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SZEKSZÁRDI KÖTŐDÉSŰ
FOCISTÁKRA ÉPÍTENEK
AZ UFC-NÉL 

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁSI FELHÍVÁSOK 12. OLDAL

RITKA, KÜLÖNÖS
PÁROS A GITÁR ÉS
AZ OBOA 9. OLDAL 2. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEP

Ünnepi megemlékezés a Béla ki-
rály téren, 10.00 óra.

Ünnepi beszédet mond: Horváth
István Szekszárd polgármestere.

A mûsort elõadják: a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule tanulói
(felkészítõk: Dánfi Edit, Füléné Csorba
Katalin, Kovácsné Heimann Edit,
Vargáné Szabados Edit, Bozzay Izabella,
Haffner Zsoltné, Nemes András).

Koszorúzás
Az ünnepi megemlékezésben köz-

remûködik: az Alisca Brass Band fú-
vószenekar és a 608. sz. Schola
Caritatis cserkészcsapat.

Az ünnepség után a Honismereti
Egyesület és tisztelgõk virágot he-
lyeznek el az alsóvárosi és az újvá-
rosi temetõben a szekszárdi '48-
asok, Garay Antal és Hollós Alajos
sírjánál.

Az ifjúság esti mûsora, 19.00 óra
„Avagy virág vagy te, hazám ifjú-

sága?” címmel versben, prózában,
dalban, mozgásban és zenében a mû-
velõdési ház márványtermében –
közben: teaház.

Közremûködnek: szekszárdi fiata-
lok, az I. Béla Gimnázium Új Zóna
Klubja és diákjai, Komjáthy Attila és
az Art Contact Mozgásszínház. Rende-
zõ: Sárvári János.

„Itt az idõ, most vagy soha!”
Ünnepeljünk együtt március 15-én, a Béla király téren!
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ÓVODAI BEÍRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 33/2010. (III.4.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy a 2010/2011. nevelési évre Szek-
szárd város óvodáiba a beíratás

2010. április 14-én (szerda), 8-17
óráig

2010. április 15-én (csütörtök), 8-17
óráig lesz a következõ helyszíneken:

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

II. 2. számú Óvoda és Bölcsõde
(Mérey u. 37-39.). Hozzátartozó telephe-
lyek: Mérey u. 37-39. és Kadarka u. 100.
Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet
szerinti 2. számú óvodai körzet.

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

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

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

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

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

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

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

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

nata, vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

- valamint orvosi igazolása.
Lehetõség szerint a szülõ vigye magával

beíratandó gyermekét. 
- Beíratható az a gyermek, aki harmadik

életévét 2010. május 31. napjáig betölti, ille-
tve 2010. december 31-ig tölti be, és felvétel-
ét az óvodai férõhelyek száma lehetõvé teszi. 

- A 2011. január 1-tõl május 31-ig harma-
dik életévüket betöltõ gyermekek szülei is
ezen idõpontban kérjék gyermekük elõ-
jegyzését.

- Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki
a 2010. év folyamán ötödik életévét betölti
és eddig nem járt óvodába.

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

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

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

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

ISKOLAI BEÍRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 33/2010. (III. 4.) szá-
mú határozata alapján értesítjük a Kedves
Szülõket, hogy a 2010/2011. tanévre Szek-
szárd város általános iskoláiban az elsõ osz-
tályokba a beíratás 

2010. április 12-én (hétfõ), 8-18 óráig
2010. április 13-án (kedd), 8-18 óráig

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

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

A sportági osztályba jelentkezõ gyerme-
kek számára a fizikai képességeket felmé-
rõ alkalmassági felvételi: 2010. március
22. (hétfõ) és március 23. (kedd), illetve
március 29. (hétfõ) és március 30. (kedd),
14-17 óráig (helye: Zrínyi u. 78.).

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

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

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

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

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

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

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény (Gróf P. u. 23.).

A tanulók beíratásával kapcsolatos elõ-
írások, tudnivalók: 

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

- Be kell íratni a 2010. december 31-ig he-
tedik életévüket betöltött gyermekeket. 

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

- Be kell íratni a 2010. május 31. napjáig
hatodik életévüket betöltött gyermekeket,
akik az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ségi szintet elérték. 

- A szülõ kérelmére beíratható a gyer-
mek akkor is, ha hatodik életévét 2010. de-
cember 31. napjáig tölti be. 

