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Annak idején csak egy hetet kellett várni a soron követ-
kezõ Kindl-diszkóra, mostanság viszont egy egész évnek
kell eltelnie ahhoz, hogy a retro jegyében szórakozni vá-
gyók randizhassanak egyet a legendás diszkós, Kindl
Gábor zenéjére. És persze nem csak arra, hiszen mára
már egy komplett fesztivállá fejlõdött az esemény meg-
hívott sztárvendégekkel, komoly hang- és fénytechniká-
val és persze többezres közönséggel. A Kindl-diszkó
tényleg generációkat hoz össze minden évben, a farsan-
gi szezon kellõs közepén, hiszen a tizenévesektõl kezdve
a középkorúakon át a nagyszülõkig minden korosztály
képviselteti magát a rendezvényen. Anyák és lányaik
táncolnak egy parketten, és ez láthatóan senkit sem
zavar. (Tudósításunk az 5. oldalon.)

Buli, retro, Kindl-diszkó
Anyák-lányok egy parketten

FO
T

Ó
: P

IX
E

LT
V

Bál a bornak
Zamatos nedûk, humor, ízletes étkek
tették hangulatossá az Alisca Borrend
hagyományos bálját február 19-én a
pedagógiai fõiskola aulájában. Az im-
már húszéves múltra visszatekintõ
összejövetelen Szekszárd és környéke
borászainak színe-java megjelent. A
bálon új borrendi tagokat is avattak.
Képünkön (balról) Horváth István
polgármester, V. Németh Zsolt, vidék-
fejlesztésért felelõs államtitkár és Bán-
ki Erik, az Országgyûlés sport- és tu-
risztikai bizottságának elnöke. FO
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A TÁRSASHÁZI ÖVEZETBEN AZ ALÁB-

BI VÁLTOZÁSOK LESZNEK:

Heti minimális hulladék mennyi-
sége: jelenleg heti 140 liter minimális
hulladékmennyiség lakásonként.
Változás!

Társasházi övezetben: heti 110 liter la-
kásonként. Egyszemélyes nyugdíjas
háztartás: heti 70 liter (jegyzõi igazolás
szükséges hozzá).

Ürítés gyakorisága:
Jelenleg hetente két alkalommal, egy-

ségesen az egész város területén.
Változás!

Társasházi övezetben: hetente két al-
kalommal: hétfõi és pénteki napokon.
Tízemeletes társasházaknál hetente há-
rom alkalommal: hétfõn, szerdán és
pénteken.

Szerzõdéskötés módja:
Közös képviselõ kötött szerzõdést a

lakóközösség nevében a szolgáltatóval.
Változás!

Társasházi övezetben a lakás tulajdo-
nosa köt szerzõdést a szolgáltatóval.

Díjfizetés módja:
Szerzõdéskötéskor meg kell jelölni,

hogy csekkes vagy csoportos beszedési
módot választ a lakó. A csoportos besze-
dési módot választó ügyfeleink között 3
darab értékes nyereményt sorsolunk ki.

Lomtalanítás:
Jelenleg évente két alkalommal, elõre

meghirdetett idõpontban. Ez továbbra

Változás!

A lakossági hulladékudvarban évköz-
ben díjmentesen elhelyezhetõ a lomhul-
ladék folyamatosan azoknak az ügyfele-
inknek, akik rendelkeznek érvényes
hulladékszállítási szerzõdéssel.

Zöldhulladék elszállítása:
Jelenleg havonta két alkalommal (áp-

rilistól novemberig). Ez továbbra is
megmarad.
Változás!

A Sárvíz utcai zöldhulladék-komposz-
táló telepre folyamatosan kiszállítható,
ahol azt ingyenesen átveszik.

Hulladéktároló edények:
Társasházi övezetben maradnak a kö-

zös tárolóedények a lakóközösség tulaj-
donában.

Új szerzõdés kötése:
Társasházi övezetben munkatársaink

személyesen felkeresik lakásán, de ügy-
félszolgálati irodáinkban (Toldi u. 6., Ep-
reskert u. 9.) is várják kollégáink.

A CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETBEN AZ

ALÁBBI VÁLTOZÁSOK LESZNEK:

Heti minimális hulladék mennyi-
sége:

Jelenleg heti 140 liter minimális hulla-
dékmennyiség ingatlanonként.
Változás!

Családi házas övezetben: heti 110 li-
ter ingatlanonként. Egyszemélyes nyug-
díjas háztartás: heti 70 liter (jegyzõi iga-
zolás szükséges hozzá).

Ürítés gyakorisága:
Jelenleg hetente két alkalommal , egy-

ségesen az egész város területén.
Változás!

Családi házas övezetben: hetente egy
alkalommal hétfõi napokon.

Szerzõdéskötés módja:
Családi házas övezetben továbbra is

az ingatlan tulajdonosa köt szerzõdést.
Díjfizetés módja:
Szerzõdéskötéskor meg kell jelölni,

hogy csekkes vagy csoportos beszedési
módot választ a lakó. Szerzõdéskötéskor
a csoportos beszedési módot választó
ügyfeleink között 3 darab értékes nyere-
ményt sorsolunk ki.

Lomtalanítás:
Jelenleg évente két alkalommal, elõre

meghirdetett idõpontban. Ez továbbra
is megmarad.

Változás!

A lakossági hulladékudvarban évköz
ben díjmentesen elhelyezhetõ a l
hulladék folyamatosan azoknak az ügy
feleinknek, akik rendelkeznek érvény
hulladékszállítási szerzõdéssel.

Zöldhulladék elszállítása:
Jelenleg havonta két alkalommal (áp

rilistól novemberig). Ez továbbr
megmarad.
Változás!

A Sárvíz utcai zöldhulladék-komposz
táló telepre az év folyamán folyamat
san kiszállítható, ahol azt ingyenesen át
veszik.

Hulladéktároló edények:
Családi házas övezetben a heti egy

szeri ürítéssel a minimális edénymér
110 literre változik ürítésenként, a jel
legi 70 liter helyett.

Az az ingatlantulajdonos, akinek je
lenleg 70 literes edénye van, választhat
hogy:

- 110-120 literes edényt helyez ki,
vagy

- marad a 70 literes edénye, és a szol
gáltatótól kap évente 26 darab céges
emblémás zsákot, így ki tudja helyezni a
hulladékot.

Azok az ügyfeleink, akik eddig 1
120 literes edényt használtak, he
kétszeri ürítéssel, választhatnak:

- heti 110-120 literes ürítés
- heti 145 literes ürítés (110-120 lit

res kuka + évente 26 darab céges emb
lémás zsák)

- heti 180 literes ürítés (110-120 lit
res kuka + évente 52 darab céges emb
lémás zsák)

Új szerzõdés kötése:
A családi házas övezetbe postán kül

jük, de ügyfélszolgálati irodáinkban
(Toldi u. 6., Epreskert u. 9.) is várják k

Változások a szekszárdi hulladékszállítási rendszerben
Tisztelt Szekszárdiak!

Városunkban 2011. április 1-jétől változik a hulladékszállítás rendje.

Szekszárd is tagja a Dél-Balaton és Sió Völgye Regionális Hulladékgaz-

dálkodási Programnak, melynek keretében hamarosan átadásra kerül-

nek a lakossági hulladékudvarok (Epreskert u. 9., Damjanich u.), és a

zöldhulladék-komposztáló (Sárvíz utca - szennyvíztelep). Ezáltal a lakos-

ság nem csak gyűjtőszigetek igénybevételével gyűjthet szelektíven.

Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telefon: 74/528-853
Ügyfélfogadási idõ:

hétfõ-csütörtök: 8.00-15.00
péntek: 8.00-13.00

Szekszárd, Toldi u. 6.
(uszoda mellett)

Telefon: 74/528-858
Ügyfélfogadási idõ:

hétfõ és szerda: 8.00-15.00
kedd: 9.30-17.00

csütörtök: 12.30-20.00
péntek: 8.00-12.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK

A Szekszárdi Klímakör évnyitó fóru-

mot szervez, amelyen a klímakör

elmúlt évi tevékenységéről és a

2011. évi programokról is szó esik.

Az eddig beérkezett programjavasla-
tok jól szemléltetik a klímakörben
részt vevõk sokszínûségét: „Klímaszak-
kör, nyílászárók utólagos szigetelése,
szóda kontra palackos ásványvíz vetél-
kedõ, utastájékoztató weboldal létre-
hozása, gyalogolj a szívedért, üzem-
anyag-takarékos vezetés, állati nyomo-
zás a Csapó Dániel középiskola állat-
tartótelepén, madárbarát kert és be-
mutatóhely kialakítása, a helyi termék
piac fejlesztése, települési energiastra-
tégia kidolgozása...”

A fórum idõpontja: 2011. március
2-án 15.00 óra. Helyszíne: polgármes-
teri hivatal, konferenciaterem.

Az ülésen vendégünk lesz Antal. Z.
László, a MTA Szociológiai Kutatóintézet

tudományos fõmunkatársa, a Klímaba-
rát Települések Szövetségének elnöke.

A tervezett napirend:

15.00-15.05: Horváth István, Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgármes-
terének köszöntõje 
15.05-15.20: Antal. Z. László, a Klímaba-
rát Települések Szövetségének elnöke:
A klímabarát települések jelene, jövõje.
15.20-15.35: Bíró Péter, a Klímabarát
Települések Szövetségének alelnöke:
Klímabarát kezdeményezések Magyar-
országon, külföldön.  
15.35-15.50: Mácsai Antal ezredes, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója : Klímavédelem, ka-
tasztrófavédelem, kritikus infrastruk-
túrák Szekszárdon.
15.50-16.05: Kõvári László, az önkor-
mányzat gazdasági és pénzügyi bizottsá-
gának elnöke: Szekszárd idõjárása 2010-
ben, a szélsõségek következményei.

16.15-16.30: Gaál Zsófia, a Zöldtárs Ala-
pítvány titkára: A Szekszárdi Klímakör
mûködésének 1 éve.
16.30-17.00: A Szekszárdi Klímakör
munkacsoportjai vezetõinek beszámo-
lói a 2011. évi tervekrõl: dr. Horváthné
Papp Ibolya, a környezeti nevelési
munkacsoport vezetõje, Bonyai Péter,
az energiagazdálkodási munkacsoport
vezetõje, Pék Patrik, a közlekedési mun-
kacsoport vezetõje, Magyar Károly, a
vízgazdálkodási munkacsoport vezetõ-
je, Németh László, a hulladékgazdálko-
dási munkacsoport vezetõje,
17.00-17.15: Baka György, a Zöldtárs
Alapítvány elnöke: Hogyan tovább,
Szekszárdi Klímakör?
17.15-18.00: Hozzászólások, javaslatok,
kérdések,
18.00-18.05: Antal. Z. László: Útravaló-
ul…

Minden érdeklõdõt sok szeretettel
vár a Zöldtárs Alapítvány.

Meghívó klímafórumra
FEBRUÁR 26-I PROGRAMOK:

8.00-9.30 Szabad korcsolyázás
9.30-10.00 Jégkorong-bemutat
Szekszárdi Vízmû Gemenci Sólymok
Jégkorong ‘96 SE játékosai és egy v
dégcsapat részvételével.
10.00-11.30 Játékos vetélkedõ
11.30-TÓL Jégkorong-mérkõzések a
Szekszárdi Vízmû Gemenci Jégk
rong ‘96 SE serdülõ- és ificsapatai r
vételével.

A résztvevõket és a díjazottak
vízmû ajándékokkal lepi meg. A pr
ramra ingyenes belépõvel és ajánd
forró teával, aprósüteményekkel v
ják a szekszárdi és vidékrõl ér
vendégeket egyaránt.

Február utolsó és március elsõ he
tében a közönségkorcsolyázás id
alatt családi kedvezményt bizt
tanak vendégeik számára. A jégpály
nyitva tartását a cég március 6-ig
meghosszabbítja.

Szombaton délelõtt ismét
a gyerekeké a jégpály
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A város idei költségvetésének két-

fordulós tárgyalása között sajtótá-

jékoztatón is hangot adtak aggá-

lyaiknak az MSZP-s képviselők,

Halmai Gáborné és Ilosfai Gábor. 

Megjegyezték, mivel az elsõ anyagot
röviddel a közgyûlés elõtt kapták meg,
fel sem tudtak készülni. Kifejtették, az
egy év alatt megforduló hitelek eseté-
ben is a város tárgyévi fizetési kötele-
zettsége meghaladja az egymilliárd fo-
rintot. Emellett már megjelentek a
nem éven belüli likviditási hitelek, pél-
dául a hosszú távú kötelezettségek ka-
mattörlesztései, ám a következõ évtõl
már a tõketörlesztés is indul.

Mint mondták, az elõterjesztésbõl
az is kitûnik, hogy a bevételek oldalán
is hiányok vannak: a 2010-hez viszo-
nyítva a személyi jövedelemadó hely-
ben maradó része mintegy ötvenmil-
lió forinttal csökken, aminél még dur-
vább, hogy az szja-kiegészítés a tavalyi
210 millióról idén 43 millió forintra
változik.

A szóban forgó anyag a szocialista
képviselõk szerint áttekinthetetlen,
tárgyalásra nem alkalmas. Ilosfai Gá-

lül négy évvel lemaradva követjük
Esztergomot”. Bírálták továbbá a
„presztízsberuházásokat”, így például
az élményfürdõt. Soroltak viszont
azok közül, amelyek megvalósítása
sürgetõbb lenne, úgy, mint az új víz-
bázis megoldása, a temetõk vagy az
utak rendbetétele. 

Kérésünkre Ács Rezsõ gazdasági al-
polgármester is összefoglalta állás-
pontját:

- Sajnálom képviselõtársaim felké-
születlenségét, hiszen az általuk el-
mondottak errõl tanúskodnak. A költ-
ségvetést a törvényben meghatáro-
zott határidõig, 2011. február 15-ig el-
készítettük, és elérhetõvé tettük min-
den képviselõ részére. Történt ez úgy,
mint az elmúlt 15 évben minden alka-
lommal. Ami új volt, hogy az érdemi
tárgyalást megelõzõen lehetõséget kí-
vántunk biztosítani minden képvise-
lõnek, ha esetleg a második forduló
elõtt is van kérdésük, javaslatuk, azt
feltehessék, megfogalmazhassák. Az
érdemi vitát a következõ ülésen kíván-
juk lefolytatni. A február 17-i közgyûlé-
sen mindezeket el is mondtam a szö-
veges kiegészítésemben, és kértem

valóban érdemi kérdésekrõl folytas-
sunk disputát. Ezért nem is igazán ér-
tettem, hogy a két szocialista képvise-
lõ mirõl tartott sajtótájékoztatót. Én
remélem, hogy mire a költségvetési
tárgyalásra kerül sor, elolvassák azt, és
többéves képviselõi múltjuknak kö-
szönhetõen értelmezni is tudják. Ter-
mészetesen az elkövetkezõ két hétben
a bizottsági üléseken - már ha megtisz-
telnek jelenlétükkel, amire az elmúlt
hónapokban kevés példát tudnék
mondani -, valamint a közgyûlésen is
szívesen válaszolunk kérdéseikre, és
remélem, hogy segíteni tudunk nekik
a számokban való eligazodásban.

Mindezek mellett azonban néhány
nyilvánvaló tévedésükre szeretném
felhívni a figyelmüket. A költségvetés
mérlegében a hitel, ami átfolyó tétel,
bevételként és nem csak kiadásként
jelenik meg, így van egyensúlyban a
mérleg két oldala. Az állami támogatá-
sok összege nagyságrendileg a 2010-
es szinten alakul, ami az elmúlt évek
több százmilliós évenkénti csökkené-
séhez képest mindenképpen pozitív
fejlemény. Ezen belül az arányok, így
például az szja helyben maradó része,

így volt. Az szja-kiegészítéssel kapcso
latos felvetésük nem értelmezhe
mert összekevertek sorokat, t
ket, számokat, és számomra nem vil
gos, hogy mit hasonlítanak mivel
erre nehéz reagálni.

