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A Művészetek Háza műszaki átadá-
sával a héten elkezdődött a megye-
székhelyen megvalósuló Agora
program utolsó fázisa. 

Prémium kategória, ékszerdoboz,
elegáns, elit. Ezekkel a szavakkal jel-
lemezte a szekszárdi Mûvészetek
Háza megújult belsõ terét Máté Já-
nos vezetõ tervezõ a szerdai mûsza-
ki átadáson. Hosszú folyamat utolsó
fázisába ért ezzel az Agora program,
amely a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház, a Mûvészetek Háza és a köztük
lévõ tér felújítását, az intézmények
multifunkcionális közösségi köz-
ponttá alakítását tûzte ki céljául.

– Most következik csak a munka
dandárja – tette hozzá Matókné Ka-
pási Julianna, a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza
igazgatója, utalva arra, hogy több
mint két év elteltével az intézmény
dolgozói ismét birtokukba vehetik
a házat, és elkezdhetik a beköltö-
zést. Az épület szerdai mûszaki át-

adásával utolsó fázisába ért a me-
gyeszékhelyen az Agora program,
amelynek hátralévõ két elemét a ta-
vasz végén avathatják. A Mûvésze-

tek Házában az utolsó simítások kö-
zé tartozik még az orgona kitisztítá-
sa, rendbetétele.

Folytatás az 5. oldalon.

Átadás elõtt a Mûvészetek Háza
A város „ékszerdoboza” ismét a kultúra, a családi ünnepek otthona lesz

A tér közepérõl eltûnt a lépcsõ, ezzel tágasabbá, világosabbá vált a ház

Szekszárd-Eger: barátságos bikavérpárbaj
A két borvidék leginkább az egy-
mással vívott meddő ellentétet
győzte le a szombaton rendezett
bikavérpárbajon. Az egri és szek-
szárdi termelők felismerték, hogy
a borkedvelők számára a „barátsá-
gos mérkőzés” izgalmasabb, mint
a sehová nem vezető kiszorítósdi.

Eger és Szekszárd sok évtizeden ke-
resztül meddõ harcot vívott egy-
mással „bikavérfronton”. A tervuta-
sítások és a KGST idején Szekszárd
számára megtiltották a név haszná-
latát, kizárólag Egeré lett a márka. A
bikavérek szempontjából a két bor-
vidék viszonya 1990 után sem javult
sokat, sértõdöttség vagy közöny, de
leginkább a másik háttérbe szorítá-
sának vágya jellemezte azt. A köze-

ledés évekkel ezelõtt kezdõdött, de
2013-ig kellett várni a teljes kibékü-
lésre, annak felismerésére, hogy a
két borvidék harcának Eger és Szek-

szárd egyformán csak vesztese le-
het, a borkedvelõket ugyanis taszít-
ja az ilyen háborúskodás, az összefo-
gásnak sokkal jobb az üzenete.

A felek már a kilencvenes évek
közepétõl „a bikavérbéke” megte-
remtésén dolgoztak, két-három
évente Egerben, vagy Szekszárdon
történt összejövetel, s ilyenkor egy-
más mellé került a két eltérõ

ízvilágú bikavér. Okosan, elõre-
látóan nem is hirdettek rang-
sort, csak a maga nemében leg-

különlegesebb bikavéreket válasz-
totta ki a semleges zsûri. Késõbb
aztán minden, csak az elnevezésé-
ben bikavérpárbajon jó elõre beje-
lentették a döntetlent. 

Folytatás a 7. oldalon.
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Szekszárd, Garay tér 10. (a sétálóutcában)
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Szekszárd 3,5 milliárd forintot „nyert”
Stabil mûködés, gyorsuló fejlesztések várhatók a következõ idõszakban

A héten írták alá Szekszárdon a
megállapodásokat, amelyek értel-
mében az állam átvállalta az 5000
lelkesnél nagyobb Tolna megyei te-
lepülések adósságának közel 11,5
milliárd forintnyi tetemes részét.
Szekszárd terhei 3 milliárd 529
millió forinttal csökkentek.

- Azzal számoltunk, hogy a kormány-
zat megfelezi a város adósságát, de
hatvan százalékért lobbiztunk -
mondta csütörtöki sajtótájékoztató-
ján a polgármester -, s végül ez utób-
bi sikerült. A város adósságállomá-
nya így 2,3 milliárd forintra csök-
ken. Szekszárd nem forintban szá-
molandó, a devizakötvényekbõl
származó kötelezettségeit a múlt év
végi kurzus szerint, 291 forintos eu-
ró és 241 forintos svájci frank árfo-
lyamon vette át a kormány. 

A polgármester azt is elmondta,
hogy a város ennél sokkal több álla-

mi segítséget kapott: az európai
uniós beruházások önrészét. Példá-
ul a városközpont rekonstrukciójá-
hoz, a mûvelõdési ház és a Mûvé-
szetek Háza korszerûsítéséhez
szükséges önrészhez 850 milliós tá-
mogatást kapott a megyeszékhely,

de a kormányzat átvállalta a kórház
korábban épült mûtõblokkjának
még hat éven át fizetendõ hiteltör-
lesztését is.

- Az idei az átadások éve lesz - tet-
te hozzá Horváth István. - A tavasz
végére befejezõdik az Agora prog-

ram, de megújul a városközpont
is. Ami pedig a jövõt illeti: az eddi-
ginél is stabilabb mûködés mellett
felgyorsul a további bõvítések, be-
ruházások, fejlesztések üteme. Jó-
léti célokra, járdaépítésre, utak fel-
újítására még az idén 300 millió
forintot fordíthat a város, de meg-
kezdik az alsóvárosi temetõ bõví-
tését is.

Ács Rezsõ alpolgármester - aki a
megállapodást a város részérõl alá-
írta - hozzátette, Szekszárd azon ke-
vés városok közé tartozik, amelyek
az adósságállományt vagyonba for-
gatták át. Cégeket vásárolt, vagy
hozott létre, infrastruktúrával lát-
ta el az ipari parkot, s most ezt a
gyarapodást mintegy ajándékba
kapta. Az idõ bizonyította, jól dön-
töttek akkor, amikor belevágtak a
komoly összegeket igénylõ beru-
házásokba. - szepesi -

Az idei az átadások éve lesz. Horváth István és Ács Rezsõ a tájékoztatón
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Tizenötmilliárd 333 millió 322 fo-
rintban fogadta el a megyeszék-
hely közgyûlése az idei költségve-
tés fõ összegét - mondta el Ács Re-
zsõ alpolgármester. A tervezéskor
még azzal számoltak, hogy az ál-
lam az adósságállomány felét vál-
lalja át. Szerdán, az aláíráskor vált
véglegessé, hogy az adósság 60
százalékától szabadul meg a város.
Azt azonban még nem lehet tud-
ni, hogy ez konkrétan miként va-
lósul majd meg. Az bizonyos,
hogy az éves adósságszolgálat
csökken. 

Megfordultak a költségvetés
arányai, ugyanis a költségvetés
nagyobbik részét, mintegy 9 mil-
liárd forint értékben a fejleszté-
sek teszik ki - emelte ki az alpol-
gármester. Némely projekt elszá-
molása az idénre csúszott, s áthú-
zódó beruházás a városrehabilitá-
ció és az Agora program. Ugyan-
akkor már lesznek kifizetések
az új vízbázis létesítésére. Van-
nak elfogadott intézményi
energiakorszerûsítési pályáza-
tok, és korszerûsítik a megye-
székhely közvilágítását is. Meg-

kezdõdik az alsóvárosi temetõ
három évre tervezett bõvítése.
Az igazán nagy projektekhez ki-
egészítõ állami támogatást ka-
pott a város. 

Ugyancsak az idei év az elsõ,
amikor a saját bevételek már
nagyobb összeget tesznek ki a
költségvetésben mint a mûkö-
dére biztosított állami támoga-
tások - mondta Ács Rezsõ. Be-
leszámítva ebbe a helyi inga-
tandót is, amit nem fejlesztés-
re, hanem mûködésre vetett ki
a város. Arról is szó van, hogy
a múzeum és a könyvtár átadá-
sa után az egészségügyi szak-
középiskolát és a Szent László
TISZK kollégiumát is átadja az
állam a megyeszékhely önkor-
mányzatának. Ennek a feltéte-
lei sem ismeretesek még. 

A városüzemeltetés bruttó ösz-
szegét 698 millió forintra tervez-
ték. A költségvetésre beérkezet
lakossági javaslatok 90 százaléka
e területhez kapcsolódott, s en-
nek a nagy része járda- és útfelújí-
tásokat szorgalmazott, amit meg
is jelenítettek. I. I.

Utakat, járdákat újítanak fel,
és koncentrálódnak a fejlesztések

2013. MÁRCIUS 15.
NEMZETI ÜNNEPÜNK 

SZEKSZÁRDI PROGRAMJA
GARAY TÉR, 10.00 óra

„Várd örömmel a szép derült ünnepet”
(Petõfi Sándor)

Ünnepi megemlékezés és tiszteletadás egy szál virággal a Garay téren

Ünnepi beszédet mond: 
HORVÁTH ISTVÁN, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

Az ünnepi mûsort elõadják:
a GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és AMI diákjai
A mûsort szerkesztette és rendezte: Morvainé Bíró Ildikó

A TISZTELET VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE

Az ünnepi megemlékezésben közremûködik: 
az ALISCA BRASS BAND fúvószenekar és 

a 608. sz. SCHOLA CARITATIS cserkészcsapat

11.15 és 11.40 óra
A Tolna Megyei Honismereti Egyesület szervezésében a tisztelet ko-

szorúinak és virágainak elhelyezése az alsóvárosi (11.15 óra) 
és az újvárosi temetõben (11.40 óra) a szekszárdi 48-asok,

Garay Antal, Hollós Alajos és Török Zsigmond sírjánál

Az ünnepi megemlékezést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megbízásából a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza szervezi.
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A legjelentõsebb cégeket hívta fórumra a város
Horváth István: „Amint lehet, csökkenteni fogjuk az új adó mértékét”

Első kézből, a maga részletességé-
ben értesültek a város dolgairól a
megyeszékhelyen dolgozó legjelen-
tősebb, adóbefizetéseikkel Szek-
szárd működéséhez nagyban hoz-
zájáruló cégek képviselői a PTE Ily-
lyés Gyula egyetemi karának étter-
mében megtartott hagyományos
vállalkozói fórumon.

Az est elsõ részében - a Prima Prim-
issima díjas Bogyiszlói Zenekar mû-
sora után - Ács Rezsõ, a gazdasági
ügyekért felelõs alpolgármester vá-
zolta a folyamatos fejlesztések követ-
keztében immár 11,5 milliárdos költ-
ségvetés bevételi és kiadási oldalát,
végsõ konklúzióként rámutatva: a
befejezés elõtt álló és a már elkez-
dett milliárdos, városképi szempont-
ból is fontos, idén és jövõre megva-
lósuló, az unió által támogatott beru-
házások finanszírozása, valamint a
városi intézmények mûködési szín-
vonalának megtartása mellett is sta-
bil a költségvetés. Szó sincs eladóso-
dásról, a város vagyonának csökke-
nésérõl - éppen ellenkezõleg.

„A tavalyi évben megfordult a
költségvetésben az a korábbi nega-
tív tendencia, amikor is a kiadások
meghaladták a bevételeket. A fel-
halmozási bevételek most már egy-
értelmûen meghaladják a kiadáso-
kat” - mutatott rá az alpolgármester.
„Derûsen nézünk az elkövetkezen-
dõ évek felé. Részint azért, mert az
Agóra és a belváros-rehabilitáció
után lesz újra önerõnk ahhoz, hogy
a 2014-tõl induló új EU-s fejlesztési
ciklusban is újabb komoly, az élet-
minõséget évtizedre meghatározó
projektek megvalósítására pályáz-
zunk, miközben tudjuk fizetni az
idõarányosan fennálló hiteleinket,
ami éves szinten mintegy 220-230
millió forint. Mivel Szekszárd évti-
zedeken át felhalmozott adósságál-
lományának - a hét közben létrejött
megállapodás alapján - hatvan szá-
zalékát átvállalja az állam, ez újabb
könnyebbséget jelent a büdzsé szá-
mára azzal együtt is, hogy az állam
forráskivonást is végrehajt az ön-
kormányzati szférában.

Stabil vállalkozások,
jó adómegtartó képesség

A város hétköznapi mûködésében
rendkívül fontos szerepet tölt be a vál-
lalkozásoktól érkezõ adóbevétel, amely

már hosszabb ideje a költségvetés-
ben tervezettnek megfelelõen érke-
zik be a szekszárdi telephelyeken mû-
ködõ cégektõl. Elmondható, hogy az
adóerõ megtartó képesség tekinteté-
ben Szekszárd a legjobbak közé tarto-
zik, amiért nagy-nagy köszönet jár a
vállalkozásoknak. A cégektõl érkezõ
mintegy 1,7 milliárd forint adóbevé-
tel nélkül nem lehetne a mûködés és
fejlesztés zökkenõmentességét bizto-
sítani - mondta Ács Rezsõ.