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

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

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

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

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

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

nata, vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

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

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

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzõ

BEÍRATÁSI KÖRZETEK

1. számú óvodai körzet - 1. Számú Óvoda
Kindergarten, Kölcsey ltp. 15.: Aranytó u.,
Árpád u., Augusz I. u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u.,
Bárányfok, Béketelep u., Berzsenyi u., Bogyisz-
lói út, Borrév, Csaba u., Damjanich u., Garay
tér, Hunyadi u., Józsefpuszta, Kendergyár, Ke-
selyûs, Keselyûsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér,
Korsófölde u., Kölcsey ltp., Liszt tér, Luther tér,
Mátyás király u., Mészáros L. u., Nyámánd-
puszta, Ózsák puszta, Petõfi S. u., Pollack M.
ltp., Pollack M. u. páratlan oldala, Pollack M. u.
páros oldala 2-72. számig, Rákóczi u. páratlan
oldala 1-47. számig, Sport u., Széchenyi u. pá-
ros oldala 2-38. számig, Szent István tér, Szent-
miklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u.,
Toldi u., Tompa u., Tormay B. u., Wosinsky Mór
ltp., Zrínyi u. páratlan oldala 1-47. számig, Zrí-
nyi u. páros oldala 2-42. számig.

2. számú óvodai körzet - 2. Számú
Óvoda és Bölcsõde, Mérey u. 37-39.: Akác-
fa u., Babits M. u., Bagóvölgy, Baka u., Bakony
u., Bálint köz, Balparászta, Balremete, Bartina
köz, Bartina u., Bartók B. u., Batthyány u., Bé-
la király tér, Benedek apát u., Benedekvölgy,
Dr. Berze Nagy J. u., Bethlen G. u., Bikavér u.,
Bocskai köz, Bocskai u., Bólyai J. u., Bor u.,
Borkút, Borzsák E. u., Bottyán-hegyi ltp.,
Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u.,
Csonka u., Dicenty D. u., Dorogi köz, Dózsa
Gy. u., Dûlõ u., Elõhegy, Elõhegyi u., Erkel F.
u., Esze T. u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy,
Flórián u., Fukszvölgy, Fürdõház u., Fürt u.,
Gárdonyi G. u., Halász B. u., Hársfa u.,
Hermann O. u., Hidaspetre, Hosszúvölgy,
Hosszúvölgy u., Hrabovszky u., Illyés Gy. u.,
Jelky A. u., Jobbparászta, Jobbremete, József
A. u., Kablár köz, Kadarka köz, Kadarka ltp.,
Kadarka u., Kálvin tér, Kandó K. u.,
Kapisztrán u., Kápolna tér, Katona J. u., Ke-
mény S. u., Kerékhegy, Kerékhegy u.,
Kisbödõ u., Kiskadarka u., Kiss J. u., Klapka
Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L.
u., Kõrösi Csoma S. u., Landler J. u., Leopold

L. u., Liszt F. u., Lisztes u., Lisztesvölgy, Lõtéri
köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u.,
Mérey u., Mocfa, Muskotály u., Nagybödõ u.,
Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Pa-
lánki hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u.,
Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Pince u.,
Pollack M. u. páros oldala 74. számtól végig,
Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Rákó-
czi u. páratlan oldala 49. számtól végig, Rákó-
czi u. páros oldala, Remete u., Rizling u., Ró-
zsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy, Ságvári E. u.,
Sauli-völgy, Séd köz, Selyem u., Semmelweis
u., Soós S. u., Szakály testvérek u., Szalai völgy,
Szászipuszta, Széchenyi u. páratlan oldala 1-
37. számig, Székely B. u., Szent László u., Szü-
ret u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya
u., Tolnai L. u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u.,
Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u., Wigand J.
tér, Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi u. páratlan ol-
dala 49. számtól végig, Zrínyi u. páros oldala
44. számtól végig.