A „presztízsberuházásokkal” k
csolatos aggodalmaikat sem igazán t
dom értelmezni, mert a költségv
ben az élményfürdõvel kapcsolatban
nem találtam kiadási elõirányzat
Szeretném viszont felhívni a figy
müket, hogy az új vízbázist, a teme
bõvítést, az utak és járdák felújít
az elmúlt négy évhez hasonlóan - pr
oritásként kezeljük, és ezekbõl a
2011-re vonatkozó kiadási elõir
zatok beépítésre kerülnek. Ha elol
ták volna a költségvetést, Ilosfai képvi
selõ úr pedig részt vett volna a gazd
sági és pénzügyi bizottság ülésein,
gondolom, nem követtek volna el
ennyi tévedést. Mindezektõl függe
nül megkérem képviselõtársaimat
hogy kerüljék a jövõben a felesl
feszültségkeltést, a nyilvánvaló csúsz
tatásokat tartalmazó megnyilvánul
sokat, és végezzék képviselõi munká
jukat városunk érdekében a bizo

A szocialisták a költségvetést bírálják
Az alpolgármester szerint felesleges a feszültségkeltés

„A munkanélküliek között még min-
dig a diplomásoknak legkönnyebb
munkát találni. Ugyanakkor ahhoz,
hogy jó állást kapjanak, nem elég a dip-
loma. Többet kell tenni ezért, hiszen a
vállalatok gyakran még többet kíván-
nak, s e ténnyel is szembesülni kell” –
e gondolatokkal szólt a végzõs fõiskolai
hallgatókhoz dr. N. Horváth Béla fõigaz-
gató, a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
aulájában február 19-én megtartott dip-
lomaátadó ünnepségen. Az intézmény
96 hallgatója – szociális munka, turiz-
mus-vendéglátás, tanító és óvodape-
dagógus szakosok – vehette át okleve-
lét az ünnepélyes fogadalomtétel elõtt.
N. Horváth Béla hangsúlyozta, hogy a
fõiskola 1500 hallgatójának 18 szakon
eddig és ezután is minden lehetõséget
meg fog adni a minõségi képzés tekin-
tetében, s visszavárja õket, hiszen a to-
vábbtanulás lehetõségei adottak.

Változó világban élünk, s egyre töb-
bet követelnek mindenkitõl - mondta
dr. Pálos Miklós, a Tolna megyei köz-
gyûlés alelnöke. Beszédében emléke-
zett az ’50-es évek kommunista
idõszakára, amikor saját egyetemi
évei alatt „a kulisszák” mögött gyere-
keket akasztottak, csak azért, mert
azok hittek valamiben. A „besúgott
igazságok” évei voltak ezek - mutatott
rá. Felhívta a diplomások figyelmét,
hogy fejlesszék tovább megszerzett
tudásukat. 

Ez alkalommal is kiosztották a
2004-ben alapított Bezerédj Amália
Emlékérmet és Emléklapot, amit ki-
magasló tanulmányi eredményükért,
közéleti tevékenységükért és példa-
mutató emberi magatartásukért ado-
mányoz az intézmény hallgatóinak.
Az elismerést ezúttal Pünkösd Judit
turizmus-vendéglátás szakos hallgató
és Kovács Gergely szociális munkás
hallgató kapta. Kilenc végzõs - Hor-
váth Judit, Eczetes Erzsébet, Székely
Tímea Mária, Hermann Sándorné,
Vajdáné Tóth Éva szociális munka
(BA) szakosok, rajtuk kívül Ádám Sza-
bolcs, Endeli Katalin, Mûhelyi Veroni-
ka és Strasszer Elíz turizmus-vendég-
látás (BA) szakos - könyvjutalomban
részesült. A mûsorban részletek hang-
zottak el Mészöly Miklós, szekszárdi
születésû író mûveibõl. 

Gyimóthy L.

Kilencvenhatan diplomáztak

Szekszárd Megyei Jogú Város
képviselõ-testülete február
17-én tartott rendkívüli ülé-
sén többek között elfogadta
a 2011-ben érvényes ivóvíz-
és csatornaszolgáltatási díja-
kat. Ennek megfelelõen a la-
kossági fogyasztók ivóvíz- és
csatornaszolgáltatási alapdíja
nem változik, vagyis továbbra
is havi 230 Ft+áfa lesz. A
mennyiségarányos fogyasztá-
si díjak március 1-tõjél átlag-
ban 9,5 százalékkal nõnek a la-
kossági fogyasztók esetében.
Számokra lefordítva ez azt je-
lenti, hogy a városlakóknak
köbméterenként 248 forintot kell fizet-
niük az ivóvízért, míg a csatornaszolgál-
tatás díja 272 forintra emelkedik.

A közgyûlés elé került két tervezet
is: a 2011-es költségvetés tervezetét és
az április 1-jétõl érvénybe lépõ új hul-
ladékszállítási rendszert is elsõ fordu-
lóban tárgyalták a képviselõk. Az érde-
mi vitára a márciusi közgyûlésen ke-
rül sor, ahol várhatóan el is fogadják a
két rendeletet. A képviselõk egyhan-
gúlag fogadták el az óvodák és általá-
nos iskolák 2011/2012. nevelési , illet-
ve tanévi beíratási felhívását. Eszerint
idén az általános iskolákban április 11-
én és 12-én tartják a beíratásokat - a vá-
rosi fenntartású intézményekbe 245

elsõst várnak -, míg az óvodákba ápr
lis 13-án és 14-én írathatják be a szülõk
csemetéiket. Ugyancsak támogat
közgyûlés a megyei önkormányzat
kötendõ feladatellátási megállapod
megkötését a gyermekvédelmi szak
látás biztosítására vonatkozóan. A
2010-es adatok alapján ez 34 ellát
jelent, költség szinten pedig mint
19 millió forintot.

A képviselõk határozata értelmé
ben az önkormányzat biztosítja az ön
részt a Palánki úti csomópont körf
galommá átépítéséhez benyújto
lyázathoz, és támogatja a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat kérelmét egy
Hunyadi utcai iroda kialakítására. 

Április közepén lesz a beíratás
Márciustól átlagosan 9,5 százalékkal drágul a víz- és csatornadíj
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„Együtt könnyebb”
Menyasszonyiruha-bemutató esküvõszervezési tanácsadással

Szekszárdon, a Rákóczi utca 2.

szám alatt található Walzer Meny-

asszonyi- és Alkalmiruha-szalon

tulajdonosa, Bernula Károlyné

Margó és az Evia Wedding eskü-

vőszervezője, Varga-Kovács Tímea

közös elhatározása volt, hogy

együtt lépjenek a közönség elé. 

Február 19-én (szombaton) egy ízlése-
sen – fehérben és rózsaszínben – beren-
dezett bemutatóterem várta a meny-
asszonyokat, menyasszonyjelölteket,
akik édesanyjukkal, barátnõjükkel a dél-
elõtti és a délutáni bemutatóra is igen
szép számmal jelentek meg. Az érdeklõ-
dés természetes volt, hiszen egy helyen
gyönyörködhettek a legszebb menyasz-
szonyi ruhákban, s kaphattak teljes kö-
rû tanácsadást esküvõjük, lakodalmuk
megszervezéséhez. A Walzer szalon 
1 éves születésnapját ezzel a bemutató-
val és sok-sok, a résztvevõknek felaján-
lott ajándékkal kívánta megünnepelni. 

A bemutatóra érkezõt kellemes zene,
barátságos mosoly és pompázatos lát-
vány fogadta. A fehér székeken széles,
pink masni idézte meg a lakodalmi hely
hangulatát. A terem egyik sarkában lát-
ványos standon állították ki az esküvõi
kelléktárat, kezdve a meghívóktól a la-
kodalmi asztaldíszekig, a köszönõ aján-
déktól a színekben, stílusokban, össz-
hangban lévõ terítésig. Az igazi tavaszt
idézõ dekoráció és a szakszerû tanács-
adás sok érdeklõdõ nézõt vonzott. 

A két kiállító minden részletre odafi-
gyelt. A megjelenteket a Walzer szalon
(www.walzereskuvo.hu) tulajdonosa kö-
szöntötte. Elmondta a legújabb meny-
asszonyiruha-trendeket, s felsorolta,
mennyi mindent ajánl még a nagyközön-
ségnek a szalon. A mennyasszonyi ruhá-
kon felül koszorúslány-, áldozási, alkalmi,
örömanyaruhákat is kölcsönöznek, mé-
retre igazítanak, s ha valaki örökre meg
kívánja õrizni azt a ruhát, amelyben ki-
mondta a boldogító igent, az meg is vá-
sárolhatja. A võlegények sem mosto-
hák ebben a szalonban, a legkülönfé-
lébb alakra varrt vagy igazított alkalmi
öltönyök közül választhatnak. 

A szalon profiljának ismertetése
után következett a várva várt bemu-
tató. A szebbnél szebb egyedi ru-
hák elkápráztatták a nézõket. A
Blue by Enzoani-, Modeca-,
Benjamin Roberts-, Tia Bridal-
kollekciókból összeállított álom-
szép, modern és extravagáns
ruhákban felvonult modellek
igazi menyasszonyi tartással
viselték ezeket a rendkívül
elegáns ruhákat. A színek a
fehértõl a törtfehérig, az
ekrütõl – amely most diva-
tosabb a fehérnél – a vilá-
gosabb és kicsit sötétebb
árnyalatban, majdnem
bézs színûig terjed. Az
anyagok változatosak, a

formák letisztultak. Az abroncsos, na-
gyon bõ, sok alsószoknyás, kétrészes ru-
hákat felváltotta a rafinált szabású, sok
esetben átlós szabással tervezett és varrt
egyberészes ruha.

A díszítéseknek csak a fantázia szabott
határt, a gyöngy lecsengõben van, vi-
szont a nagy, csillogó kövek, a csavart ró-
zsák – egy nagy vagy több kicsi, sorban
elhelyezve – a derék hangsúlyozására,
vagy a felsõ díszítésére használt hajtások,
pliszék, diadém nagyságú díszek, s a már-
már elmaradhatatlan uszály. Ezt ezeken a
ruhákon nem hátul kell feltûzni, mert
úgy erõsítette a menyasszonyokat, ha-
nem oldalt, szinte „beleszabva” a ruha vo-
nalába. A ruhák jellegzetességéhez tarto-
zik, hogy szinte minden darab hátul fû-
zõs, ami nemcsak karcsúbbá teszi a vise-
lõjét, de jobban kiemeli a ruha szépségét is.

Két bemutatott ruhát mindenképpen
meg kell említeni. Az egyik kicsit emlé-
keztetett a szüreti fesztiválok igazi magya-
ros ruhájára, zsinóros díszítéssel, fátyol-
lal, amelyhez a võlegényeknek Bocskai-
öltönyt is tudnak kölcsönözni. A másik a
Walzer szalon tulajdonosa szerint a
Benjamin Roberts-kollekció zászlóshajó-
ja, egy bõ, tüll alsóra ferdén ráomló szin-
tén tüll felsõ, amelyet ferdén futó, színes,
hímzett virágok díszítenek. 

A kiegészítõkért a Walzer Szalonban
nem kell külön fizetni, például a fátyol –
amit egyre kevésbé keresnek a menny-
asszonyok, hiszen az részben eltakarja a
csodálatos frizurát –, a kesztyû, stóla, pe-
lerin, esetleg bunda ingyenes. 

A bemutatón felvonuló modellek fri-
zuráját Palásti Georgina fodrász készítet-
te (Szekszárd, Kossuth Lajos utca 8. Tel.:
06/20/382-6116), a sminkeket Ambrus
Viktória kozmetikus (Szekszárd, Béri Ba-
logh Á. utca 18. Tel.: 06/70/773-9329).

A ruhákat óriási taps követte – amely
egyrészt a ruháknak, másrészt a szép
modelleknek volt köszönhetõ –, s a kö-
zönség lelkesedését mi sem bizonyítot-
ta jobban, mint az, hogy fényképezõgé-
pek villanása, „jaj de gyönyörû”, „ezt én
is felvenném”, „ilyen lesz az én ruhám”,
„nekem ez állna igazán jól”, s hasonló

félhangos mondatok hangoztak el, mi-
közben a manökenek elegáns felvo-

nulásukkal minden oldalról meg-
mutatták a ruhakölteményeket. 

A Walzer menyasszonyiru-
ha-szalon Szekszárdon ezzel a

bemutatóval ünnepelte elsõ szü-
letésnapját. Kivételesen az ünne-

pelt ajándékozta meg a vendégeket,
ugyanis a szalon tulajdonosa a bemu-

tató után tájékoztatta az érdeklõdõket,
hogy aki február végéig lefoglalja a
menyasszonyi ruháját, 20 százalék ked-
vezményt kap, a menyecskeruhákra pe-
dig 50 százalék a kedvezmény. 

Más ajándékkal is meglepték a jelen-
lévõket, s azokat is, akik e sorokat olvas-

sák. Azok, akik 2011. április végéig
menyasszonyi ruhát foglalnak le a

Walzer szalonban, sorsoláson vesz-
nek részt. A fõdíj egy „próbalako-

dalom” (egy gyertyafényes va-
csora 2 fõ részére) a romanti-

kus Villa Weber Kastélyszálló-
ban Bonyhádon, amely egy

tökéletes helyszín egy fe-
lejthetetlen és ele-

gáns esküvõhöz. (Bony-
hád, Istvánmajor. www.
villaweber.hu)

A második díj egy 
5000 forintos vásár-
lási utalvány a
Mango Mediter-
rán Étterembe,
akik a bemuta-

tón az üdítõk fel-
szolgálásával járul-

tak hozzá a jó han-
gulathoz. (Szekszárd,

sétálóutca, Garay tér 18.

www.mangoetterem.hu). A harmadik díj,
2500 forintos vásárlási utalvány a Menta
Kávézó és Koktélbárba (Szekszárd, Baj-
csy-Zs. utca 1. www.mentabar.hu). A be-
mutató kellemes hangulatához hozzájá-
rult a Café X Cukrászda is (Szekszárd,
Széchenyi utca 55–57. www.cafex.hu),
amelynek finom süteményeit kóstolhat-
ták a résztvevõk. A Evia Esküvõszervezõ
Irodától és Varga-Kovács Tímeától
(www.amieskuvonk.com) is kaptak szü-
letésnapi ajándékot a Walzer szalon ügy-
felei: aki 2011. évben menyasszonyi ru-
hát rendel a Walzer szalonból az 10
százalék árengedményt kap a meghívó
és az esküvõi dekoráció áraiból. 

Varga-Kovács Tímea a résztvevõk
minden kérdésére válaszolt, hiszen az
esküvõk megszervezése komoly gond a
fiataloknak. Tímea elmondta, hogy csa-
patmunkában szeret dolgozni, amely or-
szágos szinten is nagy divat lett, mert az
ilyenfajta együttmûködéssel sokkal ked-
vezõbb árajánlatot tudnak a házasulók-
nak biztosítani, s együtt sokkal hatéko-
nyabban tudják a reklámot is eljuttatni a
célközönségnek. Erre nagyon jó példa
volt ez a divatbemutató is, ahol a partne-
rek – fodrász, kozmetikus, vendéglátós,
videós... – gondolkodás nélkül igent
mondtak, mert „együtt könnyebb” és
látványosabb a rendezvény teljes bemu-
tatása, tanácsadása. 