A fórum második felében Hor-
váth István polgármester sorolta az
elmúlt évben elvégzett feladatokat,
és számolt be a most futó, vagy ép-
pen indulás elõtt álló beruházások-
ról, fejlesztésekrõl, pályázatokról. A
város elsõ embere elmondta töb-
bek között, hogy 2012-ben felújítá-
sokra 377 millió, míg beruházások-
ra 1,5 milliárd forintot fordított a
város. A hamarosan induló fejlesz-
tési projektek, így például az új víz-

bázis létrehozása, a Béla király tér-
hez igazodó piactéri rekonstruk-
ció, a fürdõfejlesztés második üte-
me, az alsóvárosi temetõ bõvítése, a
városi nevelési intézmények kor-
szerûsítése, vagy a közel százmilli-
ós járda, illetve útfelújítási program
összesen több mint 8 milliárd fo-
rintos beruházást jelent. A folya-
matban lévõ pályázatok összköltsé-
ge 2,7 milliárd forintot tesz ki.

A polgármester zárszavában tü-
relmet kért valamennyi szekszárdi
cégtõl a színvonalas városüzemelte-
tés biztosítása miatt az önkormány-
zat által tavaly életbe léptetett, s a
helyi vállalkozásoknak differenciált
terhet jelentõ ingatlan-, illetve épít-
ményadó bevezetése kapcsán,
amelynek felülvizsgálata, az adó-
nem mértékének csökkentése már
napirenden van.

- Higgyék el, megpróbáltunk min-
den lehetõséget számba venni, hogy

ezt az adónemet ne vezessük be, ép-
pen az Önöknek a város fejlõdésé-
ben eddig is fölvállalt szerepük mi-
att - mondta Szekszárd elsõ embere.
- A városüzemeltetés színvonalának
biztosítása, további emelése, no és a
városi vagyon megtartása miatt
azonban nem tehettünk mást, így a
magyar városok nagy többségéhez
csatlakozva erre a lépésre kénysze-
rültünk. Tudomásom szerint csak
Zalaegerszegen nincs ilyen típusú
adó, de ahol bevezették, ott is jóval
magasabb a mértéke, mint váro-
sunkban. Kaposváron és Pécsen
például 800, illetve 900 forint a
négyzetméterenként adóteher, míg
nálunk 100 forint. Persze, a nullánál
ez is több. A döntés politikai felelõs-
ségét vállaljuk, de már most azon
gondolkodunk, hogy az Önöket ter-
helõ új adó mértékét belátható idõn
belül csökkenteni lehessen. Ami
úgy általában a vállalkozásokat érin-
tõ adómértéket illeti: Szekszárd or-
szágos összevetésben az alsó har-
madba tartozik, Székesfehérvárral
van azonos szinten. Ugyanez el-
mondható a lakosság adóztatásával
kapcsolatosan is: mindent egybevet-
ve a visszaosztás után havi 580 fo-
rintra jön ki az egy fõre jutó adó.

A polgármester a tévhiteket el-
oszlatandó nyomatékosította: az a
mintegy 250 millió forint, ami be-
folyik az új adónembõl, nem a nagy
projektek számláinak kiegyenlíté-
sére, vagy a mûködés biztosításá-
hoz kell, de az aktuális hitelek tör-
lesztésére sem fordítanak egyetlen
forintot sem. Ebbõl a pénzbõl
olyan nem látványos, de a minden-
napi élethez, a komfortérzet fenn-
tartásához, javításához szükséges
kisebb-nagyobb állagmegóvásokat,
fejlesztéseket, a kiterjedt városi ci-
vil társadalom szervezeteinek tá-
mogatását tudják megvalósítani,
ami a fórum résztvevõinek nem el-
sõsorban vállalkozóként, hanem
szekszárdi polgárként lehet fontos.

- Köszönöm a megértésüket. Ígé-
rem, a most elfogadásra kerülõ
2013-as költségvetésben már ke-
ressük az új adó mértéke csökken-
tésének lehetõségét - zárta prezen-
tációját Horváth István polgármes-
ter a legjelentõsebb szekszárdi cé-
gek számára tartott szerda esti fó-
rumon. B. Gy.

A meghívottak ezúttal is megtöltötték az egyetemi kar éttermét

A városi rendezvényeket rendszeresen támogató vállalkozás, a

Tolnagro Kft. tulajdonosa, dr. Varga József és felesége



„1947-ben ezen a napon hurcolták
el a szovjetek Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt fõtitkárát a
Szovjetunióba, mert szembeszállt
az akkori kommunista vezetéssel”
- emlékeztetett köszöntõjében Csil-
lagné Szánthó Polixéna, a szekszár-
di közgyûlés humán bizottságának
elnöke február 25-én este az '56-os
emlékmûnél. A kommunizmus ál-
dozatainak emléknapja alkalmából
tartott megemlékezésen megjelen-
tek többek között dr. Haag Éva és
Ács Rezsõ, Szekszárd város alpol-
gármesterei is.

Az elsõ Orbán kormány idején,
2000. június 13-án döntött az Or-
szággyûlés arról, hogy február 25-
ét nyilvánítják a kommunizmus
áldozatainak emléknapjává. Ko-
vács Béla (1908-1959) ellen a ko-
holt vád az volt, hogy aktívan vett
részt földalatti szovjetellenes fegy-
veres csoportok alakításában és
a szovjet hadsereg ellen irányuló
kémkedés szervezésében. Az An-
drássy út 60-ban berendezkedett
Államvédelmi Hatóság emberei
számtalan embert kényszerítet-
tek kínzások közepette arra, hogy
a kisgazda politikus ellen valljon.
A kisgazdapárti fõtitkár a II. világ-
háborút követõen a Tildy Zoltán
és a Nagy Ferenc vezette kormá-
nyok földmûvelésügyi minisztere

volt, 1951-tõl Moszkvában rabos-
kodott, majd '55-ben hazaszállítot-
ták az ÁVH jászberényi börtöné-
be. Onnan Budapestre került, vé-
gül 1956 áprilisában térhetett ha-
za a családjához. A forradalom
alatt aktív szerepet vállalt, két na-
pig az államminiszteri titulus is
kijárt neki. A forradalom vérbe-
fojtásának idején egy ideig a né-
hai miniszterelnök, Antall József
édesapjának családjánál lakott. A
kemény meghurcoltatáson ke-
resztül ment kisgazda politikus
1959. június 21-én halt meg Pé-
csett.

Csillagné a megemlékezésen ki-
fejtette: fontos, hogy az iskolásko-
rú gyerekek tudjanak a kommu-

nisták rémtetteirõl. Mint mondta,
amely korosztályok történelembõl
nem tanulhattak az elkövetett bû-
nökrõl, azok otthonról hozták az
információkat a kommunizmus
alatt. Az elnök asszony szerint
nem szabad elfelejteni, hogy világ-
szerte százmillió áldozatot köve-
teltek a kommunista diktatúrák, s
a kelet-európai áldozatok száma is
közel egymillióra rúg! „Áldozatok
vagyunk valamennyien: hazánk és
valamennyi ország, amely átélte a
borzalmakat!” - fogalmazott a hu-
mán bizottság elnöke, aki végeze-
tül arról szólt: be kell bizonyítani,
hogy nem fogott ki rajtunk a kom-
munista diktatúra.

Gyimóthy Levente
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek
„Az iskolásoknak tudniuk kell a diktatatúra rémtetteirõl”

Gyertyagyújtás az ‘56-os emlékmûnél

JEGYZET
Gondolatok a kommunizmus
áldozatainak emléknapjára

1947. február 25-én tartóztatta le a kommunista
hatalom Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
fõtitkárát és hurcoltatta el a Szovjetunióba. E nap szim-
bolikus jelentéssel bírt az akkori hatalom számára. Ez
a nap a magyarországi kommunista diktatúra kezde-
tét jelentette. Annak a diktatúrának a kezdetét, amelynek
erõszakos, jogsértõ  tevékenységét több tízezer ember
testi, lelki nyomora, meggyilkolása kísérte. Annak a
diktatúrának, amely nem becsülte az emberi életet és
méltóságot.

Akkori hataloméhségükre jellemzõ volt, hogy -
amint azt Áder János köztársasági elnök dokumen-
tumokkal bizonyítva a minap a közvélemény elé tár-
ta - , nem tudták kivárni még azt az egy napot sem,
amíg Magyarország legitim miniszterelnöke, Nagy
Ferenc - zsarolás útján -  lemondott. A helyébe lépõ
Dinnyés Lajost már egy nappal korábban kinevezték.
Jogosan állítható tehát, hogy a szocializmus - ahogy
arról Áder János köztársasági elnök fogalmazott -
,,erkölcsi és közjogi értelemben is bûnben fogant."

A Magyar Alkotmánybíróság - az Európai Bíróság
állásfoglalására alapozva - a napokban megsem-
misítette az önkényuralmi jelképek, vagyis például
a horogkereszt és a vörös csillag viselésének
tilalmáról szóló törvényt. Az EU-nak azonban elõbb-
utóbb be kellene látnia, hogy ezek a szimbólumok
máig is érzékenyen érintik a kelet-európai népeket.

A csaknem egymillió ember kivégzése, a börtönök,
a munkatáborok, a kitelepítések mind, mind  olyan
máig tartó  lelki traumát okoztak itt, Európa keleti
részén, amelynek megértéséhez, úgy látszik, több idõt
kell adnunk a nyugatnak.

Gyimóthy Levente
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ITT A TAVASZ, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben facsart 

friss alapanyagokból igény szerint.

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - Péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Akciós ajánlatunk március 4-tõl március 9-ig:
●● Citrom 329.- Ft/kg
●● 1kg-os kosaras kiwi 289.- Ft/csomag
●● Janó csipetke tészta 250g-os 225.- Ft/csomag
●● Erõs hegyespaprika 69.- Ft/db
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Átadás elõtt a Mûvészetek Háza
A város „ékszerdoboza” ismét a kultúra és a családi ünnepek otthona lesz

Folytatás az 1. oldalról.
Az 1897-ben épült egykori zsinagóga

belsõ tere utoljára a hetvenes években
esett át jelentõs átalakításon. Az épüle-
tet az Ybl-díjas Kerényi József tervei
alapján, az akkori legkorszerûbb tech-
nológiájával újították meg, ám a 2000-
es évek elején szükségszerûen felme-
rült az újragondolás, természetesen a
régi karakter megõrzése mellett.

A legszembetûnõbb változás a lép-
csõ áthelyezése, amely egyrészt tága-
sabbá tette a teret, másrészt nagyban
javított az eddigi akusztikán. A falakat
speciális visszhangcsökkentõ felület
borítja, valamint az álmennyezet is a
minél jobb hangzást szolgálja. A még
elhelyezésre váró színpad-
technikát pedig úgy álmod-
ták meg, hogy az elhelyezésé-
vel alkalmazkodni tudjon az
aktuális elõadás jellegéhez. 

A felújítás során nyolc ter-
vezési ágazat dolgozott ösz-
sze. A világítást és a fûtést is
korszerûsítették, utóbbi ese-
tében megújuló energiát
használnak, de nemcsak a
hõtermelésre, hanem az épü-
let nyári hûtésére is. Az aka-
dálymentesítés érdekében
egy üvegfalú liftet helyeztek
üzembe. 

A Mûvészetek Háza akusz-
tikáját elsõként a Szekszárdi

Madrigál Kórus és a Kamarazenekar
teheti próbára. Matókné Kapási Julian-
na igazgató elmondta, hogy reményeik
szerint április 25-én lehet a felújítás
utáni elsõ koncert az épületben, azt kö-
vetõen pedig ismét megsokasodhat-
nak ott a programok. Az intézményve-
zetõ kiemelte: amellett, hogy úgyneve-
zett kulturális piaci szerepet tölt be a
Mûvészetek Háza, szeretnék, ha minél
szerteágazóbb tevékenységek helyszí-
ne lehetne. Így szolgálhatná akár az
élethosszig tartó tanulást, lehetne élet-
móddal és környezettudatossággal
kapcsolatos elõadások, valamint -
ahogy korábban is - családi rendezvé-
nyek színtere. 

- Olyan projektek megva-
lósítására törekszünk, ame-
lyek eredményét a lakosság
szereti és használja - mond-
ta az átadón ugyancsak fel-
szólaló Ács Rezsõ alpolgár-
mester. A városvezetés ko-
rábban ígéretet tett arra,
hogy az idei lakossági fóru-
mot a Mûvészetek Házában
fogják tartani. A beköltözés,
az utolsó simítások ugyan
még hátra vannak, de a
minapi átadás lehetõvé te-
szi, hogy ez áprilisban való-
ban így legyen - tette hozzá
az alpolgármester. 

Hanol Erzsébet

Tavasszal befejeződhet
a teljes beruházás 
Nemcsak hosszú, de viszontagságos út is veze-
tett az átadások megkezdéséhez. Mint ismert,
2011 õszén a közbeszerzésen nyertes Hérosz
Zrt. ellen csõdeljárás indult és az építkezés fél-
beszakadt. Az újra kiírt közbeszerzést a ZÁÉV
Zrt. és a Reneszánsz Zrt. együttmûködése, az
RZ-Szekszárd Konzorcium nyerte el, a munka-
területet tavaly õsszel vették át. Istenes István, a
ZÁÉV Zrt. termelési igazgatója tegnap kiemelte,
hogy az elsõ részhatáridõt sikerült tartaniuk, a
külsõ tér átadása pedig egy hónap múlva ese-
dékes. A Babits Mihály Mûvelõdési Ház befeje-
zése pedig április végére várható.