3. számú óvodai körzet - Gyermeklánc
Óvoda, Perczel u. 2.: Ady E. u., Alisca u., Al-
kony u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Alpá-
ri Gy. u., Arany J. u., Árnyas u., Árok u., Bakta,
Bakta köz, Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság
u., Barázda u., Bátaszéki út, Bem u., Bencze F.
u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u., Ber-
tók Róbertné u., Bezerédj u., Bodzás, Bródy
köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u., Csalogány u.,
Csap u., Csatár, Csatári u., Csébi fiúk u., Csend
u., Cseri J. u., Csobolyó utca, Csokonai u., Cso-
pak u., Csötönyivölgy, Dobó u., Domb u., Ebes
u., Ebespuszta, Epreskert u., Fagyöngy u., Falu-
hely, Fáy A. u., Flach I. u., Gemenc u., Geszte-
nyés, Görögszó, Gróf P. u., Gurovica,
Gyertyányos, Gyûszûvölgy, Halasi A. u., Ha-
rang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér utca,
Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény u., Hol-
lós u., Holub u., Honvéd u., Ibolya u., Istifán
gödre u., Ivánvölgy, Jókai u., Kacor utca, Ka-
lász u., Kálvária u., Kecskés F. u., Kerámia u.,
Kertész u., Kilátó u., Kisfaludy u., Kövendi S.
u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel u.,
Levendula u., Lugas u., Magyar S. u., Major u.,
Május 1. u., Mester u., Mikes u., Móricz Zs. u.,
Munkácsy u., Muskátli u., Dr. Nagy István u.,
Napfény u., Népfront u., Ocskó L. u., Otthon
u., Óvoda u., Perczel M. u., Porkolábvölgy,
Prantner J. u., Puttonyos u., Rozsnyai M. u.,
Sárköz u., Szabó D. u., Széchenyi u. 39. szám-
tól mindkét oldal végig, Szekér u., Dr.
Szentgáli Gy. u., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ,
Szõlõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõhegy u.,
Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u.,
Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Vasvá-
ri u., Venyige u., Vesszõ u., Vincellér u., Vitéz
u., Völgy u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M.
u., Zengõ u., Zöldfa u.

1. számú iskolai körzet - Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, Zrínyi u. 78.: Arany-
tó u., Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-
Zs. u., Baka u., Balassa u., Balparászta, Bárány-
fok, Batthyány u., Béketelep u., Dr. Berze
Nagy J. u., Berzsenyi u., Bikavér u., Bogyiszlói
út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borrév,
Bottyán-hegyi ltp., Csaba u., Damjanich u.,
Dorogi köz, Dûlõ u., Elõhegyi u., Ezerjó köz,
Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi
G. u., Halász B. u., Hidaspetre, Hrabovszky u.,

Folytatás a 15. oldalon.

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATÁSI FELHÍVÁSOK
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HÉTRŐL HÉTRE

Királyi város, királyi fõtérrel
A 740 milliós önerõ mértékéig a nyáron elindul a Béla király tér rekonstrukciója

Várhatóan a nyár elején megkez-
dődhet a Béla király tér felújítá-
sának a kivitelezése – jelentette
be szerdán sajtótájékoztatón
Horváth István polgármester.

I. I.

A közgyûlés döntött a közbeszerzési
eljárás megindításáról. A 2,4 milliár-
dos városrehabilitációs programnak
ez lesz az elsõ üteme. A kivitelezést
össze kell hangolni a mintegy 800 mil-
liós költséggel megújuló megyeháza
felújításával. Utóbbinak már aláírták a
támogatói szerzõdését. A városreha-
bilitációs pályázatról augusztusban
kormánydöntés született, de szerzõ-
dés még nincsen. A több mint 700 mil-
lió forintnyi önerõ mértékéig, saját fe-
lelõsségére, a város elkezdheti a beru-
házást – mondta a polgármester. 

A Béla király tér felújításának a meg-
kezdésérõl szóló sajtótájékoztatón szá-
mos képviselõ is részt vett, ugyanis a
terveket Turi Attila Ybl-díjas építész
mutatta be. A találkozó alkalmat adott
arra, hogy néhány, a tér látképét is be-
folyásoló részletkérdésrõl beszéljenek.
Kerekes László, a Városfejlesztési Kft.

ügyvezetõje elmondta, hogy a várme-
gyeháza elõtti, elkerítendõ területet az
ottani építkezés rendelkezésére bo-
csátják, míg arra szükség lesz. 

Turi Attila elmondta, alapelve az
volt, hogy a mûemlék, vagy arra mél-
tó épületeket kiemeljék a jelenlegi ek-
lektikus közegbõl. A megszûnõ par-
kolási lehetõséget a piac alatti 173

beállóhelyes mélygarázs majdnem
megháromszorozza. A teret azonos
burkolat foglalja egységbe. Szent
László király szobrát áthelyezik apja,
I. Béla szobrának a közelébe, egy tel-
jesen új parkba. A két szobor közt
egy kis meghasított domb utal a múlt-
ra, írott kövekkel, amelyek nem nyel-
vi jelentést hordoznak, hanem azt

szimbolizálják, hogy a föld alatt ott a
történelmi múltunk. Helyreállítják az
országzászlót, hatméteres zászlórúd-
dal. Az új 1848-as emlékmû alapja be-
lesimul a tér felõli oldalon a megyehá-
zát körülvevõ falba. 