Bár odakinn még erõsködik a tél, feb-
ruár 19-én a Walzer Menyasszonyi- és Al-
kalmiruha-szalon, valamint az Evia
Wedding esküvõszervezés elhozta a ta-
vaszt. Legalábbis azoknak, akik láthatták
a szép és elegáns ruhákat, megcsodálhat-
ták, és részesei lehettek egy tavaszi eskü-
võ lakodalmi kellékekrõl szóló kiállítás-
nak és tanácsadásnak. Amint azt az Evia
tulajdonosa, Varga-Kovács Tímea eskü-
võszervezõ elmondta, bár kevesebb az
esküvõ, de akik összekötik az életüket,
azok szeretnék, ha az a nap tökéletes és
felejthetetlen lenne. Ennek biztosítéka
egy-egy ilyen, több szakma összefogásá-
val létrejött bemutató.  (X)

Sas Erzsébet
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Buli, retro, Kindl-diszkó
Anyák-lányok egy parketten

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az arcokat figyelve eljátszhat az em-

ber a gondolattal, hogy vajon ki, miért
jön el. A tizenéveseket talán a tömeg-
vonzás motiválja, mert hát oda kell
menni, ahol mindenki ott van, aki szá-
mít. A középkorúakat viszont már a
nosztalgia is mozgathatja, hiszen egy
ilyen eseményen fennáll az egykor
volt barátok és szerelmek viszontlátá-
sának esélye. És persze, ha összefut-
nak X-szel vagy Y-nal, megkérdezik
egymástól, hogy „Szia, hogy vagy, mi
van veled?”, de lehet, hogy közben
egészen másra gondolnak. És a nagy-
szülõk? Nos, õk talán arra kíváncsiak,
hogy vajon milyen is lehetett az a ti-
tokzatos valami, amit Kindl-
diszkónak hívtak, és bizony nem szí-
vesen engedték el oda csemetéiket
annak idején, például a Táncos nevû,
legendás szórakozóhelyre. Ezek per-
sze csak feltételezések. A valódi ok
nyilván az, hogy ki-ki eltölthessen egy
kellemes estét-éjszakát, számára ked-
ves zenéket hallgatva és esetleg táncra
perdülve a sportcsarnok parkettjén.

Idén is, mint minden évben, dugig
megtelt a csarnok, ahol a kevesebb
asztal elhelyezésével idén jóval több
hely jutott a táncra. Közben pedig pö-
rögtek az események a színpadon,
egymást követték a fellépõk. Bemele-
gítésként táncosok vették birtokba a
pódiumot, késõbb aztán már jöttek a
nagyobbnál nagyobb sztárok is: Dévé-
nyi Tibi bácsi a pontos labdáival, majd
Király L. Norbi az egetverõ és egyben
földbedöngölõ produkciójával. 

Egészen elképesztõ volt az a felhaj-
tás, ami ezt, az egyébként határozot-
tan szerethetõ figurát körbevette. A
fellépést követõen rajongók hada ro-
hant utána, próbálván „levadászni” õt
egy autogram vagy egy közös fotó re-
ményében. A jeleneteket figyelve leg-
inkább az Egy nehéz nap éjszakája cí-

mû Beatles-filmben érezhettük ma-
gunkat (ha már a nosztalgiáról szólt
az este), és –  valljuk be – roppant jól
szórakoztunk a színfalak mögött tör-
ténteken is. Eredetileg szerettünk vol-
na Norbival egy hosszabb és mélyebb
beszélgetést folytatni, de a fent emlí-
tett körülmények okán, mindössze az
alábbi villáminterjú sikeredett:
– Norbi! Hogy érezted magad Szek-
szárdon, hogy tetszett a közönség?

– Nagyon jól! Jó volt a közönség, de
megyünk is tovább, mert Balaton-
máriára kell érnünk szolid másfél óra
alatt.
– Ezt a rockos vonalat akarod foly-
tatni a késõbbiekben is?

– Mindenképpen!
Ennyiben maradtunk. 

Szûcs Judith: ez a zene
optimizmust és erõt ad 

Több szerencsével jártunk viszont a
diszkókirálynõ Szûcs Judithtal, aki –
többek egybehangzó véleménye sze-

rint – nagyon jól néz ki, és akinek
ugyanúgy csilingel a hangja, mint a ’80-
as években. 
– Minek tulajdonítod, hogy a disz-
kó harminc-negyven év után is
ilyen népszerû?

– Mert egy felhõtlen, gondtalan
korszakot, egy nyugodt életérzést
idéz, amikor még nem volt ennyi
stressz, olcsóbb volt az élet, és egé-
szen más ritmusban éltünk. Azt látom,
hogy a diszkóhullám csodálatos mó-
don él és mozog. A fiatalok buliznak,
az idõsebbek táncolnak és nosztalgi-
áznak. 
– Te is nosztalgiázol ilyenkor?

– Persze, velük együtt. Hiszen 39
éve vagyok a pályán, 1979-tõl számí-
tom a diszkó korszakomat, akkor szü-
letett a Táncolj még, amivel harmadik
díjat nyertem.
– Melyik dalod áll legközelebb a szí-
vedhez?

– Nagyon szerettem a Mondd, mit
tegyek, hogy érezd? címû dalt, az új le-
mezrõl pedig a Legyen ez a tûz, meg a
Mindig hinni kell a kedvenceim. Ezek-
nek a szövegei olyan dolgokat monda-
nak el – nemcsak nekem, hanem má-
soknak is –, ami optimizmust, pozitív
erõt ad az emberek lelkének, mert sze-
rintem erre van szükség.

Dr. Boross a Sztár FM-bõl

Köztudott, hogy az orvosok közül so-
kan muzikálisak, erre jó példát láttunk
itt is. A karzaton ugyanis együtt hallgat-
ta a Boney M.-et a szekszárdi kórház két
aneszteziológusa, a Bogár György–
Schwarz Ildikó-házaspár, társaságukban
pedig dr. Boross György, baleseti kézse-
bész és ortopéd szakorvos, az idén janu-
árig mûködött Sztár FM rádió mûsorve-

zetõje. Dr. Boross Budapesten
él, de mint megtudtuk tõle,
„hazajött” a Kindl-diszkóba.
Pécsett született, de Tolnán
nevelkedett, ott is érettségi-
zett 1980-ban. Onnan került a
pécsi orvosi egyetemre, ahol
stúdiós és lemezlovas is volt.  

– Bár elkerültem Tolná-
ból, azért figyeltem az itteni
lemezlovasok munkáját, és
nagy öröm, hogy azokat a
diszkósokat, akiknek mûso-
rain felnõttem – például
Kindl Gábort vagy a Sió-
csárdából Tutit –, most újra
hallhatom. Évek óta készül-
tem arra, hogy eljövök,
most szekszárdi orvos bará-
taim meghívtak, és végre si-
került – mondta lapunknak.
Õt is megkérdeztük, miben
látja a retro diszkó sikeré-
nek titkát.

– A 70–80-as évek zenéje
nagyon népsze-
rû a nálunk fia-
talabbak és a
kortársaink kö-
rében is, mert
azokban az
években még
valóban a dal-
lam és a zene
volt a lényeg.
Ilyenkor én is úgy érzem, hogy a zene
fiatalon tart!

A hajnal négyig tartó buliban a han-
gosítás ugyan hagyott némi kíván-
nivalót, a közönség soraiból megkér-
dezettek közül volt, akit zavart a ren-
detlenebb vendégek által elszórt sok
italospohár, a fellépõket se kedvelte
mindenki egyformán. Mások viszont
rajongtak a mûsorért és a hangula-
tért. A szervezõkön pedig látszott,
hogy mindent elkövetnek a vendégek
szórakoztatásáért.

Tehát mindenképpen megállapítha-
tó, hogy aki jól akarta érezni magát
ezen az estén, az bizony jól is érezhette,
és csak egy dolga maradt: várni a követ-
kezõ Kindl-diszkót jövõre, ugyanekkor,
ugyanitt… csildikó – ráglopsámat

A nyertesek
A rövid határidõ ellenére több
mint kétszáz kupont beküldtek ol-
vasóink a Kindl-diszkóval kapcso-
latban meghirdetett akciónkra. A
sorsolás eredményeként egy-egy
belépõjegyet nyert Csécsi Rená-
ta (Szekszárd, Landler u. 10.) va-
lamint Dömötör Zsolt (Szekszárd,
Mikes u. 24.). A nyerteseknek
gratulálunk.
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Kevés a mostani rendelet, szigorúbb szabályozás kell!
A bikavér ezután csak különleges csúcsbor lehetne 

Fókuszban a bikavér, mint a borvidék
egyik fontos, zászlóshajónak is nevez-
hetõ fajtája. A Szekszárdi Borászok
Czéhe idei második mûhelyfoglalkozá-
sán a szakma legjelentõsebb képvise-
lõi a 2000-tõl 2009-ig terjedõ évjáratú
bikavérekbõl jó néhány borászat 17
fajtáját kóstolták az eseménynek
helyet adó Takler-pincészetben. A
hegyközség bikavérrendelete elõírja a
kötelezõen használandó fajtákat, a 40
százalékos kékfrankos dominanciát, a
kadarka jelenlétét, de alapvetõen sza-
badságot is ad a termelõknek a világ-
fajtáknak és a tájfajtáknak a pincészet
által elképzelt ízvilágnak eme különle-
ges cuvée-ben való megvalósítására. A
minták felénél a bírálásra felkértek a
legnagyobb elégedettségüknek adtak
hangot, rávilágítva a legalább ötféle
bor harmóniájából kiérezhetõ úgyne-
vezett bikás jelleg érvényesülésére. A
többinél, amelyek egyébként nagyon
is iható, korrekt, a szekszárdi gyümöl-
csös jelleget magukban hordozó ne-
dûk voltak, egy konkstruktív vita ala-
kult a rendezvényen részt vevõ szak-
mabeliek között.

Élborászaink ugyanis kifogást
emeltek azon palackokkal szemben,
amelyekben nem jött át az a bizonyos
bikavérjelleg. Benne volt mindegyik-
ben, ami benne kell legyen, de... A
kóstolások után inkább emlékeztetett
a kékfrankosra, vagy a túlfûszerezett-
sége okán a kadarkára, esetleg egysze-
rûen egy nagyon jól iható gyümölcsös

– Nem egyformán ítéljük meg a bi-
kavért, van, akinek ez egy testes bor,
van, akinek közepes e tekintetben,
van, akinek egy sima átlagos – jegyez-
te meg a házigazda szerepét betöltõ
Takler Ferenc. – A mi habitusunkból,
szakmai fejlõdésünkbõl ki kell jönnie
egy objektív értékrendnek. – A cuvée
és a bikavér között nem lehet ilyen át-
hallás, amit most is tapasztaltunk,
markánsan meg kell tudnunk külön-
böztetni ezeket a többi vörösbortól.

Ahol nem tudtuk megmondani mi-
lyen fajtából készül, az volt – nem csu-
pán az enyém, hanem mások egybe-
hangzó véleménye szerint is – a mos-
tani értékelésünk során A BIKAVÉR...
Ez nem egy fajta, hanem keletkezik.

nem lehet automatikusan eredményt
elérni, valamelyik fajta becsempészé-
sével akár egy-két százalék is megha-
tározó lehet a bikavérjelleg kidombo-
rításakor.

Azt már elérték a borvidéken, hogy
olyan bikavér készül régebb óta, ami
karakterében eltér a köztudatban
még mindig jobban benne levõ egri-
tõl. Keresik is a szekszárdi bikavért,
de nem szabad megengedni a remélt
üzleti sikerek okán a kommercia-
lizálódást, mert ez nem lehet a borvi-
dék hosszabb távú érdeke – hangzott
el az értékelõ összejövetelen. Tak-
lerék mellé még három-négy, a borvi-
dék élcsapatához tartozott pincészet
is csatlakozott.

– A bikavérnek etalonná kell(ene)
válnia Szekszárdon, ha valaki megkós-
tolja, egyszerûen „elájuljon” a gyönyö-
rûségtõl! – vetette közbe hatásvadász
módon Vida Péter. – Nos, ehhez nem
elég a jelenlegi rendelet, ehhez sza-
bályzat, sõt nagyon szigorú szabályzat
kell! Jó lenne elérni, hogy ne Budapes-
ten, hanem itt Szekszárdon mi dönt-
hessük el azt, hogy melyik palackra
ragasztható fel ezután a bikavér cím-
ke. De elõbb nekünk kell magunk kö-
zött elrendezni ezt a borvidéki arculat
és a marketing szempontjából is na-
gyon fontos kérdést. A mostani sza-
bályzatunk nem alkalmas arra, hogy a
bikavér azt a küldetését töltse be, amit
szánunk neki. Ezért  javaslom egy bí-
rálóbizottság kijelölését – mondta

Újra dolgozni 
Tolnában

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesül
alapvetõ célja elsõsorban a helybeli
munkaerõpiac szempontjából hát
nyos helyzetû csoportok társad
esélyegyenlõségének elõsegítése, az
elhelyezkedés segítése, a munkál
kultúra fejlesztése, prevenciós mód
szerek kidolgozása és fejlesztése. 

Az Újra Dolgozni Tolnában Egy
let 2005 decemberében alakult, azon
ban tartalmában, tapasztalatában,
szakembergárdájában, munkamód
reiben Tolna megye egyik legrégebbi
és legelhivatottabb professzionális
munkát végzõ alternatív munkaerõ-pi
aci civil szervezete, ugyanis szol
tásként tizenegy éve mûködik:

A szolgáltatás – még ha a „progr
nevek” változtak is – folyamat
személyre szabott munkaközvetít
információnyújtást, pszichoszociális
tanácsadást jelent. Emellett a munkál
tatókkal folyamatos, személyes k
csolatot ápolunk és alakítunk ki az ál
lásajánlatok begyûjtése és a munkál
tók tájékoztatása érdekében. Munk
módszerünk 30-50 százalékos er
ményességgel hasznosul (a be
ügyfelek elhelyezési aránya).

Munkaerõ-piaci képzéseket szer
vezünk és bonyolítunk (tréningek:
személyiségfejlesztés, önismeret
rongásoldás, álláskeresési és tárgy
si technikák) a munkaerõpiac szer
lõi számára.

Ügyfeleinket Szekszárdon, a Szent
István tér 15–17. sz. alatt várjuk díj

Takler Ferenc volt a házigazda

Indul az Új Széchenyi Terv
Országjáró körúton, minden me-

gyeszékhelyen ismertetik az Új

Széchenyi Terv lényegi elemeit

ezekben a hetekben. Szekszár-

don február 18-án tartották a

gazdasági fórumot.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ),
a Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a VOSZ megyei szervezete és
a szekszárdi önkormányzat közös ren-
dezvényét a Garay-gimnázium díszter-
mében tartották. Közel háromszáz vál-
lalkozó hallgatta meg a gazdaságélénkí-
tõ programcsomaggal kapcsolatos is-
mertetést. 

A résztvevõket Horváth István pol-
gármester köszöntötte. Elmondta,
hogy olyan szakemberek érkeztek
Szekszárdra, akik az Új Széchenyi Terv
legjobb ismerõi, hisz annak kidolgozá-
sában is részt vettek.

Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke arról
beszélt, hogy az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv, a kutatásfejlesztést leszá-
mítva, minden területen kudarcot val-
lott. Növekedett az államháztartási hiány,

emelkedtek a fogyasztói árak, miköz-
ben a GDP csökkent, a munkanélküli-
ség pedig tovább nõtt. A régiók közöt-
ti különbségek sem egyenlítõdtek ki.
Ezért volt szükség szemléletváltásra. Az
Új Szechenyi Terv keretében 78 pályá-
zati konstrukció nyílik meg a vállalko-
zók elõtt, összesen mintegy 1100 milli-
árd forint értékben. Egyes kiírások
már januárban megjelentek, mások
csak márciustól válnak élessé, de már
azok is olvashatók a neten. 

A hangsúly elsõsorban a termelõ és a
technikai szektorra, a közlekedésfejlesz-
tésre, a zöldgazdaságra, az egészségügyi
fejlesztésekre és a gyógyturizmusra he-
lyezõdik. Minden kiírás támogatja a
munkahelyteremtést és projekt megva-
lósításával kapcsolatos infokommuniká-
ciós eszközbeszerzést.