Az összköltség több
mint két milliárd forint 
Az „Agora Szekszárd - A Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza multifunkcionális
közösségi központ kialakítása” címmel nyújtott
be pályázatot Szekszárd önkormányzata a TIOP
1.2.1-08/2-2009-0010 azonosítószámon. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás
Kezelõ Igazgatósága 2009 végén adta hírül,
hogy 1 milliárd 711 millió 439 ezer forint támoga-
tást ítélt oda a megvalósításhoz, a projekt össz-
költsége megközelíti a 2 milliárd 2 millió forintot.
A Mûvészetek Házára esõ összeg ebbõl 216 mil-
lió forint, 56 milliót a Hérosz Zrt., 160 milliót az
RZ konzorcium használt fel. 

Ács Rezsõ köszöntõje. Az alpolgármester mellett Kerekes László, a városfejlesztési Kft.

vezetõje, Matókné Kapási Julianna és Istenes István a ZÁÉV termelési igazgatója
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MINÕSÉGI VETÕMAGOK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

A legkedveltebb fajták, 
a legkedvezõbb áron!

Desiree, Kondor, Cleopátra, Agria, Impala

Szekszárd, Hunyadi u. 5.
Tel.: 74/512-666

Nyitva tartás: 
H-P 8-16.30, Sz 7.30-11.30

Vetõburgonya:
csávázott, dobozos  1.150 Ft-tól
50 szemes, hálós  890 Ft-tól

Vásároljon jó minõséget olcsón a Vetõmag Üzletházban!

JJ éé zz uu ss   KK rr ii ss zz tt uu ss
aa   tt ee   gg yy õõ zz ee ll mm ee dd !!

Ingyenes gyógyulási lehetõség!
Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden 
vasárnap 17 óra. Látogasson el közénk,

vagy hallgassa élõben az interneten!
Jézus Él Alapítvány 

Telefon: 30/913-7333, 
www.ksze-szekszard.hu

AA   rr éé ss zz vvéé tt ee ll   ii nn gg yyee nn ee ss !!

Gázolaj helyben és 
kiszállítással, egyedi

feltételekkel. Autópálya- 
matrica, kenõanyagok és

telefonfeltöltés.

Korrekt-Kút Kft., 
Szekszárd, Keselyûsi út 120.,
Volánbontó, hétfõ-vasárnap:

6.30-19 óráig, telefon:
(+36 20) 9231 - 567



6 2013. március 3.MOZAIK

Rejtvénypályázat
a könyvtárban

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
Idegen nyelvi részlege márciustól no-
vember végéig hatfordulós rejtvénypá-
lyázatot hirdet angol és német nyelven.
Az elsõ rejtvények március 1-jétõl vehe-
tõk át a könyvtár idegen nyelvi részlegé-
ben, a további fordulók rejtvényei április,
május, majd a nyári szünetet követõen
szeptember, október és november ele-
jén. A megfejtések ugyanitt adhatók le. A
sorozathoz év közben is csatlakozhatnak
az érdeklõdõk a korábbi rejtvények meg-
fejtésével. A tizenkét rejtvénybõl legalább
hatot helyesen megfejtõk között decem-
ber 5-én 3 db egyéves könyvtári tagságot,
valamint angol és német nyelvû könyve-
ket sorsolunk ki. A nyerteseket decem-
ber 6-án értesítjük. Cím: 7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 51. Telefon: 74 /528-108.

Miként válik egy vallásgyakorlást
mellőző család sarja istenhívő em-
berré, arra példaként szolgál an-
nak a színésznek az életútja, aki
egy őrségi faluban épített fel egy
híressé vált ökumenikus fatemplo-
mot. Az 1960-ban Cegléden, taní-
tónő anyától és kereskedő apától
született Rátóti Zoltán február 25-
én, a Léleképítő előadássorozat
vendégeként járt városunkban.

A színész a hit igénylése kapcsán kifejtet-
te: a kommunisták ideológiai agymosását
a KISZ-es években kellõen megtapasztal-
ta. Nagyszülei templomban járó embe-
rek voltak, számára azonban a hit gya-
korlása kimaradt. A középiskolában, ma-
jd a Színmûvészeti Fõiskolán a tanulás és
a sport „eltakarta” a hit gyakorlásával kap-
csolatos kíváncsiságát, elaltatni azonban
nem tudta. Fõiskolai évei kapcsán a bizal-
mat, mint fontos tényezõt emelte ki: kép-
zése során olyan tanárokat kapott, akik
bíztak tehetségében, mivel õ maga olyan
típus, akitõl „rengeteg energiát vesz el,
ha a bizalom hiányából adódó vélt, vagy
valós falakat kell leküzdenie”. A Jászai Ma-
ri-díjas színmûvésznek egy, a torinói le-
pelrõl szóló kötet elolvasása keltette fel a
vallás iránti érdeklõdését még 22 évesen.
Rátóti templomépítõ sztorija õrségi lá-
togatásai kapcsán indult útjára. Ott élõ
barátai hívták fel a figyelmét egy eladó te-
lekre, amely egy Magyarföld nevû, mint-

egy 60 lelkes borona (gerenda) házakkal
teli faluban volt. Saját háza gerendáinak
rakása és a famunkák helyiektõl történt
kitanulása közben csodálkozva tapasztal-
ta meg, hogy õ, aki addig csak szavakkal
dolgozott, kezeivel is maradandót képes
„teremteni”. A színész haranglábat épí-
tett adományokból, 2008-ban pedig már
Magyarföld polgármestereként, a Nem-
zeti Színház tagjaként gálamûsort szerve-
zett a teátrumban újabb terve, egy öku-
menikus templom felépítéséhez. A gála
apró szépséghibája volt, hogy az össze-
gyûlt hárommillió forint egy harmadát a
Nemzeti Színháznak bérleti díjra ki kel-
lett fizetni... A hír azonban gyorsan ter-

jedt, s egyre többen adományoztak a ne-
mes célra, így – ha banki hitelük még
törlesztik is -, elkészült a mintegy 500 ka-
tolikus, református és evangélikus hívõt
befogadni képes Isten Háza, amelyet
2010-ben szenteltek fel.

Színházi karrierjérõl szólva Rátóti el-
mondta: 2002-ben, a kormányváltás elõtt
a Kossuth téren kiállt az Orbán kormány
mellett, s e cselekedetnek késõbb igen-
csak megitta a levét, hiszen – miután sze-
retett tanítómesterét, Schwajda Györ-
gyöt leváltották a Nemzeti élérõl – mind
a Jordán Tamás-féle, mind pedig az Alföl-
di Róbert fémjelezte éra alatt csupán ki-
sebb szerepeket kaphatott. A Nemzeti
2001-es felépítése körül kialakult vita
kapcsán kifejtette: a mai napig nem érti,
miért szidták egyesek annyira e világszín-
vonalú stúdiótechnikával felszerelt, szép
épületet, s miért nem tudnak a szakmá-
ban egyesek a mai napig „mit kezdeni
egy színház nemzeti jelzõjével”.

Rátóti Zoltán ma a kaposvári Csiky
Gergely Színház igazgatója, s örömmel
fogadta a hírt Vidnyánszky Attilát igazga-
tói kinevezésének, hiszen – ahogy fogal-
mazott - amit õ képvisel, az áll legköze-
lebb a lelkéhez, s rendezéseiben benne
rejlik a tiszta katarzis, a lélekemelõ tarta-
lom, s akinek vezetésével „azzá válhat a
Nemzeti, amire teremtették!” 

Gyimóthy Levente

Léleképítõn a templomépítõ polgármester
Rátóti Zoltán hitrõl, bizalomról és színházról beszélt Szekszárdon

Rátóti Zoltán színmûvész

APRÓHIRDETÉS
Parásztán 300 négyszögöl szõlõ

mûvelésre kiadó a termésért. Érdek-
lõdni: 20/474-3735.

Tolna megyében három hónapja in-
dult az áldozatvédelmet segítő és
az áldozattá válás megelőzése ér-
dekében az Európai Unió által tá-
mogatott program.

A projekt olyan bûnmegelõzési és áldo-
zatsegítési együttmûködési rendszert
alakít (alakított) ki, amely az elsõdleges
célcsoport (lakosság, potenciális célcso-
portok) önvédelmi képességének fej-
lesztése által elõsegíti áldozattá válásuk
megelõzését, valamint a már bûncselek-
mény áldozatává vált személyek sérel-
meinek minél hatékonyabb kezelését.

Mindezeket, azaz a rendszer mûködé-
sét, a különféle segítségnyújtási formá-
kat, az állami kárenyhítést részletezték
a héten – éppen az áldozatok napján –
tartott sajtótájékoztatón a program me-
gyei szakmai vezetõi, dr. Bíró Gyula, a
kormányhivatal igazságügyi szolgálatá-
nak igazgatója és Illés László alezredes,
a megyei rendõr-fõkapitányság szakér-

tõje. A tájékoztatón részt vett dr. Nagy
Tímea és Lakatos Lajos bûnmegelõzési
és áldozatsegítési munkatárs, akik a vá-
rosi rendõrkapitányságon, a Várközben
érhetõek el a 74/501-100-as telefonszá-
mon, illetve az ingyenes számokon. Az
indulás óta eltelt alig negyedév alatt már
sokan keresték fel a szekszárdi munka-
társakat, s kaptak megfelelõ segítséget.
A pályázat megvalósulásával létrejövõ

intézményközi együttmûködés révén
lehetõvé válik, hogy az állami és egyéb
áldozatsegítõ szolgáltatásokhoz minél
gördülékenyebben hozzá lehessen jut-
ni. Tolnában öt városi rendõrkapitány-
ságon két-két áldozatsegítési munkatárs
dolgozik. Az új munkatársak részben ro-
ma származásúak.

Az áldozattá válás megelõzése és a po-
tenciális áldozatok tájékoztatása érdeké-
ben a rendõrkapitányságok illetékessé-
gi területén a bûnmegelõzéssel foglal-
kozó rendõrségi munkatársak és az áldo-
zatsegítõk tájékoztató elõadásokat tar-
tanak az általános- és középiskolákban, a
veszélyeztetett csoportoknak, például az
idõseknek, az egyedülállóknak, a nõk-
nek. Igyekeznek megértetni az emberi
viselkedés törvényszerûségeit, a helyes
és helytelen, a jó és a rossz közötti válasz-
tás fontosságát, de az elõadók részletezik
a bûnözõi módszereket és az ellenük va-
ló hathatós védekezési formákat is.

Az áldozatsegítõ tevékenység muta-
tói már jelzik, hogy egyre több sértett
részesül a törvény szerinti juttatások-
ban. Az állam áldozatsegítõ szolgálta-
tásként azonnali (öt napon belüli) lak-
hatással, ruházkodással, utazással,
gyógyszervásárlással kapcsolatos, illet-
ve kegyeleti jellegû rendkívüli kiadá-
sokhoz ad pénzbeli segélyt, de segíti az
érdekérvényesítést, jogi segítséget
nyújt és kárenyhítést biztosít. Sõt, a sú-
lyos bûncselekmények okozta lelki
megrázkódtatások feldolgozásában ta-
pasztalt pszichológusok nyújtanak se-
gítséget.

Márciustól megkezdik a segélyhívók
(a megyében 281 készüléket rendeltek)
telepítését, amelyek kapcsolódnak a ko-
rábban telepített többi GSM-rendszer-
hez. S ami még lényeges: a területen dol-
gozó munkatársak nem ki-, hanem meg-
hallgatják a bajba jutott, segítségre szo-
ruló embereket. V. H. M.

Ne váljon áldozattá! - érdekérvényesítés, jogi segítség, kárenyhítés

Illés László alezredes
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Szekszárd-Eger: barátságos bikavérpárbaj
Közös fõvárosi bemutató, közös marketing a csúcsborokkal

Folytatás az 1. oldalról.
A szekszárdi boregyetem tavalyi sze-

meszterzáró rendezvényén még csak
hat-hat borász egy-egy bora képviselte a
két borvidéket, az elmúlt szombaton vi-
szont már  28 (16 egri és 12 szekszárdi)
bikavér sorakozott fel a budapesti Ger-
beaud Ház rendezvénytermében. Ér-
keztek is folyamatosan a borkedvelõk,
eloszlatva a borászoknak a várható
érdeklõdéssel kapcsolatosan szkeptikus
jóslatait.

„Együtt többet érünk, mint kü-
lön-külön” – jelentette ki köszöntõ-
jében Heimann Zoltán borász, a
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.
elnöke, ami mottójául is szolgált a
rendezvénynek, amely a bikavér el-
sõ igazán komoly közös marketing-
eseménye is volt egyben. Eger pol-
gármestere, Habis László – lévén
150 éve született Gárdonyi Géza, az
Egri csillagok szerzõje –, a jeles író-
tól idézett: „amit nem
elgyönyörödéssel írsz, azt nem
elgyönyörödéssel olvassák.” Az egri
városvezetõ mindezt a borászokra,
mint alkotókra, különleges embe-
rekre is érti. „A legkiválóbb borok is
úgy készülnek, mint a mûvészeti al-
kotások. S a legkiválóbb borászok,
általában a legkiválóbb emberek kö-
zé sorolhatók” – hangsúlyozta
Habis László. Ehhez a gondolathoz
csatlakozott Horváth István, Szek-
szárd polgármestere, aki a terem-
ben tartózkodó nem szekszárdiak
számára új információval szolgált,
amikor megemlítette: Az Év Borter-

melõje kitüntetõ cím valamennyi
szekszárdi birtokosa automatiku-
san a város legrangosabb elismeré-
se, a Szekszárd Város Díszpolgára
cím tulajdonosa is. Vagyis akit egy-
szer idehaza a legjobbnak választa-
nak, az a szekszárdi történelem ré-
szévé válik. Ha már a történelem
szóba került: az egri elöljáró bízik
benne, hogy a bikavér sikerre vitele
a két borvidék összefogásával a
magyar borászat egészére kihat
majd. Horváth István az érzelem
húrjainak pengetése után a mai va-
lóságra emlékeztetett. Arra, hogy
kevés bikavér készül, s ami van, az
általában a fajtához méltatlan pol-
con található. Ez ellen éppen az
ilyen megjelenésekkel lehet tiltakoz-
ni, és tenni a hõn óhajtott fordu-
latért – tette hozzá.

