68.

számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Kato-

na J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödõ u., Kis-

kadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z.

u., Kossuth L. u. 39. számig, Kõrösi Csoma S. u.,

Landler J. u., Leopold L. u., Madách I. u., Mecsek u.,

Mérey u., Nagybödõ u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u.,

Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Remete u.,

Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u.

páratlan oldala 1-37. számig, Szent László u., Szüret

u., Táncsics M. köz, Táncsis M. u., Tanya u.,

Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u.,

Vörösmarty u., Zöldkert u.

3. számú iskolai körzet - Dienes Valéria

Általános Iskola Grundschule, Kecskés F. u.

6.: Ady E .u., Alkotmány u., Alpári Gy. u., Arany J.

u., Barát J. u., Bencze F. u., Bercsényi u., Béri Ba-

logh Ádám u. páratlan oldala 41. számig, Béri Ba-

logh Á. u. páros oldala 82. számig, Bertók

Róbertné u., Bezerédj u., Csébi fiúk u., Csokonai

u., Dobó u., Epreskert u., Flach I. u., Gróf P. u., Ha-

lasi A. u., Holub u., Honvéd u., Hunyadi u., Jókai

u., Kecskés F. u., Kisfaludy u., Kövendi S. u., Mikes

u., Munkácsy u. páratlan oldala 21/b számig, Mun-

kácsy u. páros oldala, Ocskó L. u., Perczel M. u.,

Prantner J. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét

oldal, Szent István tér, Dr. Szentgáli Gy. u., Tartsay

V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., Wesselényi u., Ybl

M. ltp., Ybl M. u.

4. számú iskolai körzet - 5. számú Általá-

nos Iskola, Béri B. Á. u. 89.: Alisca u., Alkony u.,

Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta

köz, Baranyavölgy, Barátság u., Barázda u.,

Bátaszéki út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., Bé-

ri Balogh Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig,

Béri Balogh Á. u. páros oldala 84. számtól végig,

Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u.,

Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Cseri J. u.,

Csobolyó u., Csopak u., Csötönyivölgy, Domb u.,

Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A.

u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica,

Gyertyányos, Gyûszûvölgy, Harang u., Harmat u.,

Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u.,

Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán gödre

u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerá-

mia u., Kertész u., Kilátó u., Kurta u., Kuruc u., La-

jos király u., Lehel u., Levendula u., Lugas u., Ma-

gyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Móricz

Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól vé-

gig, Muskátli u., Dr. Nagy István u., Napfény u.,

Népfront u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy,

Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D.

u., Szekér u., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ, Szõlõ

köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõhegy u., Dr. Tóth

Lajos u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u.,

Venyige u., Vesszõ u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy

u., Zengõ u., Zöldfa u.

Óvodai és általános iskolai beíratási körzetek Fórumra várják
a város civiljeit 

A Szekszárdi Civil Kerekasztal és Szek-
szárd MJV Önkormányzata a városi Ci-
vil Koncepcióban foglaltak alapján
meghívja a városban mûködõ társadal-
mi szervezetek vezetõit, képviselõit a
2009. évi Városi Civil Fórumra.

Ideje: március 24. (kedd) 18 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal,  kon-

ferenciaterem (Béla király tér 8.)
Napirend:
– A résztvevõket Horváth István

polgármester tájékoztatja a „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” programról,
különös tekintettel a civil szerveze-
tekkel tervezett együttmûködésre. 

– Tájékoztató az Önkormányzat és
a Szekszárdi Civil Kerekasztal 2008.
évi együttmûködésének tapasztalata-
iról és a megállapodás továbbfejlesz-
tésérõl, aktualizálásáról. 

– Konzultáció
A szervezõk számítanak a civil szer-

vezetek közös munkát segítõ meg-
tisztelõ megjelenésére!
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