További négy elõadó beszélt a hát-
rányos helyzetû álláskeresõ lehetõsé-
geirõl, a regionális pályázatokról, a
szakképzés támogatásáról és a pályá-
zati adminisztráció csökkenésérõl. 

A fórum végén kérdéseket tehet-
tek fel az elõadóknak a jelenlévõ vál-
lalkozók. - Wy -

Sportszeretõ segítõket jutalmaztak
Egyre inkább elanya-
giasodó világunkban
is sokan vannak még,
akik ellenszolgáltatás
nélkül, önzetlenül vál-
lalnak feladatokat a kö-
zösségért. A városi
közgyûlés humánbi-
zottsága szerdán azon
önkéntesek munkáját
köszönte meg, akik a
helyi sportéletért te-
vékenykednek, s ren-
dezvények szervezé-
sében, bajnokságok
lebonyolításában min-
dig lehet számítani rá-
juk. A város nevében Csillagné Szán-
thó Polixéna bizottsági elnöktõl tárgy-
jutalmat vehetett át: Heronyányi Ist-
ván (asztalitenisz), Laczkó József (ké-
zilabda), Kovács Gyula Attila (kosárlab-
da), Pék Jánosné (kosárlabda), Domo-
kos Lõrinc (kosárlabda), Bustya Gabri-
ella (kosárlabda), Reisz Péter (kosár-
labda), dr. Palkó László (labdarúgó), dr.
Pataki Gábor (labdarúgó), Ódor János
(labdarúgó), Szuhai Balázs (sakk),

Zalakovics Gábor (diáksport), Bar
sai Zoltán (labdarúgó), Hamvas F
rencné (kosárlabda). 

A humánbizottság legutóbbi ül
arról döntött, hogy a sportrend
nyeket ezentúl a városi sport- és sza
badidõközpont szervezi, a koordinál
sában továbbra is részt vesz Aszt
Adrienn sportreferens. Továbbr
számítanak az aktívák tapasztalat
és önzetlen munkájára is.

Hamvas Ferencné veszi át a díjat Csillagné
Szánthó Polixénától és Asztalos Adrienntõl
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„Kétféle ember volt a fronton: az egyik félt, a másik nagyon félt”

Doszpod József – egy túlélõ a Don-kanyarból

Fiúkat, fivéreket, férjeket, édesapákat vitt
el a katonavonat. Aztán a Don-kanyar-
ban szinte megsemmisült a 2. magyar
hadsereg 1943 telén. Kimondani is fájó:
a 200-250 ezer magyar közül 120-130
ezren  elpusztultak, eltûntek. A „doni át-
törés” óta 68 év telt el, idõs bácsik lettek
az egykori fiatal bakákból, alig marad-
tak, akik még hiteles tanúi ennek a tra-
gikus eseménynek. Egyikük a ma már
98 esztendõs Doszpod József, akivel
mözsi, Szent István utcai házában be-
szélgettünk. 

Hatvannyolc éve, 1943. január 12-
én kezdõdött a második világháború
egyik legnagyobb összecsapása. A Ma-
gyar Királyi Honvédség alakulatát né-
met nyomásra vezényelték ki a keleti-
frontra, ahol téli felszerelés, megfelelõ
kiképzés, elegendõ fegyver és élelmi-
szer hiányában védtelenül álltak a
szovjet Vörös Hadsereg túlerejével
szemben a mínusz 30-40 fokos hideg-
ben. Minden éjszaka legyengült, leron-
gyolódott férfiak ezrei fagytak halálra.
A harcoló csapatok felváltására a ma-
gyar hadvezetés új alegységek kiküldését
határozta el, ezek felszerelés nélkül (!)
érkeztek a tûzvonalba.

Józsi bácsi visszaemlékezésébõl
felkavaró kép bontakozik ki. Hallga-
tom õt, nézem botján pihenõ ráncos
kezét, és próbálok objektív riporter
maradni. De óhatatlanul is elképze-
lem saját fiamat, amint rettegve, fázva,
golyózáporban vonszolja magát a dü-
höngõ, orosz hóviharban, és nehéz
megálljt parancsolni a könnyeimnek.

Doszpod József Mözsön született
1913. december 7-én. Szülei mezõgaz-
daságból éltek, bátyjával nekik segítet-
tek a földeken és az állatok körül. József
1942. február 2-án kapta meg az azon-

nali kötelezõ bevonulásról szóló a SAS-
behívót, és márciusban indult velük a
vonat Oroszországba. Ekkor már nõs
volt, fiatal feleségét hagyta itthon. 

Hat héten át meneteltünk
- Egy „ikeralakulatba” soroztak be,
azokkal a sváb gyerekekkel, akik nem
akartak német katonák lenni és ön-
ként vonultak be - meséli. - Mi, tolnai-
ak csak hárman kerültünk egy helyre.
Voltak egész fiatalok is köztünk, akik
csak egy-két hónapos alapkiképzést
kaptak, épphogy a puskát tudták hasz-
nálni. A gyakorlati kiképzés csak test-
mozgás volt, semmi több. Kint a fron-
ton egész másképp történt minden,
mint ahogy itthon elõadták - teszi hoz-
zá. Oroszországban hat teljes héten át
gyalogoltak, mire elértek Urivtól délre

Koratojakba a már
ott harcoló alakula-
tokhoz - meséli.
– Mit éreztek, ami-
kor megtudták,
hogy Oroszor-
szágba kell menni-
ük?

– Hát, mit érez az
ember, ha azt
mondják, háborúba
viszik? - tûnõdik el. -
Nem tudom, orvosi
beavatkozás volt-e,
vagy mi, de teljesen

ember. Talán az injekcióban volt vala-
mi, mert mielõtt frontra mentünk,
mindig adtak valami oltást…
–  Hogy bírták a menetelést, hol
tudtak megpihenni, mosdani?

– Naponta 35-40 kilométert tettünk
meg. A szabad ég alatt, erdõ szélén, le-
gelõkön aludtunk. Mosakodás? Ha víz-
hez jutottunk, elõször a kulacsunkat
töltöttük meg. Az élelmezés se volt

rendes. A konyha néhol
elõttünk járt, máskor
meg elkésett, ezért sok-
szor engedélyt kaptunk a
tartalékkonzerv elfo-
gyasztására. Aki elõbb
megette, mert nem bírta
az éhséget, azt megfenye-
gették, hogy eljárás indul
ellene. 
– Hogyan emlékszik
arra, amikor odaértek
a Donhoz? 

– Az utolsó nap majd-
nem 30 kilométert men-
tünk. Egy városba érve
kaptunk enni, meg vizet,
aztán indultunk ki, a Don-
ra. Elvittek bennünket
egy erdõ széléig, de nem
voltak hivatásos tisztje-
ink, hanem falusi tanítók,
meg jegyzõk, és nem tud-

ták, hol vagyunk. Éjszakára bevezettek
a brjatszki erdõbe, ott készültünk fel a
bevetésre. Azt mondták, felváltani me-
gyünk az elõttünk lé-
võ csapatokat, de azo-
kat addigra felmor-
zsolták, nem harcolt
ott már senki. Így rög-
tön az elsõ vonalba ke-
rültünk. Január 12-én
indult a teljes támadás.
Harckocsik jöttek
ránk, V alakban, mint
a vadludak. Nagyon
sokan elestek, megse-
besültek, a tüzérein-
ket mind megsemmi-
sítették. A hidegben a
lovak is legyöngültek,
fogatosok nem voltak, a tüzérek ki se
tudták vontatni a lövegeket, az mind
odaveszett, mikor visszavonultunk. 

Megettük a kenõanyagot
– Milyen öltözékük volt a magyar
katonáknak?

– Volt egy posztóruhánk, téli kö-
peny és egy sátorlap az esõ ellen. A ba-
kancsban soknak elfagyott a lába. Fõ-
leg, aki bekente zsiradékkal, mert ak-
kor a bõr bevette a havat. Nekünk az el-
sõ vonalban alig volt fagyosunk, mert
inkább megettük azt a kis kenõanya-
got, amit kaptunk. Az is meg volt szab-
va, hogy hányat lõhet a tüzér, mert ke-

madtak, úgy jöttek a golyók, mint a je
ges esõ. Emlékszem, egyszer vissza k
lett vonulnunk egy dombra. Két tizen
kilenc éves gyerek, az egyik mözsi, a
másik tolnai, elindultak vissza a f
relésükért, mert menekülés közben el
hagyták. Sose láttuk õket többet. 
– Szoktak félni a harcmezõn?

– Kétféle ember volt a fronton, az
egyik félt, a másik nagyon félt. Nem is
tudom, hogy bírtuk ki. 
– Mit csináltak a lövészárokban,
ha éppen nem volt támadás?

– Tetvészkedtünk, rendbe t
kicsit a ruhánkat. Aludni nemigen l
hetett, mert óránként kellett az õr
get váltani, és fáztunk is. Én azal
amíg kint voltam, talán nem is al
tam. Egy ember többet kibír, mint
egy állat.
– Tudtak valamit arról, hogy hol
tart a háború, mi van idehaza?

– Semmit nem tudtunk. Nem vil
gosítottak fel bennünket semmirõl
levelek, ha jöttek is, elkeveredtek. Ami
kor a kórházba kerültem, egyszerr
levelet kaptam meg itthonról. Az o
honiak se tudták az igazat. A mieink
úgy hoztak ki embereket pótlásnak
hogy azt mondták nekik, minke
leváltaniuk, és majd átveszik tõlünk a
fegyvert. Puska nélkül jöttek a tûzv
nalba! Hogy ezt miért tette a politik
azt nem tudom.

Doszpod József február 5-én fel
tés közben térdlövést kapott. Egy baj

társa karjára támaszkodva sántikál
segélyhelyre. Sérülése az életét ment
te meg, mert így hazajöhetett. Május
elején került vissza Mözsre, s hamar
san le is százalékolták. Naphosszat egy
kovácsmûhelyben üldögélt, mer
gozni nem tudott – meséli lemond
Kérésemre megmutatja a lábát. Szo
morú látvány, lábszára térd alatt mint
ha nem is a combja folytatása lenne.
Mikor arról kérdezem, mibõl mer
tek erõt a halál torkában, így felel:

- Élni és élni akarok, ez volt bennünk
De máig se értem, hogy azok közül
akikkel együtt vittek el, azóta se t
koztam senkivel. Az oroszok hadif
lyokkal nemigen foglalkoztak. Akk

Milyen lehet majd’ ötvenkilós málhát cipelve, éhesen, jéggé dermedt

lábbal heteken át menetelni? Hogy lehet kibírni a lövészárok mélyén

akárcsak egyetlen éjszakát is, miközben szakad az emberre a hó? Mit

érez egy katona, ha bajtársa a karjában hal meg? Magyar honvédeink,

akiknek a második világháború alatt a Don-kanyarban kijutott mindez,

meghaltak, megsebesültek, megfagytak, eltűntek vagy fogságba es-

tek a farkasordító orosz télben. Akik csodával határos módon hazake-

rültek a földi pokolból, sokáig beszélni se mertek szenvedéseikről,

mert a Don-kanyar tragédiája évtizedekig tabutéma volt.

„Egy ember többet kibír, mint egy állat”

Éjszakánként katonáink ezrei fagytak halálr
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Füzetrõl laptopra váltottak
Új számítógépek a gyönki és a tolnai gimnáziumban

Hordozható számítógé-
peken tanulhatnak a jö-
võben a Gyönki Tolnai
Lajos Két Tannyelvû
Gimnázium tanulói,
csakúgy, mint a Sztárai
Mihály Gimnázium di-
ákjai. Az iskolákat fenn-
tartó Tolna Megyei Ön-
kormányzat még 2008
decemberében nyújtott
be pályázatot „A kompe-
tenciaalapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés - in-
novatív intézményekben” TÁMOP-
3.1.4-08/2. címû felhívásra. A pályázat
egyik célja a digitális írástudás elter-
jesztése: váljon mindennapi gyakorlat-
tá a számítógép kezelése. A megvalósí-
táshoz természetesen eszközök is
szükségesek. Mivel a fenntartó meg-
nyerte a fent nevezett projektet, már
eszközbeszerzésre is pályázhatott: si-
keresen szerepelt a TIOP-1.1.1/09/1.
jelzésû pályázaton, amelynek eredmé-
nyeként 195 tanulói laptop, 14 tanári
laptop, 19 tárolószekrény és a csopor-
tos használatot biztosító elosztó, hálóza-
ti eszközök beszerzésére
nyílt lehetõsége, 26 000 000
forint értékben. A pro-
jekt teljes költségvetése
26 914 350 forint, amely

az eszközbeszerzésen
kívül a projektmenedzs-
ment és a nyilvánosság-
hoz kapcsolódó szolgál-
tatások költségeit tartal-
mazza.

A gyönki és a tolnai
gimnáziumba decem-
berben szállították ki az
informatikai eszközö-
ket, az üzembe helyezé-
sük folyamatosan törté-
nik. A pályázat megvaló-
sítása 2011. február 28-

án fejezõdik be, így a napokban
mindkét helyszínen projektzáró ren-
dezvény zajlott. 

A pedagógusok véleménye szerint
a diákok a laptop használatával aktí-
vabbak az órán, szívesebben dolgoz-
nak a netbookkal, mint a füzetükben.
A tananyag feldolgozása is könnyebbé
válik, hiszen egy-egy problémát több
oldalról be lehet mutatni, a szemlélte-
tés is színesebb, eredményesebb. A
tanár az órán zajló egyéni munkát fo-
lyamatosan ellenõrizni tudja, a szá-
monkérés is egyszerûbbé válik.

„Önmagunkat kell vizsgálnunk”
A Tolna megyei mûvészetért plakett
kitüntetettje: Decsi-Kiss Jánosné

A 2010-ben Károly Zsiga-díjjal kitünte-
tett Decsi-Kiss Jánosné „A Tolna me-
gyei mûvészetért” plakettet sárközi
gyöngyékszereivel, hagyományõrzõ
kézmûves-tevékenységével érdemelte
ki. A gyöngyfûzõ népi iparmûvész azt
vallja, hogy elsõsorban önmagunkkal
kell õszintén elszámolnunk.

- Amit a megye mûvészetéhez hozzá-
teszek azzal, hogy magam is gyöngyöt
fûzök, úgy vélem, messze elmarad at-
tól, amit az egyesületben [Decsi-Kiss
Jánosné a Tolna Megyei Népmûvésze-
ti Egyesület titkára - a szerzõ] végzett
munkámmal adhatok a közösségnek
és a kultúrának. Másfél évtizedes tevé-
kenységemmel, amelyet a szervezet
keretei között megvalósíthatok, töb-
bek között Berekai Éva néni áldozatos
munkáját szeretném továbbvinni, aki-
nek köszönhetõ, hogy a sárközi
gyöngygallért mint olyat, ma egyálta-
lán ismerjük.
- Ha a közösségért vállalt szerep
fontos igazán, akkor hová helyez-
hetõ ez a plakett?