Mindkét borvidék megtette már

az elsõ és legfontosabb lépéseket,
mintegy megfelelve a bortörvény
fajtaleíró számonkérésének.

„A bikavér egy olyan különleges
házasítás, amit a kontinentális bor-
hatalmak, a franciák, az olaszok és a
spanyolok, ha akarnak, akkor sem
tudnak készíteni” – jelentette ki az
egri Gál Lajos. A nemzetközi borpi-
acon kuriózum lehet a bikavér, amit
eddig elsõsorban a korábban közel
évi egymillió palackkal elõrukkoló,
a szekszárdiakkal szemben helyzeti
elõnyben levõ egriek révén ismer-
hetett meg a külföld. Már amennyi-
re eddig megismerhette.

„Az a termõhely, az az adottság,
ami Szekszárdon és Egerben meg-
van, sehol máshol a világban ebben
az összetételben nem fordul elõ. Eb-
bõl fakadóan Dél-Amerikában és
Ausztráliában sem tudnak ilyen

bort készíteni. Fájdalom, de nagyon
sokan még nem tudnak róla. Még
itthon sem, nemhogy külföldön.
Ezért kell nekünk közösen meg-
mozdulnunk. Mind a 16 egri, illetve
12 szekszárdi borász nagyon sokat
dolgozott ezért, hogy ez a mai nap
sikeres legyen” – fogalmazott az eg-
ri borász. Gál Lajos szerint a bika-
vérpárbajnak két gyõztese van: a
borfogyasztó és maga a bikavér.

Két stílus, egy hungarikum
Vida Péter, 2011-ben Az Év Borter-

melõje igazán autentikusnak számít
bikavér ügyben. Nem ünneprontás-
nak szánta, csak ragaszkodott a té-
nyekhez, amikor kijelentette: a bika-
vért valamikor valakik tönkretették,
így nagyon mélyrõl kell indulni.

- Hiszem, hogy a bikavér egy olyan
bor, amelyben a nagyságot meg lehet
mutatni. Olyan bort kell készíteni,
amit ha valaki megkóstol, akkor nem
hagyhatja el a száját más, mint hogy:
„Édes istenem, hát ez valami csoda!”
Ez sajnos még messze nincs így, ezért
bizony szigorítani kell a szabályokon
mindkét borvidéken. Az egri és a
szekszárdi bikavér különbözõ, de így
van jól. Óriási kihívás minden borász
számára egy nem vastag, mégis nagy
beltartalmi értékû, a fogyasztót átöle-
lõ, végtelenül kedves bort készíteni.
Úgy érzem, ilyennek kell lennie a hu-
szonegyedik század bikavérének –
mondta optimistán a boraival már
eddig is „elgyönyörödtetõ” szekszár-
di borász. B. Gy.

A bikavér sikerére koccintottak: Habis László (jobbról) Eger és Horváth István

Szekszárd polgármestere között Eszterbauer János és dr. Gál Lajos borászok
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A Dicenty Dezsõ Kertbarátkör borverse-
nyének ünnepélyes díjkiosztóját a mû-
velõdési ház dísztermében tartották, itt
vehették át az érmeket, okleveleket a
kertbarátkör tagjai, akiket az elmúlt évti-
zedek szokásaihoz híven, feleségeik, hoz-
zátartozóik is elkísértek a rendezvényre.

Ami a tavalyi évjáratból származó
mintákat illeti: a borok magukon hor-
dozták, hogy nehéz év volt, de a leggon-
dosabb kistermelõk azért megbirkóz-
tak a szüret, az erjesztés és a borkezelés
nehézségeivel. Örvendetes módon az
összesen 44 aranyérmes bor között jó
néhány 2012-bõl való, de a zöme az ezt
megelõzõ remek évjáratokból (2009,
2011) származik. A borkultúra helyi

színvonalát jelzi, hogy a rekordnak szá-
mító 217 minta mintegy kétharmada
érmet kapott.

Nagyszerûen szerepeltek a rosé bo-
rok, jelezvén, hogy kistermelõi szinten
is magas mesterségbeli tudással készül
eme divatos bor. Kiemelendõ közülük
Makray Gyula kadarka roséja, Szûcs Já-
nos vegyes házasítása és Petõ Lászlóné
merlot-ja. Idén nem adtak ki nagy ara-
nyat, csak a legeredményesebb terme-
lõnek járt a különdíj, amelyet ezúttal
Tóth József, számtalan érem birtokosa
vehette át. A termelõ 2012-bõl is olyan
kadarkát és kékfrankost tett le a zsûri
asztalára, amire az elnöklõ, illetve a bi-
zottsági tagként ténykedõ borászaink

is elismeréssel csettintettek. Magas
beltartalmi értékeik alapján ezek a bo-
rok a hegyközségi és az országos verse-
nyeken is megállnák a helyüket. Tóth
József régi motorosként is folyamato-
san tanul, igyekszik a rutint mellõzni, s
a pincében is az átlagosnál jóval több
idõt tölt.

- Nagy tanulsága a tavalyi évnek,
hogy víz nélkül a szõlõ sincs meg, a
cukorból meg csak alkohol lesz, elma-
radhatnak az ízek, zamatok - jegyezte
meg a hat borából öttel aranyérmet,
eggyel pedig ezüstöt szerzõ termelõ. -
Nagyon észnél kellett lenni, hiszen
szüret után mindjárt jöttek az erjeszté-
si problémák. Ott kellett lenni a pincé-

ben, és folyamatosan figyelni, kóstol-
gatni. A héjon erjesztést sem lehetett a
megszokott terminusokkal, rutinból
végezni, ebben az esetben ugyanis ke-
rülhettek a borba nem kívánt keser-
nyés ízek. Örülök az aranyérmes bo-
roknak, de nem kívánom egyiket sem
tovább versenyeztetni - mondta Tóth
József.

Nehezebb volt jó fehér borokat  ké-
szíteni a tavalyi szõlõbõl, mint vöröse-
ket. Éppen ezért aratott osztatlan elis-
merést az aranyérmesek közül Vörös
Antal fehér cuvéeje, Doszpod István
olaszrizlingje és Karácsonyi József
chardonnay-je, amelyekbõl szintén le-
hetett kóstolni a díjkiosztón. B. Gy.

Ünnepélyes díjkiosztó a kertbarátkör borversenyén
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Ahogy „felgördül a függöny” a Magyaror-
szági Német Színház (DBU) legújabb,
február 19-én bemutatott elõadásán,
máris meglepetés éri a közönséget: még
soha nem láthatták ilyen tágasnak ezt a
színpadot. Ugyanakkor egy szürke, bér-
házból nyíló kispolgári lakás tûnik elõ
egy teljesen átlagos családdal, amelyben
hamarosan egy, a legkevésbé sem min-
dennapi eset történik. Franz Kafka
(1883-1924) legismertebb novelláját, Az
átváltozást a rendezõ, Sopsits Árpád alkal-
mazta színpadra 13 jelenetben.

A már családfenntartóvá vált fiú,
Gregor Samsa (Tom Pilath) késve érke-
zik haza a vacsorára. Ez ad alapot a ki-
bomló kis perpatvarnak az örök elége-
detlen, sértett és ereje teljében lévõ fi-
ára féltékeny apa (Thomas Bayer) kö-
zött. Ezt a lánytestvér, a kedves Grete
(Lotz Kata) lágy fuvolajátéka csöndesí-
ti el, amelyre, mint a fiú örömmel
mondja, jó lesz elaludni. Az ébredés
azonban a legkevésbé sem örömteli:
nem is egy pondró, egy kifejlett bogár
kel ki az ágyból, ganajtúró vagy csó-
tány, mindenképpen visszataszító. Ez a

felettébb különös, váratlan új helyzet
alaposan próbára teszi nemcsak az
ezentúl emberi lélekkel (Liam-Maria
Gremm), de bogártestben létezni
kénytelen Gregort, hanem a családját
is, és mindenkit, aki találkozik vele. A
bõrébõl kibújt fiú ezután megtûrt
lényként él a színpad hátsó részén lé-
võ, immár a ketrecévé vált szobájában.
Már a kulcs is kívül van. A családja nem

taszítja el, Grete hoz neki finom falato-
kat, amelyekbõl õ csak a romlott része-
ket fogyasztja el, ugyanakkor fenntar-
tással közelednek felé. Bár az anyai sze-
retet végtelen, édesanyja (Frank Ildi-
kó) mindvégig szereti egyszülött fiát,
mégsem bírja látni a férget, amivé vált,
érezni bûzös szagát. Végig reméli,
hogy ez a rossz álom egyszer véget ér.
Bár kezdetben ellenáll, mégis hagyja

magát meggyõzni Gréte által, hogy
Gregornak már egyáltalán nincs szük-
sége bútorokra, csak jó nagy mozgás-
térre. Ettõl a fejére fordult, szürreális,
valóság feletti világtól tiltakozásul szó
szerint a falra mászik a bogárrá vált fiú.
A színpadtechnika segítségével felül-
rõl szemléli, miként bontják le szere-
tett szobáját az ésszerûség jegyében.

Hiába várjuk mindvégig a csodát, a
mesei fordulat nem következik be: az
igaz szeretet nem oldja fel az átkot, mint
nemrég a DBU-ban is elõadott mesében
a sündisznóról, aki az õszinte szeretet
hatására újra herceggé változott. A
Gregort bogárként is erõsen megérintõ
muzsika varázsa, Grete fuvolajátéka
nem hat, csak galibát okoz. Hiába láto-
gatja meg az árnyképében, és ezzel
együtt lelki erejében is óriásira nõtt
anya a még mindig fiaként szeretett bo-
garat, a feszülten várt érintés mégsem
történik meg. Hát Gregor Samsa betel-
jesíti, amire az egész család vár. Tragi-
kus, és egyben morbid véget ér az átvál-
tozás. Egy nagy ívû elõadásban kis szín-
padunkon. Kovács Etelka

Átváltozás: bogártestben emberi lélekkel
Kafka-darab a Magyarországi Német Színházban

Egy bogár „bõrébe” bújva
Az Átváltozás címû Kafka-darab
bemutatója után a fõszereplõt, a
bogarat, Tom Pilathot kérdeztem
arról, milyen érzés volt egy bogár
„bõrébe” bújni.

— Mennyire volt nehéz a bo-
gárjelmezben, hatalmas lábak
között mozogni?

— Nem volt nehéz. Maga a jelmez
nagyon könnyû. A nehézséget in-
kább a bogármozgás megvalósítása
okozta. Ehhez rengeteg természet-
filmet megnéztem bogarakról, de
kicsit a kutya és macska mozgásá-
ból is beépítettem a színpadi moz-
gásomba.

— Lelkileg milyen érzés volt
egy bogár bõrébe bújni, akitõl
mindenki undorodik?

— Jó érzés, én szívesen játszom
negatív szerepeket. Könnyebb, ha
a színpadon nem kell mindig ked-
vesnek és barátságosnak lenni,
mint a való életben. Így a szerepe-
imben kiélhetem, amit egyébként
nem tehetek meg. Tetszik például,
amikor a bogár szétszórja az ételt,
amit nem szeret.

— Valóban örömet jelent ez a
szerep?

— Az átváltozástól kezdve fokoza-
tosan csökken a jó érzés, de vannak
kiugróan örömteli pillanatok: pél-
dául amikor Grete fuvolázik. Én
odafekszem mellé, és azt kérdezem:
„Hát állat vagyok én, hogy ennyire
megragad a zene?” Nagyon szép
pillanat a vége felé, amikor az anya
bejön a bogárhoz, és szeretne hoz-
záérni. Az utolsó pillanatban, ami-
kor már csak pár centire van tõle,
mégis elrántja a kezét. Én ezt, bár
háttal vagyok, végig látom. A falon
lévõ ablak ugyanis, amin szerepem
szerint kinézek, az egy tükör, visz-
szatükrözõdik rajta minden. A kö-
zönség nem tudja, hogy én ezt lá-
tom, de nekem mégis nagy örömet
jelent, mert én akkor a bogár va-
gyok. Ha a bogár örül, én is örülök.
A bogár egyébként cseppet sem
gonosz. Semmi rosszat nem szeret-
ne, nem tehet róla, hogy ebbe a
helyzetbe került, vagyis emberbõl
bogárrá változott, mégis undorod-
nak tõle az emberek. K. E
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Vonósnégyes és házibuli
Authné Fuchs Márta: „Tizenkétezer órát gyakoroltam eddig”

A Szekszárdi Járási hivatal vezetője,
dr. Ugodi Andrea javaslatára most
Authné Fuchs Mártával, a zeneisko-
la brácsa- és hegedűtanárával be-
szélgetünk. A hivatalvezető úgy fo-
galmazott, hogy a művésztanár hang-
versenyei mindig óriási élményt je-
lentenek a közönségnek. Emellett
magas színvonalú pedagógia munkát
végez, ugyanakkor már-már baráti a
kapcsolata a diákjaival és azok szü-
leivel is.

- Tudom, megszokott, hogy legutóbbi
koncertjérõl is felsõfokon beszéltek.
Feldobja a szereplés?

- Igen, nagyon is. Bár éppen a minap
említettem a tagozatvezetõnek, hogy le
kéne tennem a „lantot”, abba kéne hagy-
ni a hangversenyezést, mégpedig mosta-
nában, amikor még úgy érzem, a „csú-
cson” vagyok. És talán a vállammal is jót
tennék, hiszen hangszereim - elsõsor-
ban a brácsa - nagyon megterhelik… Ki-
számoltam, eddig 12 ezer órát gyakorol-
tam, ami nagyon sok.

- Ettõl függetlenül további jó gyakor-
lást! Gyerekei is zenélnek?

- Zongorázni tanultak. Lányom – õ
most is gyakran ül le a zongorához - 11
évig, fiam hat éven át. Adrienn 20 éves
és Budapesten, a SOTE-n másodéves,
fogorvosnak készül. András 19 eszten-
dõs, az Óbudai Egyetemen tanul, gépész-
mérnök szeretne lenni, mint a férjem,
Zoltán.

- Nem csalódott, hogy András az apu-
káját követi, Adrienn pedig letért a
családi utakról? 

- Abszolút nem keserít el. Noha ra-
jongva szeretem a szakmámat, az anyagi
megbecsüléssel nem dicsekszem. Bí-
zom benne, hogy a lányom nálam job-
ban fog keresni, mert valljuk be, ez sem
közömbös. Nagyon szeretném, ha gyer-
mekeink nem szegõdnének el külföldre.
Már azt is nagyon nehéz megszokni,
hogy a fõvárosban élnek, bár gyakran
jönnek haza, vagy mi ugrunk fel hozzá-
juk – de mégis. Amúgy szombaton és va-
sárnap egész hétre fõzök magunknak,
elsõsorban azért, hogy legyen mit pakol-
ni a gyerekeknek.

- A hegedû és a brácsa testvérhang-
szerek. Mitõl függ a tanítványok vá-
lasztása?

- A brácsát, vagy mélyhegedût általá-
ban mi javasoljuk, ugyanis annak jó
megszólaltatásához anatómiailag illenie

kell a kéznek. Nem árt, ha nagyobb a
kéz, de a legfontosabb, hogy puha és
hajlékony legyen.

- Márta ezek okán választotta hang-
szerét?

- Szegeden tanultam a konzervatóri-
umban, ahova új brácsatanár érkezett,
és válogatott a hegedûsök közül. Õ java-
solta a váltást, amit soha nem bántam
meg, s nem csupán a jobb érvényesülési
lehetõség okán. A zongorát is imádom,
érdekes, ha gondom van, vagy öröm ér,
azt a zongorával is „megosztom”. Há-
roméves koromban kezdõdött a zeneta-
nulásom, s mivel igen sok a zongorista,
késõbb szüleim javaslatára mentem át a
hegedûtanszakra, s mint már szó volt ró-
la, ezt a brácsa követte. Budapesten, a Ze-
nemûvészeti Egyetemen diplomáztam,
brácsa tanszakon. 

- Mégis elsõsorban hegedût tanít.
- Jobban érdeklõdnek iránta. Voltak

ugyan brácsás tanítványaim is, és jövõre
is lesznek ketten.

- A hozzáértõk szerint a hegedû, a
brácsa és a cselló is nagyon nehéz
hangszer. Miért?

- Az intonáció miatt a legnehezebb.
Ha valakinek nincs jó hallása, azt egysze-
rûen nem lehet megtanítani ezeken a
hangszereken játszani. Ha már a csellót
említette, ott még nagyobbak a távolsá-
gok, szóval különös hangszercsalád. Rá-
adásul lassan jönnek a sikerélmények.
Két-háromévnyi „alapozás” a gyerekek-
nek is sok, a szülõknek meg pláne. Aki
ezen az idõszakon, majd még több éven

túljut, annak megérkezik a kívánt ered-
mény. Hozzáteszem, hogy a zongora
sem könnyû hangszer, de ott mégis
konkrét hangok vannak.

- A zeneiskolai felvételkor mi alapján
hozzák meg a döntést?

- Énekeltetjük a kicsiket, ritmust tap-
soltatunk vissza. Ebbõl már sok minden
megállapítható. A kezüket is meg szok-
tam nézni, bár az nem olyan mérvadó,
mert késõbb változhat a rugalmassága,
hajlékonysága. Minden szempontból na-
gyon fontos a zenetanulás, nem csak
azért, hogy a gyerekek mûvészekké vál-
janak. Tudni kell viszont, hogy menet
közben vannak hullámvölgyek, amikor a
szülõk támogató segítségét kérem. A lé-
nyeg, hogy a gyerkõcöket erõsítsük, bíz-
tassuk, nehogy elforduljanak a hangszer-
tõl. Bevallom, olykor magam is csaló-
dom, a kudarcot nem könnyû feldolgoz-
ni, viszont sikerek is vannak, amikor pél-
dául eljutunk az egyetemi felvételire va-
ló felkészítésig. Egyik volt tanítványom
Miskolcon tanít, egy másik pedig a kollé-
ganõm, ami nagy öröm számomra. Per-
sze ez a pálya is telített, nagyon nehéz el-
helyezkedni.

- Hány növendéke van?
- Most 21, valamint egy csellista, aki ját-

szik a vonósnégyesünkben is. Egyszerû-
en imádom a kamarazenét, nyilván so-
kakkal együtt, s ezért is arathatott nagy
sikert a tavalyi koncertünk, s ezért is ka-
punk szereplési lehetõségeket, de ki-
használjuk a versenyzési lehetõségeket
is. Emellett minden évben két hangver-
senyt rendezek, amelyen valamennyi ta-

nítványom föllép. A szülõk ezt nagyra ér-
tékelik, boldogok. 

- Nem csak diákjai, hanem szülei is
kiváló tanárnak tartják. A családi há-
zuk udvarán tartott év végi „házibu-
li” – úgy mondják – frenetikus volt.

- Jó ezt így visszahallani! A tanévzáró
utánra szerveztem a laza összejövetelt, s
minden tanítványomat hangszerével, il-
letve szüleikkel együtt meghívtam. Dél-
után zenei vetélkedõket tartottunk, s
közben ettünk, ittunk, szórakoztunk.
Két zenemûvet is megtanultunk, s mire
koraeste megérkeztek a szülõk, az új da-
rabokkal leptük meg õket.

- Férje értékelte a fölfordulást?
- Nem zavarta, sõt õ is meghallgatta.

Egyébként fellépéseinkre, fellépéseimre
mindig eljön, s örül a sikernek.

- Hasonlóképpen szülei is?
- Édesapám sajnos már régen meghalt,

így édesanyám már 18 éve ide költözött
Szekszárdra. Nagyon sokat segített a gye-
rekek nevelésében, zenei elõmenetelük-
ben és mindenben. Szüleim mindketten
zenetanárok voltak. Édesanyám hangsze-
re a hegedû, édesapámé a zongora volt.
Sõt õ igazgatta a kalocsai zeneiskolát is.
Abszolút zenei közegben nõttem fel.

- A zenét kövesse a tánc...
- Zoltánnal mindketten nagyon szere-

tünk táncolni, bõ évtizede járunk rend-
szeresen a paksi táncklubba. Kedven-
cünk a rocky, a mambó, a csacsacsa. Ko-
rábban egyikünk sem tudott igazán tán-
colni, aztán egy „ülõs” bál után döntöt-
tünk: megtanulunk. Már akkor Paksra
jártunk a tánciskolába, s azóta is ott rop-
juk. Közben barátaink is lettek, számos
közös programunk van. Aztán a men-
helyrõl örökbe fogadtuk Füge kutyust. 

- És?
- Kevesebb idõ jut a táncra, mert Fügé-

re sok idõt fordítunk. A fehér nyakken-
dõs, koromfekete kutya családtag lett,
még a lakásba is bejöhet. Minden este
nagyot sétálunk, kutyaiskolába járunk.
Mindannyian nagyon szeretjük.

- Várom az ötletét.
- Szívesen ajánlom Angyal Györgyöt, a

TOP-DOG kutyaiskola vezetõjét. Beszél-
hetne az iskoláról, az agility versenyek-
rõl, no és a gazdi-kutya kapcsolatról.

V. Horváth Mária
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Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia
Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fej-
lesztéséért Alapítvány, a Kárpátok Alapít-
vány - Magyarország és a Tolna Megyei
Civil Információs Centrum tisztelettel
hív minden érdeklõdõt az EGT/Norvég
Civil Támogatási Alap tájékoztató fóru-
mára március 19-én, kedden 10.00 órára
a Civil Információs Centrumba (Szek-
szárd, Béla király tér 6.)

A Norvég Civil Támogatási Alap átfogó
célja, hogy „segítse a magyarországi civil
társadalom fejlõdését, valamint erõsítse
részvételét a társadalmi igazságosság, a
demokrácia és a fenntartható fejlõdés
alakításában”. A tájékoztató fórumon az
alap elsõ pályázati felhívásainak bemuta-
tására kerül sor. 

A konferencia programja: 

10.00-10:30: Érkezés, regisztráció
10.30-11.00: Az EGT/Norvég Alapok cél-
ja, mûködése és a civil szervezetek támo-
gatása
11.00-12.30: Az EGT/Norvég Civil Támo-
gatási Alap és a pályázati felhívások be-
mutatása I.
12.30-13.00: Szünet
13.00-14.30: Az EGT/Norvég Civil Támo-
gatási Alap és a pályázati felhívások be-
mutatása II.
14.30-15.00: Kérdések és válaszok a Civil
Támogatási Alapról

Részvételi szándékukat kérjük márci-
us 5-ig jelezzék a Civil Információs Cent-
rum elérhetõségein: Tel: (74)407-297,
70/415-3360, e-mail: cic@tolna.net. A
rendezvény nyitott, a jelentkezéseket a
beérkezés sorrendjében tudják fogadni!

Meghívó konferenciára

RENDKÍVÜL NÉPSZERÛ AZ ASSZONYTORNA. A Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör Schneider Mihályné Erzsike vezetésével minden héten
kedden asszonytornát tart a Szent István Házban. A frissítõ relaxációval egy-
bekötött tornát nagy érdeklõs kíséri, így minden alkalommal teljesen meg-
telik a ház nagyterme. A legfiatalabb résztvevõ 20 éves, de rendszeresen tor-
názik egy 92 éves hölgy is.

El Camino
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör rendezésében  dr. Borbás Gé-
za diafilmvetítéssel egybekötött elõadást
tart Szent Jakab nyomában - Útibeszá-
moló az Útról, ami hazavisz címmel már-
cius 6-án, szerdán 18 órakor a Szent Ist-
ván Házban (Rákóczi u. 69.). Vendég:
Kövesdi Mária, aki szintén zarándokolt
az El Camino-n. Az elõadásra mindenkit
szeretettel várnak.

Növényvédelmi elõadás szõlõsgazdák számára
Egy komolyabb lisztharmatfertõzésre is fel kell készülni

A lisztharmat és a peronoszpóra el-
leni védelem, valamint a helyes
borkészítés állt a téma fókuszában
a Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör szervezésében élet-
re hívott növényvédelmi előadáson.

A Szent István Házban megtartott ese-
ményen Óvári Gábor, a BASF Hungária
Kft. Agrodivízió regionális értékesítési
vezetõje, valamint Módos Ernõ borász
adott tanácsokat a szõlõsgazdák számá-
ra. Óvári szerint a 2011 szeptembere és
novembere között a kevés csapadékkal
járó idõ hatására csökkent a lisztharmat-
fertõzés, s a peronoszpóra veszélye is.
2012 tavaszán is folytatódott ez a ten-
dencia, így elenyészõen lehetett fertõ-
zött növénnyel találkozni. Meglátása sze-
rint idén is csak akkor alakulhat ki jelen-
tõs járvány, ha a virágzáshoz képest ko-
rán észlelhetõ fertõzés. Amennyiben a
virágzáshoz közel észleljük a tüneteket,
már nem várható a betegség kiterjedése.
A zöld, bogyó nagyságú termésnél
ugyanakkor már csupán a levelet képes
fertõzni a lisztharmat - tette hozzá. A
szakember kiemelte: 2013-ban zászlós
hajtás nem várható, ám nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy
a jó évjáratokat követõ évekre (2001,
2004, 2010) tört ki például lisztharmat-
fertõzés, így könnyen elképzelhetõ,
hogy 2013-ban is várható egy komo-
lyabb járvány. A szakember a bogyóre-
pedésekre is tippet adott: ha a termelõk
kalcium tartalmú lombtrágyát tesznek a
szõlõtõkék köré, 50%-os hatékonyságot

érhetnek el. Szekszárdon és környékén
ennek hatalmas szerepe lehet, hiszen a
löszös talajon a kalciumfelvétel igen gá-
tolt - tette hozzá.