- Elsõsorban önmagunkat kell vizs-
gálnunk. Azt, hogy megtettünk-e
mindent, amit az adott helyzetben és
lehetõségek között megtehettünk. A
válasz legtöbbször tagadó, ami ugyan-

akkor elõre kell hogy mozdítson.
Nem érzem úgy, hogy most többet
vagy jobban tennék, mint már hosz-
szú évek óta. Mégis egymás után ér-
kezett több elismerés, ami elgondol-
kodtat és elkötelez egyidejûleg. Ha dí-
jaktól függetlenül és akár a tiszta
gyermekektõl tanulni képesen to-
vábbra is tesszük, ami tõlünk telhet,
akkor vagyunk csak méltók bármi-
lyen elismerésre. KoP

DBU: A szépség hálójában
Meddig terjed a világunkban egyre je-
lentõsebbnek tûnõ szépség hatalma? A
Magyarországi Német Színház február
23-án Stefan Iordanescu-Fogarasi hihe-
tetlen érzékenységû rendezésében be-
mutatott A csúnya (Der Hässliche) cí-
mû elõadásának legszebb és egyben
legdrámaibb, egyszerre lírai és fanya-
rul komikus jelenete sûríti magába a
választ, és vetíti elõre a következménye-
ket, miközben a közönség egyik fele ka-
cag, a másik elérzékenyülve sír. A plasz-
tikai sebész nemcsak egyszerûen a csú-
nya arcot rombolja szét, azaz teszi szeb-
bé, de talán a lelket is szétszaggatja…

Marius von Mayenburg (München,
1972) kíméletlen drámájának fõsze-
replõje, Lette (Tom Pilath) szörnyûsé-
gesen taszító arcvonásairól senki sem
akart neki szólni. Édesanyja semmi-
képpen sem, bájos felesége, Fanny
(Pitz Melinda) miért is beszélt volna
errõl… Az üzleti érdek azonban kímé-
letlen, fõnöke, Scheffler (Andrei
Hansel) nem engedhette, hogy Lette
a saját találmányát, a 2CK-s dugaszt
maga mutassa be, helyette az asszisz-
tensét, Karlmannt (Solymár Dániel)
bízta volna meg a feladattal. Lette eb-
be nem nyugodhatott bele, ezért in-
kább kés alá feküdt, és a javíthatatla-
nul ronda helyett egy új arcot kért a

sebésztõl (Andrei Hansel). A mûtét
alatt, amíg aludt, a legszebb dolgot
idézte fel: ahogy megismerkedett
Fannyval, aki mindig is az értékes em-
bert látta benne, aki szépen beszél, és
egészen megfeledkezett Lette arcá-
nak csúnyaságáról. A háttérben a se-
bész közben erõs munkával széttran-
csírozta az arcberendezést, és meg-
próbálta, mint egy szobrász a „kõbõl”
a benne ebben ez esetben nem lévõ
szépet kifejteni. Lette arcáról fino-
man tûntek el a csúnyaság jegyei,
amint Fanny gyengéden letörölgette

róla, mint anya a
könnyeket síró gyer-
meke arcáról.

Fájt az ébredés, az
arctalanság, ami csak
idõlegesen múlt el a
kötés levétele után.
Hiszen az egyre nép-
szerûbb szép arccal
végül az egyetlen,
ami a már koránt-
sem egyedi Lettének
a sajátja maradt, az
ujjlenyomata, amit a
papírra nyomott,
amikor beleegyezett
a mûtétbe.

Tom Pilath elsõ
szekszárdi alakításában kiválóan mu-
tatja be, ahogy átformálódik Lette lel-
ke, miközben csúnyából szép lesz,
egyre egyformábban szép, és végül
egészen eltorzulnak a személyiségvo-
násai, akár az õt körülvevõknek. A lé-
lek rezdüléseit Fogarassy Ildikó egye-
di zenéje teszi könnyen átélhetõvé,
Dorothea Iordanescu-Fogarasi újsze-
rû díszlete és jelmezei pedig a lényeg-
re irányítják a figyelmet. 

A következõ elõadások február 28-
án és március 1-jén lesznek.

Kovács Etelka
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A Pilis rejtélyei
Aradi Lajos, Pilis-kutató, újságíró tart
elõadás-sorozatot Szekszárdon márci-
us 17-tõl az alábbi témakörökben:
MÁRCIUS 17. CSÜTÖRTÖK: Nimród ki-
rály égi képe a Pilisben (Piramisok Ma-
gyarországon!?)
ÁPRILIS 22. PÉNTEK: Attila király
(Nimród unokája) és a Pilis
MÁJUS 20. PÉNTEK: Rejtélyes ábrák a
Pilisben 1-2. rész (Nasca-vonalak vagy
valami más?)
JÚNIUS 16. CSÜTÖRTÖK: Furcsa kövek
a Pilis földjébõl (A szántói Kereszteskõ
és társai)
JÚLIUS 14. CSÜTÖRTÖK: A Vadál-
lókövek titka (Õsi beavató útvonal?)
AUGUSZTUS 26. PÉNTEK: A Pilis gyó-
gyító ereje

Az elõadások 18.00 órakor kezdõd-
nek a TM. Kereskedelmi és Iparkamara
székházában (Arany János u. 23-25. 1.
em. 101. terem). Jegyek kaphatók:
Golden Divat (Szekszárd, Széchenyi u.
48-52.) valamint Mantra Bolt (Tinódi ut-
ca). A jegyek ára elõvételben: 1500 fo-
rint, a helyszínen: 1800 forint.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és 
a megye legfrissebb híreivel.
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KÁVÉ DUPLA HABBAL

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Hepp Ádám, a

Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület titkára és Csabai Gyöngyi, az

egyesület nemrégiben alakult klubjának vezetője. Mindketten elköte-

lezettjei a hagyományőrzésnek, s céljuk, hogy a fiatalok olyan embe-

rektől hallják és tanulják, majd adják tovább a német nemzetiségi kul-

túrát, akik még megélték a svábság valamikori életét.

Egy férfi: 
Hepp Ádám

Egy nõ: 
Csabai Gyöngyi

– Pár hónappal a 20. évforduló
után a Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Egyesületrõl (SZNNE) vala-
mint a kisebbségi önkormányzat-
ról (SZNKÖ), a kórus megalakulá-
sáról, s a klubról beszélgetünk…

– 1990. november 27-én alakul-
tunk, az alapító elnök Szendrei Mi-
hály volt, a titkár dr. Józan-Jilling Mi-
hály. A SZNKÖ 1994-ben jött létre. Dr.
Józan-Jilling Mihály elnök és jóma-
gam alelnökként immár a 4. ciklus-
ban dolgozunk együtt, s mûködtetjük
Szekszárd legnagyobb óvodáját, a
Wunderland Kindergartent. 1998 óta
lett az egyesületünk elnöke dr. Józan-
Jilling Mihály, én a titkári feladatokat
látom el. Három fiatalt választottunk
be az elnökségbe – Krémer Mónikát,
Csabai Gyöngyit és ifj. Töttös Gábort
– azzal a szándékkal, hogy õk veszik
majd át a stafétabotot. Egy baráti tár-
saság létrehozta Klézli János vezetésé-
vel azt a baráti kört, amelybõl 1978-
ban megalakult a már nagy sikereket
elért Mondschein Kórus. S most meg-
alakult a klubunk is. 
– Nemrégiben volt a svábbál, s
amint szóba hoztam, felcsillant a
szeme…

– A svábbált február 5-én tartottuk,
s ha felcsillant a szemem, az nemcsak
attól volt, hogy jól éreztük magunkat,
hanem attól, hogy idén éppen a 40. bá-
li szezont éltük meg. Minden bálban ki-
tûnõ zenekarok játszottak, többségü-
ket már az elõzõ évi pünkösdi fesztivál-
ra meghívtuk, hogy halljuk, lássuk azo-
kat, akik majd a bálban játszanak. En-
nek is köszönhetõ, hogy fergeteges
hangulat alakul ki minden bálon. 
– Négy évtizeddel ezelõtt kik voltak
azok, akik ezt a hagyományos bált
megszervezték? 

– A szüleink, Hepp Ádám, Klézli Já-
nos és barátaik. 1976-ban öt fiatal –
köztük én is – kértük, hogy részt ve-
hessünk a szervezésben. A sors meg-
ható mozzanata, hogy én Klézli János
bácsitól vettem át a szervezés egy ré-
szét, s a 40. évfordulón az unokájának
adtam tovább. 
– A SZNNE legszebb, legnagyobb,
immár országos hírnévre szert

tett rendezvénye a pünkösdi fesz-
tivál…

– Remélem a szám, hogy 21. alka-
lommal rendezzük meg, szerencsét
hoz majd. A program úgy gondolom,
idén is felkelti a nézõk, hallgatók ér-
deklõdését. Természetesen fõ célunk
a német nemzetiségi folklór bemuta-
tása, kórusok, fúvószenekarok, nép-
tánccsoportok fellépése, kirakodóvá-
sár, és a már évek óta elmaradhatatlan
képzõmûvészeti kiállítás megrende-
zése. Sztárvendégeink is lesznek,
mint minden esztendõben. A szek-
szárdi közönség számára oly kedves
Vágó Bernadett. Valamint Szabó Dá-
vid, a Neoton Família és Zséda. A
programok is mutatják, hogy 90 szá-
zalékban elengedhetetlen a fesztivál
sikeréhez a jó idõ, amelyben nagyon
reménykedünk. 
– Fárasztó lehet egy ekkora rendez-
vényt megszervezni…

– Ha látom, hogy jól mûködik, ak-
kor örülök, elfelejtem a szervezéssel
járó munkát, s ha már átadtam a stafé-
tabotot, és szükség lesz a tanácsaimra,
természetesen ott leszek. Egyébként
szenvedélyesen borászkodom, s büsz-
ke vagyok, hogy a tavalyi pünkösdi
fesztiválon az Alisca Borrend tagjai
közé fogadtak. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Akik még megélték a svábság életét….”

– Kettõs kötõdése is van a német
nemzetiséghez…

– Tüke szekszárdi vagyok, édes-
anyám sváb származású. A Garay álta-
lános iskola, majd az I. Béla gimnázi-
um német tagozatára jártam. Baján az
Eötvös József Fõiskolán német nem-
zetiségi tanítói diplomát szereztem. 
– Mindig pedagógus szeretett vol-
na lenni? 

– Igazából a német nyelv vonzott, s
azzal szerettem volna valamit kezde-
ni. A fõiskolán, a gyakorlaton szeret-
tem bele a tanításba, ezt köszönöm az
ottani tanároknak is. 
– A német nemzetiségi nyelv oktatá-
sa lett a hivatása…

– Álmom volt, hogy a szekszárdi 4-es
iskolában taníthassak, egyrészt, mert
sokat hallottam a hagyományõrzé-
sükrõl, sokszínû tevékenységükrõl.
Az álmom teljesült. Vargáné Rónai
Éva volt az, aki sokat segített a beil-
leszkedésben. 
– Hogy talált rá a SZNNE-re, vagy
azok önre?

– A véletlenen múlott, ugyanis a
szomszédom volt Hepp Ádám. Egy-
szer megkérdezte, hogy ha szüksége
lesz egy németül beszélõ mûsorveze-
tõre, akkor felkérhet-e. Ez kihívás is,
hiszen nem iskolás gyerekek, hanem

nagyközönség elõtt kell felváltva ma-
gyarul-németül beszélnem. A feszti-
válra készülve jöttünk rá a Szent Ist-
ván Házban, hogy jó lenne havonta
egyszer összejönnünk, s hagyomány-
ápoló programokat szervezni. 
– S mikor lett a közösségbõl hiva-
talosan is klub? 

– Egyre többen lettünk. Az iskola
kórusa énekelt, a szülõk is velük jöt-
tek, a gasztronómia is helyet kapott,
énekelt a Mondschein Kórus, tánco-
kat tanultunk... Az érdeklõdést látva
Hepp Ádám felkért bennünket, hogy
hivatalosan is hozzunk létre egy klu-
bot. Kolléganõmmel, Mikola Péterné
Évával elkészítettünk egy éves progra-
mot. 2010 októberében volt az elsõ
olyan klubfoglalkozásunk, amely nem-
csak az egyesületi tagoknak szólt, ha-
nem minden általános és középiskolá-
nak, ahol németnyelv-oktatás folyik. 
– Mik a 2011-es tervek?

– Március 11-én, a hamvazószerdát
követõ elsõ vasárnap a régi sváb szo-
kás szerint, terményjósló ünnepre
megyünk. Ez a hagyomány Óbányá-
hoz kötõdik, egy kocsikereket meg-
tömnek szalmával, majd meggyújtják,
s az égõ kereket legurítják. Amelyik
gazdának a háza elõtt megáll a kerék,
annak lesz jó termése abban az esz-
tendõben. Felvettük a kapcsolatot
Heim Péternével, és egy külön busz-
szal elmegyünk Óbányára. Áprilisban
a Sombereki Tájház látogatása szere-
pel a programunkban. Jelenleg készü-
lünk a pünkösdi fesztivál megrende-
zésére és lebonyolítására. 
– Tanítás, napközis nevelés, klubve-
zetés… Mi marad a szabadidõre? 

– Szeretek tanítani, a klub vezetõ-
jeként fontosnak tartom, hogy a fia-
talok olyan embereket hallgassanak,
azoktól tanuljanak, akik megélték a
svábság valamikori életét, szokásai-
kat. Szabadidõmben a võlegényem-
mel, Scherer Tamással, akinek az
életében a sport nagy szerepet ját-
szik, mindketten igyekszünk min-
dent megtenni a német nemzetisé-
gi klub tartalmas életéért, fennma-
radásáért, ami iránt egyre nagyobb
az érdeklõdés.FO
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Azt mondják, a hála nem történel-
mi kategória – sem kicsiben, sem

nagyban… Mintha csak e szólást iga-
zolná Szekszárd, mikor megfeledkezik
a címbeli asszonyról.
A címeres levelét III. Ferdinándtól
1655-ben nyert családba, Bölcskén
született 1850-ben Kurcz György nagy-
birtokos és Erõs Klementin leányaként
Emma. Simontsits Bélához 18 évesen
ment hozzá: 1869 és 1874 között
három fiúval ajándékozta meg. Férje
alispánunk, majd Szatmár fõispánja,
végül belügyminiszteri tanácsosként
hagyta özvegyen feleségét 1904. de-
cember 8-án. Fiuk, Elemér megyénk
képviselõje, al-, majd fõispánja,
fõrendiházi tagja lett. 
Emma asszony a Szegzárdi Katolikus
Nõegylet és Alapnevelési Egylet alapító
elnöke: a nagy népszerûségnek ör-
vendett katolikus óvoda létesítésében
és támogatásában is úttörõ szerepe
volt. Felekezetén s a gyermekeken
kívül messzebbre is tekintett, mikor a
megyeszékhelyen személyes tekinté-
lyével 1893-ban összefogta a helyi tár-
sadalom tehetõs elemeit, és megszer-
vezte a népkonyhát, sõt jelképesen
olykor maga is osztotta a meleg ételt.
Az adományokra ösztönzõ jótékony-
ság lehetõvé tette, hogy a filoxéra mi-
att elszegényedett 200-250 ember az
amúgy is munkalehetõség nélküli telet
átvészelje. 
Bodnár István jóvoltából az Utolsó
ebéd a szekszárdi népkonyhában
címû 1908-as riportjával léphetünk a
karitatív intézménybe. ’Az összegyûlt
eleség élvezhetõ étellé fõzését az
óvodát vezetõ testvérek teljesítik, zú-
golódás nélkül, jó kedvvel. Minden
szegény jegyet kap a városházán s ezek
alapján ritka önfeláldozással a katolikus
óvoda alelnöke, Trieber Ilma, mint a
nyomor hadseregének generálisa
személyesen porciózza ki az ada-

gokat… Fáradozását fényesen mutatja:
januárban 2672, februárban 3128 adag
ételt s 680 kenyeret osztott szét, mert
szombatonként kenyeret is kapnak a
szegények. Kalács ez nekik, mert fe-
hér és ízletes. 
A múlt szombaton megjelent Si-
montsits Béláné õméltósága is… A
szegények kedvenc eledele: gombóc
fõtt a nagy üstben. Gombóc 500 volt,

de volt is szegény elég, min-
denkire hármat számítanak,
s nemsokára elfogyott az
egész üst tartalma. Elõbb
azokat elégítették ki, akik
hazahordatják az ebédet,
majd jöttek az ott étkezõk.
Cigányok, hordárok, de jól
öltözött alakok is elegen. A
tele tányér gombócleves
mellé kenyeret is kaptak.’
Simontsitsné halála 10. év-
fordulóján nagy emlékün-
nepet rendeztek, ekkor je-
lent meg dr. Leopold Kornél
füzete, ahonnét Emma 
asszony képét átvettük. Az
óvodának s benne a nép-
konyhának egykor helyet
adó Séd utcát, mely 1945
után Marx Károly, majd
1990 után Szent László utca
lett, a két világháború
között a város tiszteletbõl
róla nevezte el. (A Csonka
utcát meg Triebler Ilma ir-
galmas nõvérrõl.)
Az autóbusz-megálló
mögötti ház ma is emlék-
tábla nélkül árválkodik,
pedig sok mindent el-

mondhatna, ahogy Dienes Valéria,
akinek itt éltek anyai nagyszülei; s õ az
1890-es óvodává alakítás élményérõl
írta: „mikor a pap szobáról szobára
ment, a falakon sugárzó szenteltvíz
nagy változatos rajzait néztem, és
mentem mindig egész közel utána”.
Az óvoda egyik utolsó csemetéjeként
ide járt a késõbbi jeles történész, Sza-
kály Ferenc is… Dr. Töttõs Gábor