A borkészítéssel kapcsolatban Módos Er-
nõ (képünkön) hívta fel a figyelmet né-
hány fontos teendõre. A tavalyi év júliusá-
nak közepétõl hõsokk érte a szõlõnö-
vényt, légköri aszály pusztított, amely el-
szívta a nedvességet. Ez új kihívást jelen-
tett a szõlõmûvelõk számára, hiszen a cu-
kortartalom tekintetében az egyensúly fel-
borult, a szõlõben a fruktóz arány meg-
nõtt, a glükóz (szõlõcukor) arány azon-
ban lecsökkent. Mivel az élesztõgomba
nem erre a típusú cukorra (fruktóz) sze-
lektálódott, nem képes az erjesztést olyan
intenzíven beindítani, ahogy az normál
esetben tapasztalható. A kiszáradás követ-
kezményeként a szõlõ elvesztette az élesz-
tõgombák számára fenntartott tápanyag-
tartalmát, így - a kényszerérés miatt - sok
helyen lecsökkent a nitrogéntartalom, és

megakadt az erjedés. A következmény
érezhetõ volt: nem indult meg a dinami-
kus, szép alkoholképzõdés. Módos szerint
ahhoz, hogy az élesztõgombák az új me-
teorológiai körülmények között el tudják
végezni feladatukat, mesterségesen sza-
porítani kell õket, például tápsó hozzáadá-
sával. Arról is szólt, egy adott napon belül
sokkal korábban érdemes kijelölni egy
optimális szüreti idõpontot, annak érde-
kében, hogy ne a vad-, hanem a nemes
élesztõk dolgozzanak a borban. A borász
hangot adott annak az elkeserítõ ténynek
is, miszerint egy közelmúltbéli borverse-
nyen a 400 minta 25 százalékát kizárták,
hisz azonnal érezni lehetett az emelkedett
illó arányt, a koravénséget, az öregedõ ízt.
Úgy látja, közel sem baj, ha túlkénezett a
bor, hisz a túlérett, kényszerérett boroknál
az öregedõ ízvilág idõben rendes mennyi-
ségû kén hozzáadásával hárítható el. A ta-
valyi száraz, meleg, mediterránra forduló
idõjárást Szekszárd körzetében genetikai-
lag is a balkánról származó kadarka bírta
legjobban. Fontos, hogy a szekszárdi gaz-
dák ne áldozzák fel a borvidékünkre jellem-
zõ gyümölcsösséget, s az elegáns savakat,
amelyek kiemelik e bortermõ területet a
többi közül - utalt Módos a rossz tendenci-
ákra. A hordóproblémákra rávilágítva fi-
gyelmeztetett mindenkit: az öreg barrique
tölgyfahordókat egy hétig sem szabad üre-
sen hagyni, mivel megecetesedhet bennük
a bor. Kisebb baj, ha mûanyaghordóba rak-
va kissé nehezebben, de biztosabban halad
az érés, így jobb minõségû bort kapha-
tunk. Gyimóthy L.

Könyvbemutató
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és családját,
barátait, ismerõseit Gazda József erdé-
lyi író, szociográfus, ny. tanár A ma-
gyar lét értelme címû elõadására és A
harmadik ág: magyarok a szétszórat-
tatásban címû könyvének bemutató-
jára 2013. március 7-én 16.30-kor a
könyvtári videotékába. A kötet a hely-
színen megvásárolható. A belépés díj-
talan. Érdeklõdni lehet: 7100 Szek-
szárd, Széchenyi u. 51.; Telefon: 74 /
528-108.

Könyvgyûjtés
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtárral közösen könyveket
gyûjt az óbecsei népkönyvtár számára.

Március végéig várják a felajánlott
köteteket az Illyés Gyula könyvtárban
(Szekszárd, Széchenyi u. 51.)
Támogató segítségüket köszönik!
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Amikor ezeket, a sorokat olvassák, a
katolikus egyház feje, Péter utóda, a
pápa, Róma püspöke lemondott. Pé-
ter széke tehát üres.

Egy héttel ezelõtt ünnepeltük
Szent Péter apostol székfoglalásának
ünnepét. Ekkor már tudtuk, hogy
nem sokára ez a szék üres lesz, nem
lesz pápánk. Furcsa érzés volt ben-
nem, mint nagypénteken, amikor a
fõoltár tabernákuluma, oltárszekré-
nye nyitva van és üres, vagyis nincs
ott az Úr Jézus teste, az oltári szent-
ség. Olyan fájó ez az üresség. Ha meg-
tapasztaljuk, milyen rossz, ha nincs,
akkor talán jobban tudjuk becsülni,
amikor van. Nem szoktunk hozzá ah-
hoz, hogy a pápa is lemondjon hiva-
taláról. Pedig a pápa is ember, még

akkor is, ha Szent Péter utóda, ha az
egyház látható feje. Õ is elfáradt, õ is
megöregedett, és van benne annyi
alázat, hogy félreáll, és átadja a helyét

az utódjának, aki nem tudjuk, hogy
ki lesz.

Talán egy kicsit profán is az a mód,
ahogyan foglalkoznak a pápaválasz-
tással. Szinte az az érzésem, mintha
lóversenyen lennénk, mert hát a saj-
tóban felsorolnak hét-nyolc nevet, és
azt mondják, no melyik is lesz a befu-
tó? Mi, hivõ katolikusok hisszük azt,
hogy a Szentlélek vezeti az Egyházat,
és olyan pápát fognak választani, ami-
lyenre a legnagyobb szükség lesz az
egyháznak és a világnak.

Péter lesz? Magyar vagy afrikai, ko-
reai, vagy kanadai? Nem tudjuk, de
azt igen, hogy õ lesz Péter utóda, õ
lesz az egyház látható feje, és újból

nem leszünk árvák, mert lesz pá-
pánk.

Imádkozzunk a nyugdíjba vonuló
pápáért, hogy imádságaival és teoló-
giával, munkájával gazdagítsa az egy-
házat. És ne feledkezzünk el imád-
kozni az utódjáért sem, hogy valóban
a bíborosok közül a legalkalmasabb
ülhessen Péter székébe, mert mi
hisszük Jézus ígéretének valóra váltá-
sát. Te Péter vagy, vagyis kõszikla, és
én erre a sziklára építem egyháza-
mat, és a pokol kapui nem vesznek
erõt rajta.

Fohászkodjunk a leendõ szentatyá-
ért a pápai himnusz gondolatával:
„Tartsd meg Isten Szentatyánkat,
Krisztusnak Helytartóját!”

Bacsmai László plébános

Evangélium

Pásztor nélkül

E heti rejtvényünk megfejtését március 11-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Február 17-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Justh Zsigmond, Gányó Julcsa“.A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert:

Simonné Piegl Zsiuzsanna (Szekszárd, Flórián u. 2.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

XVI. Benedek pápa

Foltvarró tanfolyam
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza foltvarró alaptanfolyamot
hirdet a Szekszárd Környéki Foltvarró
Egyesülettel közremûködve.

Az alaptanfolyam részvételi díja
15.000 Ft, mely 10 alkalomból (20 órá-
ból) áll. Információ és jelentkezés sze-
mélyesen az intézményben Csabai Zsu-
zsanna programfelelõsnél, telefonon
(74/529-610), vagy a zsuzsi@babitsmuv-
haz.hu e-mail címen. Jelentkezési határ-
idõ: március 9.

Óvodás lesz
a gyermekem

A Gyermeklánc Óvoda dolgozói szeretet-
tel várnak minden érdeklõdõt az Ovi-
Váró 2013 soros rendezvényére: „Óvodás
lesz a gyermekem”. Közös gondolkodás
a három éves gyermekekrõl és az óvodai
beszoktatásról. Vitaindító elõadás: Rad-
váné Jegyernik Zsuzsanna volt óvoda-
vezetõ. Helyszín: Perczel Mór utcai óvo-
da tornaterme. Idõpont: 2013. március 4.
(hétfõ), 16.30 óra.

Ökumenikus
Világimanap

Március 7-én, csütörtökön 17 órától a
a katolikus plébánia Wosinsky Mór kö-
zösségi házában (Béla király tér 9.) ke-
rül megrendezésre az Ökumenikus
Világimanap szekszárdi rendezvénye,
melynek témája Franciaország. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak a
szervezõk.
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Milyen kincseket rejt talpunk alatt a föld?
A leglátványosabb régészeti leletekbõl állló vándorkiállítás érkezett a megyei múzeumba 

A hazánkban talált legszebb, leg-
látványosabb régészeti leletekből
állított össze egy kiállítást a Ma-
gyar Régész Szövetség és a Megyei
Múzeumok Igazgatóságainak Szö-
vetsége Megmentett örökség- Kin-
csek Európa szívéből címmel.

Elsõként a Parlamentben mutatták be
2012 áprilisában, az örökségvédelmi tör-
vény meghozatalának idején. Azóta ván-
dorkiállításként járja az országot, amely-
nek hetedik állomásaként február 25-én
érkezett Szekszárdra, a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumba. Az eredetileg a politiku-
sok számára készült tárlat csillogó vitrin-
jei akaratlanul is a képviselõk szeme elé
kerültek az Országháza folyosóján a büfé
felé menet. A cél az volt, hogy felhívják a
figyelmet: mennyi kincs pusztul el, ha a
mostanában gyakori nagyberuházások
elõtt nem végeznek megelõzõ feltáráso-
kat. Ezek során a leleteket szakszerûen ki-
ássák a föld alól, lerajzolják, fotózzák, do-
kumentálják, és megfelelõ helyre szállít-
ják. A leletmentésnek persze itt még
nincs vége, de, ahogy a kiállítás szekszár-
di gondozója, Czövek Attila, a régészeti
osztály vezetõje elmondta, a további utó-
munkálatokra már sokszor nincsen pénz.

A kiállítás a neolitikumtól a középkor
idõszakáig mutat be érdekes, reprezen-
tatív ízelítõt az elmúlt évtizedben Ma-
gyarországon elõkerült gazdag lelet-
anyagból. A 8000 éve kezdõdött újkõkort

és az azt követõ rézkort csak a régészet
eredményeibõl ismerjük. Pedig ekkor, a
termelõ gazdálkodás megindulásával te-
remtõdtek meg mai világunk fogalmi és
tárgyi alapjai, még ha a természetfölötti-
vel való kapcsolatuk lényegileg különbö-
zött is a miénktõl. Ember alakú idolok,
oltárok, arcos edények tanúskodnak er-
rõl. A kiállításnak is hangsúlyos eleme
egy óriási arcos edény. A bronzkorból
fegyvereket, ékszereket, eszközöket és
nyersanyagtömböket tartalmazó kincs-
együttesek (depók) maradtak ránk. Eze-
ket ma a földöntúli hatalmaknak szánt
áldozatként értelmezik. Hajdan a római
birodalom határvédelmi rendszeréhez
tartozott a mai Magyarország egy része

is. Ennek emléke az egykori paksi erõd
kutatása során elõbukkant életnagysá-
gú, bronz császárszobor-láb. A szobor,
amelynek képi rekonstrukciója látható a
kiállításon, valószínûleg Septimius
Severust, vagy Caracallát ábrázolta.

A népvándorlás kora tárlójának legfel-
tûnõbb darabja a hunoktól származó
nagyméretû, bronz áldozati üst, ami az
M7-es autópálya megelõzõ feltárásának
eredménye. A tatárjárás idõszakának
egyik megrendítõ emlékét fotón láthat-
juk: egy anya két gyermekével házuk ke-
mencéjébe bújt el a támadók elõl, de
azok rájuk gyújtották a házat, így ott ér-
te õket a halál. A 62-es fõút építése kap-
csán tárták fel Magyarország eddigi leg-

nagyobb középkori temetõjét, amely-
ben – mivel a kunok még õrizték a po-
gány szokásokat, és útravalót, ékessége-
ket is temettek a halott mellé – gazdag le-
letanyagot találtak a régészek. Kiemelke-
dõ jelentõségû a magyar régészetben a
budai Várhegy, ahol a legizgalmasabb le-
letek a környék hulladékával feltöltött
középkori kutakból kerültek elõ. A ned-
ves környezetben még egy egyedülálló
selyemkárpit és különbözõ méretû bõr-
cipõk is megõrzõdtek.

Sok civil keres fémkeresõvel kincse-
ket. Három, értékes leleteket tartalmazó
honfoglalás kori sírt civil összefogásnak
köszönhetõen sikerült feltárni. Akadnak,
akik még nagyobb anyagi értéket jelen-
tõ leleteket is beszolgáltatnak a múzeu-
moknak, mások viszont egyszerûen fel-
túrják a lelõhelyeket, s a talált tárgyak, tö-
redékek egy részét szemétre dobják.
Anélkül viszont, hogy a lelõhelyet ismer-
né, már a régész is nagyon kevés követ-
keztetést tud a tárgyakból levonni. A
rendõrség sajnos csak a töredékét tudja
lefoglalni az így eltulajdonított leletek-
nek. A régészet nagyon érdekes, folya-
matosan fejlõdõ ága a légi régészet. A
magasból ugyanis megfelelõ fényviszo-
nyok mellett sokszor egész települések,
épületegyüttesek, vagy temetõk alapraj-
za bontakozik ki. Ez például segítheti a
beruházások helyszínének kiválasztását.