Simontsits Béláné és a hála

MESÉLÕ EMLÉKEINK 100. Ódon időben

A „Sajnálkozás városa”

„Ne a régi dolgokat emlegessétek,
ne a múlton tûnõdjetek! Mert én
újat cselekszem!”
(Ézsaiás próféta könyve 43,18-19)

Nem terveztem, hogy ebben az év-
ben elmegyek egy ilyen típusú ki-
rándulásra, de mire észbe kaptam,
a „Vágyaim Visznek” légitársaság já-
ratán találtam magam. Még csak
meg se néztem, mit viszek magam-
mal! Amikor odaértem „Sajnálkozás
Városának” repülõterére, még ne-
kem kellett magamnak végigcipel-
nem a bõröndjeimet a hosszú úton
a szállodáig, mert se busz, se taxi.
De voltak ott mások is, akik hason-
lóképpen a táskáik súlya alatt gör-
nyedtek, nekik is maguknak kellett
cipelniük. Így hát csapzottan odaér-
tem a „Múlt Menedéke” szállodába,
és rátaláltam benne arra a bálte-
remre, ahol a ma esti alkalmat tarta-

ni fogják: az „Éves Szánakozás”
összejövetelét! Ahogy bejelentkez-
tem, megpillantottam sok régi bará-
tom nevét a vendéglistán; például a
„Tenni” családot; közülük ott volt
„Szeretném”, „Kellett Volna”, „Kel-
lene” és „Jó Volna”. Ott voltak „Le-
hetõségek” is; közülük „Elhibázott”,
„Elszalasztott” és „Elhalasztott” jött
el. Na meg a „Tegnap”-ék is ott vol-
tak; „Tegnapelõtt”, „Másfél Éve” és
„Nyolc Éve” – és még sokan, úgy-
hogy meg sem tudtam õket számol-
ni. Mindegyiküknek volt egy törté-
nete, amit az esti alkalmon elmesél-
tek. Az „Összetört Álmok” és a „Meg
Nem Tartott Ígére-tek” családok
kezdték a sort, majd – a sztorikba
belemelegedve – a „Ne Engem Hi-
báztass” és a „Nem Tudok Segíte-
ni” családok vették át a szót. Na és

persze órákig tartó szórakoztató
történeteket tudott elmondani a hí-
res mesélõ: az „Ez Mind Miatta
Van” család. Amint megpróbáltam
berendezkedni arra, hogy egy iga-
zán hosszú éjszakát fogok eltölteni
velük, rájöttem, hogy csak egyet-
lenegy személy képes arra, hogy
hazaküldje õket: én magam! Csu-
pán egy dolgot kellett tennem. Visz-
szalépni a jelenbe, és jó szívvel kö-
szönteni az új napot!
Annyi ereje van a múltnak feletted,
amennyit te adsz neki! Az egyedüli
hely, ahol a múltad életre kelhet, az
az emlékezeted. Ezért mondja ne-
ked ma a Mindenható Isten: „Ne a
régi dolgokat emlegessétek, ne a
múltakon tûnõdjetek! Mert én újat
cselekszem!” Ha magadra ismertél
valamelyik „Család” tagjában, szere-
tettel várlak a Garay téren a szobor-
nál vasárnap reggel 8-kor.

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM

FEBRUÁR 28-ÁN 110 ÉVE, 190
ben református mûkedvelõink
elõadták Gerõ Károly Az uzsai
gyöngy címû népszínmûvét. 95
éve, 1916-ban a Képes Ujság há
borús rajzpályázatán díjat ny
földink, Miklósi Ödön.
MÁRCIUS 1-JÉN 180 ÉVE, 183
ben szülöttünk, Schwartzer Ant
lett a váci siketnéma-intézet igaz
gatója. 
MÁRCIUS 2-ÁN 105 ÉVE, 1906-
ban született Debulay Antal hely
történész. 75 éve, 1936-ban a
paksi kálvária bronz stációinak el
készítésével Orbán Antalt, vil
háborús emlékmûvünk alkotóját
bízták meg.
MÁRCIUS 3-ÁN 180 ÉVE, 183
ben született Szeredy József pá
pai kamarás egyházjogászunk
számos mû szerzõje.
MÁRCIUS 4-ÉN 130 ÉVE, 188
ben Gerenday László reformát
lelkész-írónk, az idegenlégió k
tonája jött világra. 40 éve, 19
ben hunyt el Szabó Dezsõ festõ
mûvészünk.
MÁRCIUS 5-ÉN 135 ÉVE, 18
ban keleti határunkat elöntötte a
Duna árja.
MÁRCIUS 6-ÁN 155 ÉVE, 1856-
ban hunyt el Bezerédj István, v
képviselõnk, az elsõ önként ad
zó, jobbágyfelszabadító nemes.

A nagyasszony önálló, erõs
akaratát a kezében lévõ cigaretta

is jelezte…

Húshagyó keddi
táncház a katolik

plébánián
A hosszúra nyúlt farsangi idõszako
ja le egy régi hagyományokat felele
tõ táncházi mulatság, melyet már
8-án, húshagyó kedden 19 órától 2
ig tartunk a szekszárdi rk. plébánia kö
zösségi házában (7100 Szekszárd
király tér 9). Éjfélkor véget ér a mul
ság, s hamvazószerda beálltával közös
imával és papi áldással kezdetét v
nagyböjti idõszak. Zenél a Csurgó Zene
kar, táncot tanít Vass Oszkár. Mind
deklõdõt szeretettel várnak a szer
zõk: A Római Katolikus Egyházközség
és a Házas Hétvége közössége.

A Szókincskeresõ Alapítvány ez
úton köszöni meg az szja 1%-ból
felajánlott összeget, melyet ha
gyományainkhoz hûen ebben a
tanévben is az arra rászor
gyermekek ingyenes logopédiai
foglalkoztatására és képességf
lesztésére fordítottuk. Amennyi
ben teheti, kérjük támogassa
idén is alapítványunkat! Adószá
munk: 18855568-1-17. Címünk:
Szekszárd, Wesselényi u. 16.



2011. február 27.

MOZAIK

A rejtvény megfejtését március 13-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 13-i rejtvény helyes megfejtése: Escher Károly: Kilakoltatás.
A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Nemes Istvánné, Szekszárd, Alisca u. 24. Gratulálunk!
Nyereményét postán küldjük el.

Március 7-én, hétfõn 16.30-kor a Perczel
Mór utcai óvodában

„Óvodás lesz a gyermekem”
Elõadás és fórum a hároméves gyermek

életkori sajátosságairól, s az óvodai beszok
tatás kérdéseirõl. Elõadó: Radváné Jegy
nik Zsuzsanna óvodavezetõ

Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ szü
lõket és nagyszülõket.

Szülõk fóruma
Mottó: „Neveljünk együtt boldog 

gyermekeket!”
A vitaindító elõadás címe: Az óvodásk
gyermek konfliktusai

• 21-én, hétfõn a Szõlõhegyi Óvodában
16.30-kor

• 22-én, kedden a Perczel Óvodában
16.30-kor

• 23-án, szerdán a Kertvárosi Óvodában
16.30-kor
A fórumot vezeti: Botos Jánosné fejlesztõ
pedagógus, óvodapedagógus.

Szeretettel várjuk az óvodába jár
gyermekek szüleit és minden más, k
ves érdeklõdõt. Az itt elhangzó beszél

tések már sok szülõ
és nagyszülõ hét
köznapi nevel
gondjaiban segít
tek. 

A Gyermeklánc 
Óvoda dolgozói

AZ OVIVÁRÓ 2011
programjai márciusban:

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten
óvodahívogató programokat szer-
vez. Szeretettel várjuk az óvodavá-
lasztás elõtt álló szülõket és gyer-
mekeiket!
A programok idõpontjai épüle-

tenként:
KÖLCSEY ÉPÜLET: március 9.,
szerda délelõtt 10.00–11 óráig
WOSINSKY ÉPÜLET: március 17.,
csütörtök délelõtt 10.00–11 óráig
BAJCSY ÉPÜLET: március 23.,
szerda délelõtt 10.00–11 óráig.

Óvodahívogató

Szekszárdon, központi he-

lyen, a Béla téren 35 négy-

zetméteres irodahelyiség

2011. április 1-jétõl hosszú-

távra kiadó. Elsõsorban ala-

pítványok, civil szervezetek

jelentkezését várjuk. Érdek-

lõdni a 20/9475-072-es te-

lefonszámon lehet.

Iroda civileknek

Fügét mutatni a kábítószernek
Minden második középiskolás lelki segítségre szorul

A pécsi ,,Indít” közalapítvány tartott
drog- és devianciaprevenciós tapaszta-
latmegosztó elõadást a szekszárdi pol-
gármesteri hivatal dísztermében a váro-
si szenvedélybeteg-prevencióval foglal-
kozó intézmények dolgozóinak, veze-
tõinek. Az elõadó, Dombrádi Zita, a köz-
alapítvány új, ,,Füge” (függõségellenes)
fantázianévre hallgató prevenciós mun-
kájának programvezetõje emlékeztetett
arra, hogy 2000-ben az elsõ Orbán-kor-
mány stratégiai lépéseket fogalmazott
meg iskolai drogmegelõzéssel kapcso-
latban, hiszen kábítószermegelõzõ-
egyeztetõ fórumokat hívtak életre, sõt,
minden megyeszékhelyen drogambu-
lancia-szolgálatot indítottak útjára. Sok-
éves toporgás után most újra szükség
lenne szakmai beszélgetésekre, hogy
legalább a még nem igazán létezõ alap-
koncepciók megszülessenek, letisztá-
zódjanak. Dombrádi Zita elárulta, egy
2007-es, dél-dunántúli, 17 iskolára kiter-
jedõ kutatás szerint a problémás gyere-
kek esetében zömmel életviteli problé-
mákkal, mentális zavarokban szenvedõ
diákokkal találkoztak a felmérõk, mint-

problémákat a szülõk, a szerelem, a ba-
rátság, s a szabadidõs programok hiá-
nya okozhatja. Döbbenetes hírként ér-
te – mondta –, mikor egy pécsi gimná-
ziumi igazgatótól megtudta, hogy intéz-
ményükben minden második gyerek
pszichológushoz jár! Sajnos ma minden
második-harmadik középiskolás keze-
lésre szorul! Úgy látja, kevés a professzi-
onális segítõ az iskolákban, s együtt gon-
dolkodó csapatok szükségesek e téma-
körben. A szülõk, a felnõtt társadalom
közömbös hozzáállása a legnehezebb e
területen – hangsúlyozta a programve-
zetõ. Olyan megelõzéssel foglalkozó
elõadókra lenne szükség, akik szuggesz-
tív képességekkel rendelkeznek, erõtel-
jes elõadásmóddal adnak át kábítószer-
megelõzési ismereteket a diákoknak –
mondta. Segítõi beszélgetésekre, cél-
zott szociális tudásátadásra lenne szük-
ség, ahol a program munkatársai teszik
fel személyesen a kérdéseket a fiatalok-
nak – mutatott rá Dombrádi Zita. Fon-
tosnak tartaná, hogy régiónként legye-
nek prevenciós módszertani közpon-
tok, s szorosabbra kellene fonni a ,,szo-

Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszár
Csoportja március 1-jén délelõtt 8 és
10 óra között használtruha-oszt
szervez Szekszárdon, a Hunyadi ut
4.-ben. Szívesen segítünk, jöjjenek hoz
zánk! A szeretetszolgálat munkat

MEGHÍVÓ 
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolik
Társaskör március 5-én, szombaton 1
órai kezdettel a Szent István Házban
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.) FARSANGI
BÁLT rendez.

A belépõdíj a társaskör tagjainak
600 forint, nem tagoknak 1000 f
rint. A jó hangulatról a társaskör nép
dalköre gondoskodik! Italt, ételt min
denki hozzon magának. Érdeklõd
és asztalt foglalni Horváthné Edit
lehet a 313-175
vagy a 20/52-
46-820 telefon-
számon. Jó szó-
rakozást kíván a
vezetõség nevé-
ben: Gyurko-
vics János, a tár-
saskör világi el-



Egy fővárosi teniszező ikerpár fő-

szereplésével zajlott le a szek-

szárdi Kerekes Teniszcentrumban

a szombat délelőttől hétfő dél-

utánig tartó U-16 és U-18-as kor-

osztályú országos fedett pályás

bajnokság. 

Mindkét Toronyi a fináléig jutott, de
csak az egyik ünnepelhetett. Erik
testvére, Dominika, nem tudta meg-
szakítani a négy vereséges rossz szé-
riáját a szintén fõvárosi Andrejszki
Dórával szemben, így nagy szomorú-
ság töltötte el a mérkõzés után a nyur-
ga lányt. Ami azt illeti, eléggé gyér lét-
számú volt a nõi mezõny, mindössze
hatan neveztek be a téli idény leg-
fõbb fedett pályás versenyére, s akik
eljöttek, a hazai rangsorban a 11-20
helyek egyikét foglalták el. A szûkeb-
ben vett elit nyilván a környezõ orszá-
gokban indulnak el ez idõ tájt ranglis-
tapontok megszerzésére esélyt adó
versenyeken. (Ez teremti meg a lehe-
tõséget, hogy meghívást kapjanak a
legalább tízezer dollár összdíjazású
versenyekre a késõbbiek során. Ami-
bõl már azért nekik is csurrant-csep-
pent valami. Például annyi, amibõl el-
utazhatnak a távolabbi versenyekre,
és fedezhetik olyan korábbi kiadása-
ikat, amiket az egyesületek nem tud-
nak megtéríteni.)

A Toronyi ikertestvérpár
a fõvárosból 

Ha valaki azt gondolná, az elsõ tíz hiánya
rányomta a bélyegét a színvonalra a lá-
nyoknál, annak csak részben van igaza.
Az a négy  csinos teniszezõ hölgy, aki a re-
mek talajú nedves vörös salakon egymás-
nak feszült, azok tudása megközelíti a
szûkebb hazai elitét. Ezért volt színvona-
las a finálé, ahol technikás, de kemény já-
tékot produkáltak a hölgyek is. Andrejsz-
ki precíz alapvonal játéka, 160 km/órás
kétkezes fonákjai, Toronyi Dominika re-
mekbe szabott tenyeres elütései élveze-
tessé tették az egy és háromnegyedórás
meccset. 