K. E.

A tárlat március 16-ig tekinthetõ meg a megyei múzeumban 
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A természet szépségérõl szavaltak
Több mint nyolcvan általános isko-
lás diák részvételével e héten ren-
dezték meg a Hollós László Tolna
Megyei Természetismereti Vers-
mondó Versenyt. A közel két évtize-
des hagyományra visszatekintő
megmérettetés 2009 óta viseli a
világhírű, szekszárdi születésű ter-
mészettudós nevét.

Mind a négy kategóriában szekszárdi si-
ker született, a legnépesebb mezõny a
második korcsoportban jött össze, ahol
38-an szavaltak. A legkisebbek között
Fõglein Liza Kató (Garay iskola) nyert
Pósa Lajos: A cinke címû versével, míg a
II. korcsoportban Oláh Péter (Babits is-
kola) bizonyult a legjobbnak Weöres Sán-
dor: Ballada a három falevélrõl címû mû-
vének elõadásával. A felsõsök között a
Garay iskolás Csizmazia Dóra (Kis Dody
József: A telhetetlen méhecske) és a

babitsos Ihos Iringó (Wass Albert: Üze-
net haza) végzett az elsõ helyen. Az alsó
tagozatosok között két különdíjat is oda-
ítélt a zsûri.

EREDMÉNYEK:

I. korcsoport (1-2. osztály): 1.
Fõglein Liza Kató (Garay János Ált. Isk.
és AMI, 2. oszt., felkészítõ tanár:
Csizmazia Ferencné), 2. Ferger Viktória
Hanna (Garay János Ált. Isk. és AMI, 2.
oszt.), 3. Borsiczky Ádám (Comenius
Ált. Isk., 2. oszt.). Különdíj: Séta Eszter
(PTE Illyés Gyula Gyakorló Isk., 2.o.)

II. korcsoport (3-4. osztály): 1.
Oláh Péter (Babits M. Ált Isk., 4. o., felké-
szítõ tanár: Csernusné Kiss Edit). 2. Ke-
néz Kata (Baka I. Ált. Isk., 4.o.), 3. Szaka
Zsombor (Gyönk, Hegyhát Általános Is-
kola és AMI, 4.oszt.). Különdíj: Csicsa
Jázmin (Várdomb-Alsónána Ált. Isk,
3.oszt.).

III. korcsoport (5-6. osztály): 1.
Csizmazia Dóra (Garay J. Ált. Isk. és
AMI, 5. oszt., felkészítõ tanár: Csizmazia
Ferencné). 2. Szabó Zsófia (Comenius
Ált. Isk., 5.oszt.), 3. Berta Csaba Zsolt
(Szent József Iskolaközpont, 5. oszt.).

IV. korcsoport (7-8. osztály): 1.
Ihos Iringó (Babits M. Ált. Isk., 8. o., fel-
készítõ tanár: Péri Györgyi), 2. Szanyó
Júlia (Szent József Iskolaközpont, 7.o.),
3. Pusztai Petra (Babits Isk., 7. oszt.).

A rendezvény támogatói: Németh Ju-
dit, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár mb.
igazgatója, Ivánné Bányai Ilona könyvtá-
ros, Horváth Endréné pedagógus, a Ge-
menc Zrt., a Magyar Madártani Egyesü-
let Tolna Megyei Csoportja, a Mattioni
Eszter Szekszárdi Hölgyklub Egyesület,
a PTE Illyés Gyula Kara, a
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület
és a Zöldtárs Alapítvány.

Gemenc-érmek
a Balaton-partról

Az elmúlt hétvégén két boglárlellei
versenyen is parkettre léptek a Ge-
menc TáncSport Egyesület táncosai.
Orbán Ferenc tanítványai több dobo-
gós eredményt értek el, az ifik között
a Magyar Sándor - Szegõ Eszter páros
két aranyérmet is nyert.

Perfect Dance Kupa: Gyerek
kezdõ, latin: 5. Palásthy Csaba - Sza-
bó Csenge. Ifi haladó, latin: 1. Ma-
gyar Sándor - Szegõ Eszter. Ifi kezdõ,
standard: 1. Magyar S. - Szegõ E. Ju-
nior kezdõ, standard: 1. Mózsik
Zoltán - Wahl Veronika, 4. Czéh
Tamás-Pacheco Liliana. Latin: 4.
Czéh T. - Pacheco L. Junior haladó,
latin: 2. Mózsik Z. - Wahl V. 

Nyugat-Magyarország területi
bajnoksága: Ifi D-osztály, standard:
5. Mózsik Zsolt - Hauszmann Stefánia.
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Önálló úton a szekszárdi jéghoki
Negyven igazolt versenyzõvel folytatják a Gemenci Sólymok

Az elmúlt két évben - zömmel tolnai
gyerekekből építkezve - megtette az
első szárnypróbálgatásokat a szek-
szárdi jégkorong. A városi fedett mű-
jégpályán szuperminiben és miniben
alakultak csapatok, s a 12-16 éve-
sek sportági szükségletét igyekezett
kielégíteni az alakulófélben levő Ge-
menci Sólymok.

Az idei szezonra a régi, a képzésben ed-
dig meghatározó edzõk, Beregi Károly és
Gergely Tibor távoztak – õk az idõköz-
ben fuzionáló, tolnai és bajai gyerekeket
foglalkoztató Bajai Lurkókhoz kerültek
–, így a sólymoknál fel kell építeni a klub
utánpótlásképzésének szakmai hátterét.
Ez a korábban technikai jellegû és szak-
mai természetû feladatokat is ellátó Sáf-
rány Zsoltra hárult, aki lapunk érdeklõdé-
sére elmondta: „Nincs törés a jégkorong
meghonosításában. Ahhoz képest, hogy
az elmúlt két évben viszonylag kevés
szekszárdi gyerek alkotta a mini és a szu-
permini csapatokat, most mind a 8-10
éves korosztályban, mind a 12-16 évesek
között már húsz-húsz igazolt versenyzõt
számlálnak.

Hattagú edzõi stáb,
számolnak a TAO-pénzzel

Ennyi gyerek foglalkoztatásához,
megfelelõ színvonalú képzéséhez azért
több, a sportághoz értõ edzõ kell. A
klub átérezve ennek a jelentõségét,
már az idény elõtt kialakított egy hatfõs
gárdát, akik felmenõ rendszerben dol-
goznak a gyerekekkel. A fiatalok tanul-
hatnak a SAPA Fehérvártól érkezõ
Bedõ Botond utánpótlás edzõtõl is, aki

hetente kétszer látogat Szekszárdra. Az
általános iskolás gyerekek számára léte-
zik egy korisuli, amit a téli sportokra
egyébként is fogékony Nagy István, a
Babits Mihály Általános Iskola nagy ta-
pasztalatú testnevelõ tanára visz. A mi-
nikkel és szuperminikkel Sáfrány Zsolt
és Bóvári Zsolt foglalkozik hetente két-
szer, és a hétvégéken esedékes torná-
kon. A nagyobbak tréningjeit, a speciá-
lis edzéseket pedig Sípos Gergõ és Sáf-
rány Marcell irányítják. Van egy csapat,
amelyik a lassan véget érõ városi baj-
nokságban szerepel, s egy másik, ame-
lyik a 12-16 év közötti korosztályoknak
rendezett vegyes utánpótlás-bajnokság-
ban vesz részt.

A jégkorong költséges sportág, egy-
egy gyerek védõfelszerelése 70 és 100
ezer forint között mozog. Azzal, hogy a
hoki a sportot segítõ társasági adó egyik

kiemelt kedvezményezettje, nos a pályá-
zat jótékony hatása Szekszárdon is érez-
hetõ. A szakosztályvezetõ arról számol-
hatott be, hogy valamennyi igazolt ver-
senyzõt felszereléssel láttak el, s közben
nem kellett a havi 5000 forintos tagdí-
jon sem emelni. Amennyire lehet, igye-
keznek bõvíteni a december 1-tõl már-
cius 3-ig nyitva tartó szekszárdi jégpálya
által meghatározott, a sportágnak
amúgy kicsit rövid szezont.

– Novemberben már a hozzánk leg-
közelebb esõ kiskõrösi jégpályán gyako-
roltunk a legkisebbekkel, az õszi hóna-
pokban pedig görkorcsolyás, görhokis
foglalkozásokkal toboroztuk a gyereke-
ket – mondta Sáfrány Zsolt. – Természe-
tesen már az utószezonra is gondolunk,
így áprilisban újra elmegyünk edzeni,
meccselni Kiskõrösre, az átmeneti hó-
napokra pedig még gyakoribb, intenzí-

vebb edzéseket, táborokat is szerve-
zünk a szárazon ûzhetõ rokon sport-
ágakban.

Ami a lassan a végéhez közeledõ
idényt illeti: a Gemenci Sólymok kicsi-
jei éles mérkõzéseken is megmutathat-
ják, hol tartanak az alapok elsajátításá-
ban. Két hete tornát rendeztek saját ott-
honukban, ahol a Baja, a Pécs, a Kiskõ-
rös és a Veszprém volt a vendég. Sáf-
rány Zsolt szerint a látottak csak meg-
erõsítették bennük, hogy ott lesznek a
pécsiek és a veszprémiek hamarosan
megrendezendõ tornáin is. A nagyob-
bak pedig a már említett regionális
amatõr bajnokságban az alapszakaszon
vannak túl, és várják a rájátszás mérkõ-
zéseit, ami a Sólymok számára az alsó-
házban, az 5-8. helyek egyikéért zajlik.

A lényeg: a szekszárdi jégpályán ma-
ximális kihasználtsággal, minden nap
este 6 és 9 között a jégkorongé a fõsze-
rep, amelyen gyakorta megfordulnak a
tolnai gyerekeket is soraikban tudó Ba-
jai Lurkók csapatai is. A késõbbiekre
nézve az sem utolsó szempont, hogy e
térség két klubjának csapatai egymás el-
len mérkõzve is pallérozódhatnak. A cél
nem lehet más, mint kinevelni egy
olyan serdülõcsapatot, amellyel már
bátran be lehet nevezni az országos baj-
nokságba. Ehhez azonban optimális
esetben is legalább három év szükséges.
Az sem elhanyagolható szempont azon-
ban, ha a jégkoronggal megfertõzött fi-
atalok miatt évek múltán már legalább
tíz-tizenkét csapatos városi bajnokságot
lehet indítani. Vajon melyik cél teljesül?
Esetleg mindkettõ? B. Gy.

A szekszárdi minicsapat Sáfrány Zsolt edzõvel

Az elmúlt szombaton két fontos ver-
senyen is részt vettek az Alisca Nyi-
lai Íjászegyesület sportolói.

Az alsóörsi viadalról három fiatal szek-
szárdi íjász kvalifikálta magát a terem or-
szágos bajnokság döntõjébe. Bakó Ben-
ce kadett barebow, Bencze Gábor pe-
dig gyermek csigás kategóriában szer-
zett aranyérmet. Zsók Szabolcs gyermek
barebow-ban hajszállal csúszott le a do-
bogó legfelsõ fokáról: azonos pontszá-
mot lõtt az elsõ helyezettel, és csak a tí-
zes találatok száma döntött riválisa javá-
ra. A terembajnokság március 23-i or-
szágos döntõjében mindhárman esélye-
sek a dobogóra.

Dunaújvárosban is három aliscás
sportoló vette fel a küzdelmet az or-
szág legjobb tradicionális íjászaival. A
Magyar Hagyományos Íjász Tábla
(MHÍT) hatodik alkalommal megren-
dezett rangos versenyén Bükszegi
Norbert ifjúsági korosztályban bajno-
ki címet szerzett, így egy évig jogosult
a gyõztesnek kijáró vándorstóla viselé-
sére.

A gyermekek között remekelt Sala-
mon Dávid, aki elsõ versenyén az elõ-
kelõ negyedik helyet szerezte meg.
Boros Zoltán az ország legjobb fel-
nõtt tradicionális íjászainak népes
mezõnyében, a cseppet sem lebecsü-
lendõ középmezõnyben végzett.

Ismét letették névjegyüket az Alisca Nyilai íjászai

Zsók Szabolcs (balról), Bakó Bence és Bencze Gábor
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A 20 éves jubileumát ünneplő Dy-
namic Triatlon Club az elmúlt esz-
tendők egyik legsikeresebb évét
zárta 2012-ben.

A sportegyesület tagjai a versenyek
„mindkét oldalán” helytálltak: kiváló
eredményeket értek el az országos tri-
atlon és duatlon versenyeken, és több
jól sikerült verseny rendezését tudhatják
maguk mögött.

A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ)
versenyrendszerében regisztrált orszá-
gos versenyeken több aranyéremmel
gazdagodott a sportegyesület, a külön-
bözõ távú duatlon és triatlon országos
bajnokságokon pedig tíz dobogós he-
lyet, abból is öt aranyat hoztak el a szek-
szárdiak. Az MTSZ országos pontver-
seny listáján a 72, kizárólag amatõr ver-
senyzõkbõl álló sportegyesületek közül
az elõkelõ 8. helyen végzett az egyesü-

let, és több sportolója is felállhatott az
országos ranglista képzeletbeli dobo-
gójára.

Az egyesület tagjai közül került ki
mindkét nemben a megye legjobb tri-
atlonistája is: Klem Zsolt és Arató Gab-
riella vívta ki magának ezt a tiszteletre-
méltó címet. Gabriella egész éves ki-
emelkedõ eredményei alapján elnyer-
te az MTSZ egyik legrangosabb díját,
az Arany Okleveles Amatõr Triatlon-
versenyzõ címet is, amit rajta kívül
csak nyolcan teljesítettek Magyaror-
szágon.

A másik oldal: tavaly sok kis- és nagy
diák állhatott rajthoz az egyesület által
szervezett megyei diákolimpiákon, me-
lyeken felnõttek is megmérettethették
magukat. A legnagyobb sikert a Szek-
szárdi Fürdõ triatlon hozta, ahol a meg-
szokott baráti- és családi váltón kívül

cégek és sportegyesületek csapatai is
próbára tették felkészültségüket.

Létszám tekintetében a szeptember-
ben megtartott megyei duatlon diák-
olimpia volt az igazi siker, ahol Tolna
megye hét településének iskolájából ér-
keztek gyerekek, hogy megmutassák
tudásukat. A verseny népszerûségét jel-
zi, hogy az indulók tíz százaléka volt
csak igazolt sportoló.

Az év utolsó versenye, az egyre ran-
gosabbá váló Berta Tibor emlékver-
seny volt, amelyet elsõsorban családok
és baráti társaságok számára rendez
meg immár tizedik éve a Dynamic TC.
Tekintettel megalakulásának huszadik
évfordulójára ezúttal sok régi triatlonos
is nekivágott a 200 m úszásnak, pattant
kerékpár nyergébe, vagy húzott futóci-
põt, hogy megmutassa: a sport szerete-
te nem múlt el.

Sikeres évet zárt a Dynamic Triatlon Club

Arató Gabriella a célban Szálkán

SPORTHÍREK: kisvilágbajnoki övért bunyózik Halász
ASZTALITENISZ. A vártnál is nagyobb
különbséggel nyert a Szekszárd AC a
hazai elitbajnokság, a nõi Extra Liga 12.
fordulójában a valaha legyõzhetetlen-
nek számító, de ma már felnõtt szinten
éppen csak, hogy létezõ fõvárosi Sta-
tisztika ellen (9:1). Sáth Sándor szak-
mai igazgató együttese Recko- Szvitacs-
Fuderer összetételben állt asztalhoz a
fõvárosban, és stabilan õrzi harmadik
helyét a táblázaton a Budaörs és a Pos-
tás mögött, négy ponttal megelõzve a
rivális Kecskemétet.

KÉZILABDA. A nõi NB I/B nyugati cso-
portjának listavezetõje, a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC megérzi ugyan leg-
gólerõsebb játékosa, a térdmûtét után
lábadozó Vasas Edina hiányát, de õrzi
veretlenségét a bajnokság tavaszi idé-
nyének harmadik fordulóját követõen
is. A VKLSE Gyõr otthonában az influ-
enzától sújtott, mérsékelt játékerõt kép-

viselõ hazaiak ellen magabiztosan ny-
ert 25-14-re a szekszárdi csapat, amely-
nek jól jött az elmúlt fordulóban az
egyik dobogó-várományos, a Pil-
isvörösvár 29-28-as veresége a Marcali
otthonában.

KOSÁRLABDA. Egyre nagyobb az esé-
lye annak, hogy az Atomerõmû-KSC
Szekszárd NB I-es nõi csapata nem lesz
komoly versenyben a rájátszásban az 5-
6. helyek egyikének megszerzéséért. A
bajnokság középsõ szakaszában újabb
két vereséget könyvelhetett el Magyar
Gergely együttese. Elõbb Cegléden ma-
radtak alul a szekszárdiak, a hétközi for-
dulóban pedig a Zalaegerszeg otthoná-
ban kapott ki a KSC. Bálint Rékáék gyor-
san javíthatnak, hiszen a következõ mér-
kõzésen, szombat este újra a ZTE lesz az
ellenfél - immáron Szekszárdon. A vere-
ségek ellenére a KSC õrzi 7. helyét a táb-
lázaton a Cegléd, a BSE és a Vasas elõtt.

ÖKÖLVÍVÁS. Másfél év szünet után új-
ra lesz közönségvonzó profi gála a szek-
szárdi városi sportcsarnokban. Az ese-
mény fõmérkõzését a két legismertebb

hazai félnehézsúlyú ökölvívó, az Unio
Box Team Szekszárd színeiben hazai
kötelek között fellépõ Halász Gábor és
a fõvárosi Béres Zoltán vívja. A gyõztes
nem csak a magyar bajnok hivatalos ki-
hívója lesz, de egy kontinentális boksz-
szervezet, az UBO övét is birtokolja ma-
jd. A március 23-ra tervezett gála rész-
letes programjáról következendõ lap-
számainkban részletesen beszámo-
lunk.

LABDARÚGÁS. Három játékos,
Csende Roland (Tolna), Sass Máté (Tev-
el) és Ganczer Péter távozott, három
labdarúgó Szólómájer Mihály (Kapos-
vár, Bene Ferenc Labdarúgó Akadé-
mia), Lógó Zsolt (Bajai LSE) és Kováts
Balázs (Maglód) érkezett az NB III Drá-
va-csoportját vezetõ Tolle UFC Szek-
szárdhoz. A változással erõsödött a jö-
võ szombaton kezdõ tavaszi idényre ké-
szülõ együttes kerete.

Halász Gábor
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Március 7. (csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Kadarka utcai óvoda.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig.
Babits Mihály Általános Iskola.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület.
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A hónap elsõ szerdáján, 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Lélekóvó történetek
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely és
a PTE IGYK szeretettel hívja és várja az
érdeklõdõket az „EGÉSZ-SÉG” Szabad-
egyetem következõ elõadására, március
7-én (csütörtök) 17.00 órára a PTE Illyés
Gyula Kar elõadótermébe (Rákóczi u.
1.). A téma: Lélekóvó történetek. A me-
sék gyógyító szerepe életünkben. Elõ-
adó: Tancz Tünde egyetemi oktató (PTE
IGYK). Közremûködnek: Környei Mik-
lós és Környei Attila (gitár) és Trapp Mar-
garéta. Az ingyenes elõadást követõ jó
hangulatú beszélgetéshez a teáról a szer-
vezõk gondoskodnak. Az est háziasszo-
nya: Pócs Margit, a Mentálhigiénés Mû-
hely elnöke.

Az állampapírokról
A Magyar Államkincstár 15 éve, a meg-
alakulása óta végzi a lakossági állampa-
pír forgalmazói tevékenységét. A reális
hozamot biztosító megtakarítási lehetõ-
ségrõl, a Magyar Államkincstár által je-
lenleg forgalmazott állampapírok fajtá-
iról, az aktuális kamatokról és hozamok-
ról, az értékpapír számlanyitás feltétele-
irõl, az értékpapír forgalmazás mûködé-
sérõl, a forgalmazó rendszer újszerû ele-
meirõl (pl. webkincstár, startszámla, eu-
ró alapú befektetési lehetõségek) már-
cius 7-én, csütörtökön 17 órakor tájé-
koztató elõadást tartanak a lakosság szá-
mára az igazgatóság épületében (Au-
gusz I. utca 7.). Érdeklõdni: Balogh Judit
(tel.: 74/416-411). Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Elõadások
A SZORONGÁSRÓL... avagy, Antwerpen
messze van - elmélet és gyakorlat. Lábán
Katalin személyközpontú tanácsadó,
mentálhigiénés szakember elõadása már-
cius 6-án, 17 órakor a zeneiskola nagyter-
mében. A belépés díjtalan, minden érdek-
lõdõt szeretettel vár a Kristály Lélekvédõ
Egyesület.

BÛNMEGELÕZÉS. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdíjas
Tagozata szeretettel vár minden nyugdí-
jast március 8-án (péntek) 14 órakor a
mûvelõdési ház földszinti termébe
(Szent István tér 15-17.), ahol „Az én  há-
zam, az én váram” címmel Orsós Zoltán
rendõr õrnagy, bûnmegelõzési fõelõ-
adó tart elõadást.

Begyûjtik a használt étolajat
Ne öntse ki! Adja le és nyerjen!!

Az Alisca Terra Kft. értesíti Tisztelt
Ügyfeleit, hogy 2013. március 11-tõl a
hatékonyabb szelektív hulladékgyûj-
tés érdekében Szekszárd, Bátaszék és
Tolna városok területén hangjelzést
használó, használt étolajat gyûjtõ au-
tót indít, mely járatszerûen, kétheten-
te gyûjti be a lakosságtól a használt ét-
olajat. A használt sütõolaj begyûjtése,
majd újrahasznosítása környezetünk
védelme érdekében történik.

Aki veszi a fáradtságot, és ahelyett,
hogy a lefolyóba öntené, az Alisca Ter-
ra gyûjtõautójánál leadja a használt sü-
tõolajat, az részt vesz a három havonta
megtartott sorsoláson, ahol értékes
ajándékok találnak gazdára. 

Reméljük, hogy az eddiginél kényel-
mesebb megoldásnak köszönhetõen
egyre többen élnek ezzel a lehetõség-
gel, hiszen a cél közös: Vigyázzunk
együtt környezetünkre!

1. SZ. KÖRZET: SZEKSZÁRD ÉSZAKI VÁROSRÉSZ (HÉTFÕI NAPOK) 14.00
ÓRÁTÓL 18.00 ÓRÁIG.

Begyûjtési helyek: Hunyadi u. 3., Csokonai ltp., Perczel ltp., Bezerédj ltp., Ybl ltp.,
Ibolya u., Alisca-Barátság u., Csalogány-Alisca u., Alisca u. 19., Csalogány u., dr. Hirling
Á. u., Csatári ltp., Béri Balogh Ádám u. 115., Béri B. Á. (Penny), Május 1. u., Fáy u., Béri
B. Á. (zöld tizes), Alkotmány (Fecskeház), Alkotmány-Kecskés F. u., Béri B. Á. u. 24.,
Wesselényi u. (a Dáliánál), Jókai ltp., Gróf P. ltp., Tartsay ltp. (ABC felõl), Szövetkezet
u., Tartsay ltp 17.

2. SZ. KÖRZET: SZEKSZÁRD DÉLI VÁROSRÉSZ (HÉTFÕI NAPOK) 14.00
ÓRÁTÓL 18.00 ÓRÁIG.

Begyûjtési helyek: Bajcsy Zs. ltp (szelektív sziget), Mészáros L. u., Tinodi u., Köl-
csey ltp., Wosinsky ltp., Szluha-Csaba u., Zrínyi u. 78., Kossuth L. u. (Újvárosi ABC-nél),
Kadarka ltp., Ezerjó u., Bükk u., Klapka ltp., Bakony u., Székely B. u., Bottyánhegyi ltp.,
Zöldkert u., Semmelweis u., Landler J. u., Csapó D. u., Kõrösi Cs. u. 39., Herman O.-
Mérey ltp., Herman O.-Kandó K. u., Kossuth L. u., Mátyás király-Petõfi u., Pollack ltp.

már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

11, 25. 8., 22. 6., 20. 3., 17. 1., 15., 29. 12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30. 

márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30. 13., 27. 10., 24. 8., 22. 5., 19. 3., 17., 31. 
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KKaannaappééáággyyaakk  ggeerriinnccvvééddőő  zzóónnáávvaall
mmiinnddeennnnaappooss  hhaasszznnáállaattrraa

Malibu kanapé 
két méretben rendelhetõ

már

88889999....999900000000  FFFFtttt -- ttttóóóóllllDíva
kanapéágy 3 méretben rendelhetõ

Lille heverõ

Hitelvásárlási lehetőség!

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI 
ELFOGADÓHELY

(Vitamin, Patika, Vasutas, OTP)

Capri
sarokgarnitúra

Borrandevú Szekszárdon 
a Mango
Étteremben!

„Borok és ízek találkozása” 
sorozatunk második felvonásában
a Sárosdi Pince borait 
kínáljuk háromfogásos 
menüsorban március 
hónapban!

Étlap: www.mangoetterem.hu/aktualis

Szekszárd, Rákóczi u. 110.
Tel./Fax: 74/419-542

e-mail: gardibutoraruhaz@tolna.net 

SZEKSZÁRDON
az OLD BOYS

Együttessel
2013. március 9-én (szombat)

19 órától
Helyszín: Szekszárd, PTE 

Illyés Gyula Fõiskola Aulája

NNNNõõõõnnnnaaaapppp iiii   ttttaaaavvvvaaaassss zzzzkkkköööössss zzzzöööönnnnttttõõõõ   bbbbáááá llll   

Töltsön egy felejthetetlen zenés, táncos, vacsorával egybekötött estét
az OLD BOYS zenekarral!

Az est folyamán fellép Polgár Péter, a CLASS FM zenés humoristája
Fergeteges hangulat, étel, ital és tánc

Jegyek elõvételben: 10. 000 Ft, az árak az áfát tartalmazzák.
A helyszínen: 12. 000 Ft (korlátozott darabszámban), az árak az áfát tartalmazzák.

Jegyek elõvételben kaphatók:
Mindenki Irodája, Szekszárd, Mátyás Király utca 8.

Jegyrendelés és információ: 06-20-429-8795, 06-20-228-0581
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