Az alacsonyabb, kötöttebb izomzatú
Dóra (Metro RSC) nyert két szoros
játszmában (6-3, 6-4) összességében
labdabiztosabb volt, és magas labdáival
megtalálta Dominika gyenge pontját. A
gyõztes 11. a ranglistán, és érdeklõdé-
sünkre állította, hattól számítva egyálta-
lán nincs különbség közte és a többiek
között. Az elsõ hat pedig csak annyival
jobb nála - szögezte le -, amennyivel ed-
dig többet edzettek és több versenyen
vettek részt, mint õ. Mára változott a
helyzet, õ is magántanuló, és a szülei ré-
vén õ is eljut majd egyre több nemzet-
közi versenyre. Ettõl azt várja, hogy
nemcsak a hazai ranglistán küzdi fel
magát az öt közé, de lesz világranglistás

helyezése is. Ugyanígy a teniszre tette
fel a fiatal éveit az U-18 férfidöntõjének
két résztvevõje, az esélyes, szintén bu-
dapesti Toronyi Erik (Top Sport SE) és
a meglepetésember, a péceli Sári Bo-
tond, a Röpte SE-bõl. Az utóbbi, töré-
keny alkatú srác már azzal fölhívta ma-
gára a figyelmet, hogy nála „magasabb
polcon” jegyzetteket búcsúztatott el a
24 tagú mezõnybõl. Ajkai Norbertet is
legyõzte a két és fél órás elõdöntõben.
A fináléban már komoly esélye nem le-
hetett az izomkolosszus Toronyi Erik
ellen, aki jóval pihentebben jött. „Két-
százas” szerváival, demoralizáló tenye-
reseivel uralta a játékot. Sári fineszes,
látványosan laza megoldásaival olykor
megcsillantotta tehetségét, de sok ki
nem kényszerített hibája alapvetõen
esélytelenné tette õt a bajnokság meg-
nyerésére a ranglistán 6. helyen jegy-
zett Toronyival szemben. Ez utóbbi ön-
bizalomhiánytól egyáltalán nem szen-
vedve a szekszárdi salakon kijelentette:
ha év végén rápillantunk a 18 évesek
ranglistájára, lehet, hogy vele kezdõdik
majd a névsor...!? 

Négy szekszárdi az U-18
mezõnyében

A két szekszárdi klub, a Hahn SE és a Ke-
rekes Tenisz SE amolyan tanulói státusz-
ban nevezett be négy versenyzõt az Ob-re.

Ebben az erõs mezõnyben is Tóth Ta-
másnak (Hahn SE) és Pató Balázsnak si-
került egy-egy gyõzelemmel legalább
egy kört mennie. A szekszárdi duó pá-
rost alkotva elsõ meccsén nagyon közel
volt a továbbjutáshoz: a párosok verse-
nyében csak a „szuper time breakben”,
a hosszabbítás hosszabbításában marad-
tak alul a fõvárosi kettõssel szemben.

Kerekes László házigazda igyekezett
otthonos feltételeket teremteni, erre
nem lehetett panasz a versenyzõk ré-
szérõl. Nem is volt ilyen. Ha elhangzott
is valami kritika a szervezéssel, az idõ-
pontokkal, a körítéssel, azt a szövetség-
nek „címezték” a résztvevõk. „Kerék”
állandó mozgásban volt a három nap
alatt, büszkeséggel töltötte el, hogy õ
rendezhette a korosztályos bajnoksá-
got. Már várja a március közepét, ami-
kor - a tavalyi évhez hasonlóan - a fel-
nõtt fedett pályás Ob-vel Szekszárdon
zárul a férfiteniszben a téli idõszak. 

Nem ártana, ha ebbõl a lelkesedés-
bõl valami a Magyar Teniszszövetség-
re, de fõképpen a versenyzõkre is át-
ragadna, és a Top 10-bõl is többen el-
indulnának a most következõ legran-
gosabb hazai fedett pályás versenyen.
Aki éppen itthon van, de a közeli na-
pokban aktuális külföldi fellépése mi-
att nem indul, az legalább a jelenlété-
vel tisztelné meg az eseményt. Régeb-
ben ez volt a természetes. B. Gy.
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Két korosztály fedett pályás Ob-je
Ígéretes tehetségek léptek föl a Kerekes Teniszcentrumban 

Újévtõl Szilveszterig
Balázs Kovács Sándor könyve a népszokásokról

Mindennek megvan a maga ideje, szól
a régiektõl ránk hagyományozott
mondás, amely úgy tûnik, manapság
kezd kikopni a köztudatból – hívta fel
a figyelmet dr. Kriston Vízi József, a
Dombóvári Helytörténeti Múzeum
igazgatója Dr. Balázs Kovács Sándor:
Újévtõl szilveszterig: A jeles napokhoz
fûzõdõ népszokások és hiedelmek a
Kapos mentén címû kötetének bemu-
tatásakor február 17-én a megyei mú-
zeumban.

Rögtön hozzátette, hogy immár
nem csak a Kapos menti népdalok
mintegy fél évszázada megjelent
gyûjteménye õrzi a hagyományokat,
amibõl Balogh Nóra adott át köszön-
tésként egy szép csokrot, hanem ez a
kézikönyv-adattár is, amelyben Ba-
lázs Kovács Sándor, a megyei múze-
um néprajztudósa az elmúlt 150 év
érdekes eseményeit gyûjtötte egybe.
Az a 15 település, amelynek népszo-
kásait a kötet számba veszi, ugyan a
megye másik felén, Somogyország
mellett található, de a szokások, jeles
napok nem nagyon különböznek or-
szágosan.

Lapunk kérdésére Balázs Kovács
Sándor is elmondta: a népszokások
alapelemei általánosak, az alap szinte
mindenhol azonos, csak árnyalatnyi
eltérések, és egy-egy kuriózum lehet.
A szekszárdiak számára azért érdekes
ez a könyv, mert napra lebontva mu-
tatja a népszokáselemeket, idõjárás-
jóslást és népi kalendáriumot is ad.

Valószínû, hogy Szekszárd
környékén is ezek voltak
azok a napok, amelyekhez
valamilyen népszokás kap-
csolódik. Tehát bárki számá-
ra hasznos lehet ez a könyv.

Bár Balázs Kovács Sándor
a Sárközt kedveli és kutatja,
könyvének tárgyául mégis a
Kapos mentét - Koppány
völgyét választotta. Ennek
oka fõként az, hogy a tamási
könyvtár vállalta a könyv ki-
adását Tamási örökség címû
sorozatának II. darabjaként,
másrészt, mivel a Tolna me-
gyei múzeumok igazgatósá-
gán dolgozik, az egész megye
néprajzának kutatása hozzá

tartozik. A Sárköz népszokásait is el-
kezdte leírni, a házasságokról már
meg is jelent egy könyve. Ahogy
mondja, tulajdonképpen az egész me-
gyére elkészítette már a népszokás-
elemek gyûjteményét, ami úgy 300
oldal lenne, de kiadó nincs rá, pedig
az egész megye monográfiája lenne a
kuriózum. K. E.
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Nem emlékszem olyan tehetsé-

ges szekszárdi atlétára a közeleb-

bi és a távolabbi múltból, aki any-

nyira céltudatos lett volna a jövő-

jét illetően, mint Schmelcz Fanny. 

Talán még emlékezhetünk a nevére a
sprintertávokon elért eredmények
böngészésekor. Minekután azt mond-
hatta a kívülálló: na, végre már nem
csak a középtávfutóknál, hanem a
sprintereknél is feltûnt egy országos
szintû tehetség. Igen, nem lehetett
nem észrevenni a leányzó sporthoz va-
ló affinitását már kisiskoláskorában. Rá-
adásul a Dienes általános iskolába ke-
rült, ahol éppen taní-
tott a jó adottságú
gyerekekre vadászó,
sportági elkötelezett,
késõbbi új klub alapí-
tó, utcaifutóverseny-
szervezõ, Scherer Ta-
más. Akivel az alapo-
zó munkát végezte,
aki még jobban meg-
szerettette vele az at-
létikát.

Hamar kiderült: a
fürge léptû, mozdu-
latgyors lánynak a rö-
videbb távok feksze-
nek. Fanny hamar ki-
emelkedett az átlag-
ból, és életfelfogásá-
ban már 13-14 éve-

sen abszolút a sport került az elsõ
helyre. Ebben a család is támogatta,
nem volt kérdés, hogy iskolát és klu-
bot vált (az elsõ osztályt még a Garay
János Gimnáziumban fejezte be, de a
következõ tanévet már Budapesten, a
Kölcseyben kezdte). 

Szépen javítgatja
egyéni csúcsait

A Központi Sportiskolából hamar az
egyik patinás fõvárosi egyesületbe a
Bp. Honvédba vezetett az útja. A heti
hat edzés, no és a szakágspecifikus tré-

nerek munkája - az olim-
pikonokat és hazai bajno-
kok egész sorát kinevelõ
Karakasné csoportjába
tartozik Fanny - hamar rá-
mutatott a váltás értelmé-
re. A remek rajtkészség-
gel megáldott atlétalány a
hatvan méteren, ami a
fedett pályás idõszak fõ
versenye a sprintereknél,
már az elsõ félévben
2008 szeptemberétõl
2009 tavaszáig három ti-
zedet fejlõdött. Ma 7 má-
sodperc 59 századmá-
sodpercnél tart 60 méte-
ren, százon pedig 11 perc
84 századmásodpercnél.
De már az idén újabb tá-

madást intéz az egyéni csúcsaival szem-
ben a magyar juniorbajnok atléta.(Eb-
bõl a szempontból nem túl jól indult az
idény, az ilyenkor jellemzõ megfázásos
betegségek okán nem indulhatott egy
nemzetközi versenyen, és a felnõtt or-
szágos fedett pályás bajnokságon is
csak a 4x400-as váltót vállalta fel, de ott
gyõzelmet ünnepelhetett. 

A mai magyar nõi atlétikában már
a tényezõnek számító két juniorko-
rú sprinter egyike, Schmelcz Fanny,
aki nagy csatát vív majd a junior baj-
noki címért a honosított, vietnámi
Nguyen-nel, miközben lassan a fel-
nõttválogatottság kapuján is elkezd
kopogtatni. Idõközben nemzetközi
tapasztalatokra és a vele járó sikerél-
ményekre is szert tett a már külföldi
szereplésekkel együtt járó pályafutása
során. Tagja volt a tavalyi kanadai juni-
or világbajnokságon a 12 .helyet elért
magyar 4x100-as váltónak, belekóstolt
az amerikai és afrikai meghatározott-
ságú világatlétika légkörébe. 

- Igen, ez egy egészen más világ,
mint az európai, más adottságokkal, le-
hetõségekkel - vetette közbe a szek-
szárdi származású atléta. - A vébéken,
különösen a sprinter számokban az
sem tud tényezõ lenni, aki Európában
akár a felnõtt bajnoki címig is eljut. Et-
tõl függetlenül szeretném kihozni azt,
ami valóban bennem van a hatvanon
és a százon, a kétszáz legföljebb a ki-
egészítõ számom lehet. Szeretnék

elõbb-utóbb csapatban és egyéniben
is felnõtt magyar bajnok lenni és kül-
földön versenyezni, de ezért még so-
kat kell dolgozni, összerakni a mozgá-
somat, odafigyelni a testfelépítésemre,
úgy erõsíteni, hogy az a gyorsaságo-
mat például ne befolyásolja negatívan
a felszedett izomtömeg.

Õsztõl amerikai
egyetemen folytatná
Fanny a délelõttjeit is sportos közeg-
ben tölti, a Kölcsey ugyanis sportgim-
názium, tele válogatott sportolókkal.
Nem gond, ha éppen két hetet is hiány-
zik az atlétika okán. De nem az a típus,
aki hanyagolná a tanulást, négy egész
fölötti átlaggal várja az idei érettségit,
miközben már amerikai egyetemre vá-
gyik, éppen az az atléta tehetsége lehe-
tõ legteljesebb kibontakoztatása érde-
kében. Kedvezõ elõjel, az ösztöndíj el-
nyerése szempontjából, hogy az egyik,
az atlétikára szakosodott egyetem kép-
viselõje hamarosan eljön Pestre is,
hogy élõben feltérképezhesse õt. 

Ha mégsem jönne össze már õsz-
szel a dolog, akkor a Semmelweis-
egyetem sporttudományi karára be-
juthat a közeljövõ egyik reménybeli
meghatározó nõi sprintere, aki az
idén az észtországi egyéni junior Eb-
én és a törökországi felnõttcsapat
Európa-bajnokságon is szeretne bi-
zonyítani. B. Gy.

Szekszárdról indult az ígéretes sprintertehetség
Schmelcz Fanny: „Érdemes volt váltanom”

Szekszárdi karatésok sikerei
Magyarországra került az Igor Andjelkovic-emlékkupa

Ezüstök Szerbiából

Négy ország 351 versenyzõje mérte
össze erejét, tudását az Igor And-
jelkovic Nemzetközi Emlékversenyen
február 19-én a szerbiai Zomborban.
Magyarországot a szekszárdi Ippon Ka-
rateegyesület és a barcsi VSE verseny-
zõi képviselték. A szekszárdi Ippon KE

színeiben Nyéki Bence és Balogh Máté
indult, míg Balogh László edzõ a nem-
zetközi bírói testületet erõsítette.

A kis versenyzõk tisztességesen
helytálltak a nemzetközi mezõnyben:
Nyéki Bence (7 éves) kata arany- és
kumite ezüstérmet nyert, Balogh Má-
té (9 éves) kategóriájában egy nagy
létszámú katacsapat középmezõnyé-

ben végzett, küzdelem-
ben pedig ezüstérmet
nyert.

A barcsiak 12 verseny-
számban indultak és 12 ér-
met szereztek. Így õk mint
a legeredményesebb csa-
pat végeztek. Ennek kö-
szönhetõen az Igor
Andjelkovic-emlékkupa
Magyarországra került. A
versenyt jó szervezés,
gyors lebonyolítás és kor-
rekt bírói munka jellemez-
te. A szekszárdiak követke-
zõ nagy versenye is kül-
földön lesz, a márciusi Szu-
per Empi Karate Európa-

kupán, amelyet Szabadkán rendez-
nek, majd Horvátországba várják
õket. Szép volt, fiúk! Hajrá Ippon.

Ezüst és bronz 
a megyebajnokságon

Öt versenyzõvel indult a szekszárdi Ip-
pon Karateegyesület a február 20-án Bá-
taszéken megrendezett megyei karate-
bajnokságon. Minden szekszárdi karaté-
ka az U10-es korcsoportban lépett pást-
ra Nyéki Bence (7 éves),Oláh Lajos
Márkosz (8 éves), Balogh Máté (9 éves),
Kõvári Bálint (9 éves) és Csákvári Dávid
(9 éves). A verseny jól indult, de a bírás-
kodás igencsak próbára tette a verseny-
zõk, az edzõk és a szülõk türelmét is.
Mindent összevetve Balogh László veze-
tõedzõ és Major Antal edzõ elégedett a
kis versenyzõk eredményeivel. A forma-
gyakorlatokat az elvárásnak megfelelõ-
en hajtották végre, a küzdelemben tisz-
tességesen helytálltak! Oláh Lajos
Márkosz küzdelemben ezüstérmet szer-
zett, Csákvári Dávid formagyakorlatáért
bronzéremben részesült.               B. L.Balogh László edző, Nyéki Bence és Balogh Máté

A városi sportcsarnok 
jövõ heti programja

MÁRCIUS 3. 19.00-21.00 Városi
asztalitenisz-bajnokság
MÁRCIUS 4. 14.00 UKSE Szek-
szárd-Veszprém Barabás KC NB
I/A nõi serdülõ-kézilabdamérkõzés
MÁRCIUS 4. 16.00 UKSE Szek-
szárd-Veszprém Barabás KC NB
I/A nõi ifjúsági kézilabda-mérkõzés
MÁRCIUS 4. 18.00 UKSE Szek-
szárd-Veszprém Barabás KC NB
I/A nõi felnõtt-kézilabdamérkõzés

Helyesbítés
Múlt heti „Bemutatkoztak a Gemenci
Sólymok” címû jégkorongról szóló
cikkünkben a Török testvérek szerep-
lésével kapcsolatban sajnálatos mó-
don pontatlan információk jelentek
meg, ezért azokat helyesbítjük: A leg-
fiatalabb, Bence és a középsõ fiú, Zsolt
szerepelt a szekszárdi gyerekcsapat-
ban (utóbbi volt a kapus), és a legidõ-
sebb, Richárd a túlkoros, aki emiatt
nem léphetett pályára a szekszárdi
tornán. A tévedésért az érintettek el-
nézését kérjük.



2011-ben ötödik születésnapját ünnep-
li a Domaine Gróf Zichy Futóverseny.
A Sportélmény Alapítvány az idei év-
ben április 16-án, szombaton 14 órától
rendezi a jubileumi versenyt.

Az alapítvány idén is szeretné érde-
kessé és vonzóvá tenni a rendezvényt.
Továbbra is megrendezik az általános is-
kolások négy korcsoportjában a ver-
senyt, az I-II. korcsoportnak 1000 méter
a táv, a III-IV. korcsoportnak 2000 mé-
ter. Újdonság, hogy az idei futamon a
gyerekek is chipet kapnak, így gyorsabb
és precízebb lesz az eredmény. A befu-
tónál pólót, csokit, frissítõt és Tolle-túró
rudit kapnak, a legkisebbeknek szokás
szerint fagyikupon is jár. A legjobbak a

hagyomány szerint mézeskalácsérme-
ket vehetnek át. A gyermek futamok-
ban nincs nevezési díj!

A pénzdíjas profi versenyen is vál-
toztattak a szervezõk, a férfiak is 5 ki-
lométert futnak, így pörgõsebb lesz a
rendezvény. A két gyõztes 80 ezer fo-
rintot vihet haza, de még az ötödik he-
lyezettek is kapnak tíz-tízezer forin-
tot. Scherer Tamás és Csillag Balázs
szeretnék, ha Kálovics Anikó is vissza-
térne a jubileumi rendezvényre.

Az épek és fogyatékkal élõk futa-
mát most rendezik meg harmadszor a
Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszö-
vetségével közösen. Öt kategóriában
várják a fogyatékos sportolókat egy

1000 méteres közös futásra. Az ama-
tõrök (5 km) és a váltók futását
(4x1000 m) szeretnék az idén feltur-
bózni a szervezõk, mert korábban itt
próbálkoztak a legkevesebben. Az ala-
pítvány a mostanában oly sokat han-
goztatott országos céllal, megegyezõen
többet szeretne fordítani az iskolai és a
szabadidõsportra. A váltóban továbbra
is várnak családokat, cégeket, intézmé-
nyeket, baráti társaságokat, akiknek
van 3-4 percük arra, hogy fejenként
1 kilométert lefussanak. Az atlétákkal
közeli kapcsolatban álló szervezõk ab-
ban is szívesen segítenek, ha esetleg va-
lahol egy ember hiányzik a váltóból. Az
amatõröknél báró Twickel György fõtá-

mogatónak köszönhetõen szekszár
san motiválják az indulni vágyókat
elsõ harminc célba érkezõ hölgy egy-
egy üveg zamatos rosébort kap ajánd
ba, az elsõ 30 célba érkezõ férfi egy-egy
palack kiváló vöröset vihet haza. A v
tóknak 5000 forint/váltó a nev
díj, az amatõr és profi futamra 2000
forint. Aki március 1-jéig bene
versenyre az alapítvány honlapján
(www.sportelmeny.hu), annak csupán
1000 forintjába kerül a részvétel.

Az alapítvány a „felkészülésrõl” is
gondoskodik: a március 20-án ismét
megrendezi a töltésfutást a Szekszár
Vízmû Kft.-vel közösen a Sió-tölt
a víz világnapja alkalmából.

Az ötödik születésnapra igy
nek a szervezõk illusztris vendégek
is hívni.
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Az „Év Rendõre”
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése a 20/2005. (X. 3.) Kgy. sz.
rendeletével „Év Rendõre” kitüntetõ
címet alapított.
A rendelet szerint:
A kitüntetõ cím az adományozást
megelõzõ évre vonatkozik.

Az „Év Rendõre” cím annak a sze-
mélynek adományozható, aki 
a.) a rendõrség állományának tagja -

hivatásosként vagy közalkalma-
zottként - ezen belül a Szekszárd
Városi Rendõrkapitányságon tel-
jesít szolgálatot és 

b.) munkáját lelkiismeretesen, tartó-
san magas színvonalon végzi

A kitüntetésben az adott évben a bûn-
ügyi és a közbiztonsági szakterületen
dolgozó egy-egy személy részesíthe-
tõ.
Az „Év Rendõre” cím adományo-
zására javaslatot tehet:
a.) Szekszárd Város Rendõrkapitá-

nya
b.) a közgyûlés bizottságai, illetõleg

a képviselõk
c.) bármely társadalmi szervezet,

alapítvány, magánszemély
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) javaslattevõ nevét
b.) a cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkás-
ságát, a cím adományozását
megalapozó tényeket

A kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó javaslatokat írásban a jegyzõ-
höz kell benyújtani (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). A javaslatok beér-
kezésének határideje 2011. már-
cius 14. A javaslatokat a közgyûlés
által felkért bizottság készíti elõ köz-
gyûlési döntéshozatal céljából, és a
polgármester terjeszti a közgyûlés
soron következõ ülése elé.

Az „Év Tûzoltója„
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése a 20/2005. (X. 3.) szekszár-
di ör. számú rendeletével „Év Tûzoltó-
ja” kitüntetõ címet alapított.
A rendelet szerint a kitüntetõ cím az
adományozást megelõzõ évre vonat-
kozik. Az „Év Tûzoltója” cím annak a
személynek adományozható, aki:
a) hivatásos, vagy közalkalmazotti állo-

mányban, a Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltóságánál teljesít szolgálatot;

b) az adományozás évét megelõzõ év-
ben a tûzmegelõzés, a tûzoltás, a
mûszaki mentés és a katasztrófa el-
hárítás területén olyan kimagasló te-
vékenységet folytatott, amellyel hoz-
zájárult a város és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Hivatá-
sos Tûzoltósága mûködési területé-
nek közbiztonsága javításához, a tûz-
esetek számának csökkentéséhez.

Az „Év Tûzoltója” cím adományo-
zására javaslatot tehet:
a) Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata Hivatásos Tûzoltósá-
gának parancsnoka;

b) a közgyûlés bizottságai;
c) az önkormányzati képviselõk;
d) bármely magánszemély, társadalmi

szervezet, alapítvány.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevõ nevét;
b) a cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkássá-
gát, a cím adományozását megala-
pozó tényeket.

A kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó javaslatokat írásban a polgár-
mesterhez kell benyújtani (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). A javas-
latok beérkezésének határideje
2011. március 14. A javaslatok érté-
kelését a Közgyûlés által e célból fel-
kért elõkészítõ csoport végzi.

Felhívás

A Magyar Köztársaság Elnöke 2011. márci-
us 7. és 2011. április 30. közötti idõtartam-
ra tûzte ki a bírósági ülnökök választását. A
2007-ben megválasztott ülnökök megbíza-
tása a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló l997. évi LXVII. tv. (továbbiakban Bjt.)
125. § (3) bekezdése szerint az új ülnökök
megválasztásától számított 30 nap elteltével
jár le. 

Ülnöknek az a büntetetlen elõéletû, válasz-
tójoggal rendelkezõ magyar állampolgár vá-
lasztható meg, aki a 30. évét betöltötte, de 70.
életévét el nem érte. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se a Tolna Megyei Bíróságra, a Munkaügyi
Bíróságra és a Szekszárdi Városi Bíróságra
választ bírósági ülnököket az Országos Igaz-
ságszolgáltatási Tanács által meghatározott
létszámmal.

A Bjt 123. §-a alapján az ülnököket a bíró-
ság illetékességi területén lakóhellyel és vá-
lasztójoggal rendelkezõ magyar állampol-
gárok, a bíróság illetékességi területén mû-
ködõ helyi önkormányzatok és társadalmi
szervezetek - kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró
bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság ille-
tékességi területén mûködõ alapfokú és
középfokú nevelési-oktatási intézmények
tantestületei jelölik.

A munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsor-
ban a munkavállalók és a munkaadók ér-
dekképviseleti szervei jelölik.

Határidõ: 2011. március 18.
Az ülnököket Szekszárd Megyei Jogú V

ros Közgyûlése a 2011. március 31. napján
tartandó ülésén választja meg.

A polgármesteri hivatalban az ügyf
gálati iroda hirdetményén, a fszt. 3-as ir
ban (Béla király tér 8.) vagy a hivatal honl
ján www.szekszard.hu az ülnökök jogair
kötelezettségeire vonatkozó tájékozt
megismerhetõ, és a jelöléshez szükséges
nyomtatványok beszerezhetõk vagy l
hetõk. Érdeklõdni a 74/504-162-es t
non vagy a parrag.kati@szekszard.hu e-mail
címen (Parrag Ferencné) is lehet.

Az ülnök jelöléséhez csatolni kell az azt
elfogadó nyilatkozatot, amelynek- egy
mellett - tartalmaznia kell a jelölt arr
nyuló nyilatkozatát, hogy volt-e bünt
és van-e választójoga, ezen túl, hogy a jelöl
beleegyezik-e, hogy megválasztását a Köz
gyûlés nyilvános ülésen tárgyalja.

A jelölt a jelölés elfogadását köv
haladéktalanul, az ülnökké történõ megv
lasztására jogosult képviselõ-testület (Köz
gyûlés) részére hatósági bizonyítvánny
igazolja büntetlen elõéletét. Amennyiben
ezen igazolási kötelezettségét elmul
ülnökké megválasztani nem lehet /Bjt
123. § (7), (8) bek./ 

A jelölést személyesen vagy post
fenti határidõig szíveskedjenek a pol
gármesteri hivatalban leadni vagy meg
küldeni.

Hirdetmény

Bírósági ülnökök választására

Domaine Gróf Zichy Futóverseny – április 16.



Tizennégy iskola több mint 80 tanuló-
ja vett részt idén a Hollós László Megyei
Természetismereti Versmondó Verse-
nyen február 23-án, amely a szekszár-
di születésû természettudós, gomba-
szakértõnek is emléket állít. Egléné Fe-
kete Zsuzsanna, a szervezõ Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház munkatársa la-
punknak elmondta: a verseny meghir-
detésével a természet és a környezetvé-
delem iránti figyelmet kívánták ötvöz-
ni az irodalmi értékekkel. Ez az ,,érték-
kapcsolás" országos szinten is kurió-
zumnak számít. Egléné úgy látja, a vers-
mondásra történõ felkészülés közben
a gyerekek nemcsak elõadói képessé-
geik fejlesztésében, hanem beszédfej-
lõdésben is elõreléphetnek, és a helyes
színpadi viselkedést is elsajátíthatják. A
versenyzõk között sióagárdi, bátai, vár-
dombi, tolnai, tamási, iregszemcsei,
gyönki, hõgyészi és bonyhádi gyere-
keket is láthattunk. A zsûri négy kor-
csoportban ítélte oda a díjakat. Idén az
,,erdõk nemzetközi éve" jegyében  az
ember és az élõvilág kapcsolatát, ezzel
együtt a biodiverzitást, azaz az élõvilág
változatosságát választották alapgondo-
latnak. Az eseményt Szekszárd város

Csillagné Szánthó Polixéna nyitotta
meg. Az értékelésben részt vett még
Németh Judit elõadómûvész, Aczélos-
né Solymár Magdolna (Szekszárd Kör-
nyéki Foltvarró Egyesület), Ivánné Bá-
nyai Ilona (gyermekkönyvtár-vezetõ),
Horváth Endréné pedagógus, Farkas
Zsuzsa (Mattioni Eszter Szekszárdi
Hölgyklub Egyesület), Gaál Zoltánné
(,,Zöldtárs" Alapítvány), Kõkúti Eszter
(Pörbölyi Ökocentrum). Támogató-
ként a Gemenc Zrt., a Szekszárd Kör-
nyéki Foltvarró Egyesület, valamint a
Magyar Madártani Egyesület Tolna
megyei csoportja is jelen volt az ese-

ményen. Tõlük különbözõ ajánd
kat (például mesepárnát, erdei albu
mot) kaptak a versenyzõk.

Az elsõ korcsoportban (1-2. oszt
lyosok) I. helyezett: Herczig Rék
oszt., Wosinsky Mór Oktatási Int
mény Széchenyi István Ált. Isk
Tolna), II. Sili Gergõ (1. oszt., Gar
Ált Isk. és AMI), III. Oláh Péter (2 .
oszt., Babits Ált. Isk.). Második k
csoport: I.: Borza Bálint, 3.oszt
(Babits Mihály Általános Iskola, Szek
szárd) II. Antics Hilda, 3. oszt
(Dienes Valéria Általános Iskola, Szek
szárd). III. Köpenczei Csenge, 4. osz
tály (Babits Mihály Ált. Iskola, Szek
szárd). Harmadik korcsoport: I. he
lyezett: Pusztai Petra, 5. osztály ( Ba
bits Mihály Ált. Iskola, Szekszárd). II.
Guld Csenge, 5. osztály ( Szent József

Katolikus Iskola). II. Hús L
6. osztály (Baka István Által
Iskola, Szekszárd). A negy
korcsoportban csak elsõ hely
zés született: Matos Péter, 8. osz
tály ( B. O. N. I. Arany János Ál
Iskola, Bonyhád). E korcsopor
ban a különdíjat Szulimán T
mara, a Babits Mihály Által
Iskola nyolcadik osztályos t
lója vehette át. Elismerés ill
felkészítõ tanáraikat is, akik
nagyban hozzájárultak a gy
kek szép sikereihez.

2011. február 27.
KÖZÉRDEKÚ

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 22. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Március 22. (kedd) 16-18 óráig. Pol-
gármesteri Hivatal, I. emelet 
36. sz. iroda,
II. sz. választókerület

Március 1., (kedd) 16-17 óráig, 
Gyakorló Általános Iskola
Március 8., kedd 16-17 óráig, 
Garay Általános Iskola
Márc. 29., kedd 16-17óráig, 
Gyakorló Általános Iskola

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

A hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
I. Béla gimnázium és informatikai
szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  

A hónap utolsó péntekén 14-15 ór
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépül

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON a városközpontban,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-

Íjászérmek az
Alisca Nyilainál

Hiányzik a szabadtéri lövés lehetõsége
az íjászainknak, ezért kihasználnak
minden lehetõséget, és teremverse-
nyeken vesznek részt a tavasz bekö-
szöntéig.

Ebben az évben már három verse-
nyen is rajthoz álltak. A Futás íjász mi-
nõsítõ nemzetközi versenyen a Kassai-
völgyben,  Füleki Krisztián, Piros Lász-
ló, Almási Richárd, Pirosné Deli Erzsé-
bet, Gaszler Viktória, Domonkos Er-
zsébet, Nemes Miklós adta tudása leg-
javát az öt ország versenyzõi között.

Másodikként Pakson, egy nemzet-
közi teremversenyen, a Hagyomá-
nyos Magyar Íjász Táblán szintén 5 or-
szág versenyzõivel viaskodtak. Itt a
legjobbak a következõk voltak: Piros
Roland (90 százalékos teljesítményé-
vel ezüstérmet szerzett), Bükszegi
Norbert és ifjabb Horváth Tibor
(bronz), Radnóti Hanna (ezüst).

Február 19-én pedig a Miskén ren-
dezett terem 3. D versenyen mérték
össze tudásukat az ellenfelekkel. A
négy aliscás versenyzõ maximális tel-
jesítményt nyújtva 3 aranyérmet szer-
zett (Domonkos Erzsébet, Piros Ro-
land, Till János) a kitûnõen lövõ
Bükszegi Norbert jóvoltából pedig
egy ezüstöt. Következõ, nagyobb ver-
senyük a terem-Európa-bajnokság
lesz, amit Budapesten a Hungexpó te-
rületén rendeznek meg.

Természet és irodalom 
Versmondó verseny Hollós László emlékére
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