Sok kis részlet még kérdéses, de
nem kell róluk sietve dönteni. Így ar-
ról a tervezõi ötletrõl sem, hogy
Szent László szobrának a helyén tele-
pítsenek 24 szõlõtõkét. Az ott lévõ
öreg fa ellenpontjaként pedig szökõ-
kút épülne. Az elsõ ütem a megyehá-
za udvara és a Várköz felújításával fe-
jezõdik be. Utána következik a piac-
tér teljes újjáépítése.

Kerekes László, a Városfejlesztési Kft. ügyvezetõje (balról) és Turi
Attila Ybl-díjas építész a városközpont felújításának látványterveivel

A beruházás néhány 
adata (millió Ft)

Köztérfelújítás 121

Járda 19

Közpark 34

Úthálózat 84

Közmû 1. 82

Közmû 2. 82

Várkert park 77

Közmû 82

FORRÁS: SZEKSZÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tizenkét hét, 12 ezer látogató a szekszárdi jégpályán
n Jött, látott és gyõzött. Az elmúlt hét
végén, március 6-án zárta be kapuit a
Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. ál-
tal felállított és mûködtetett szekszár-
di jégpálya. Három hónap alatt mint-
egy 12 ezer látogató élvezte a korcso-
lyázás örömeit, egyre többen tanulták
meg ennek a szép sportnak az alapja-
it, használták ki a kedvezményes és in-
gyenes látogatási lehetõséget. Kõvári
Ildikó kommunikációs munkatársat
egy kis összegzésre kértük.

– A Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. 2009. december 6. és 2010. már-
cius 6. között üzemeltette az idei sze-
zonban a jégpályát, a sportcsarnok
mögötti területen. Népszerûek és lá-
togatottak voltak rendezvényeink,
amelyek sportolási és kulturált szóra-
kozási lehetõséget is biztosítottak
egyben. Kiváló volt a jég minõsége az
egész szezon alatt, hiszen a pálya fö-
lötti sátor védettséget biztosított a de-
cemberi esõk és a januári, februári
hóesések alkalmával is. Mindössze
két alkalommal szünetelt két óráig a
pálya, amíg a sátor tetejérõl letakarí-
tottuk a havat...

– A vízmûnek, mint közszolgálta-
tónak érdemes volt a városlakók és
környékbeliek elé ilyen szolgáltatás-
sal kilépni? Mit mutatnak a számok?

– A mûködés eredményes volt, po-
zitív eredménnyel zártuk a szezont. A

látogatók száma meghaladta a 12 ez-
ret, a legtöbben, 350-en január 10-én,
vasárnap korcsolyáztak. Szekszárdról
és környékérõl érkeztek a legtöbben,
de a megye több településérõl fogad-
tunk látogatókat. Sokan jöttek
Bátaszékrõl és Bonyhád térségébõl,
Nagymányokról vagy Kakasdról, de
Mecseknádasdról és Dunaszekcsõrõl
is érkeztek vendégek. A tízezredek lá-
togató, Farkas Kitti például
Kisvejkérõl jött korcsolyázni. Na-
gyon jól fogadta a közönség azt a le-

hetõséget, hogy karácsonykor és szil-
veszterkor is nyitva tartottunk, a leg-
többen december 24-én éltek a lehe-
tõséggel, de a téli szünetben is sokan
látogattak el hozzánk.

– Az iskolásoknak ingyen hirdet-
tek lehetõséget, sokan éltek ezzel?

– Egy kivételével valamennyi szek-
szárdi általános iskola kihasználta az
ingyenes csoportos korcsolyázási le-
hetõséget. Hétköznap délelõttön-
ként a gyerekeké volt a pálya. Leg-
többen és legnagyobb létszámban a

Dienes Valéria iskola tanulói közül lá-
togatták a pályát, a középiskolások
közül a Garay János Gimnázium di-
ákjai voltak a legaktívabbak. A látoga-
tói létszám növekedésében komoly
szerepe volt annak is, hogy az idei év-
ben korcsolya- és a jégkorong-okta-
tást is szerveztünk.

– Egy új sportágat honosítottak
meg a megyeszékhelyen... 

– Azok, akik jégkorongozni tanul-
tak, nagyon lelkesek voltak, rendsze-
resen látogatták a pályát. Baráti társa-
ságok, alkalmi csoportosulások hoz-
ták létre azt az öt hokicsapatot, ame-
lyek bajnokságot szerveztek a város-
ban. Ezek a csapatok szekszárdi és
városkörnyéki fiúkból, illetve Buda-
pesten tanuló fiatal felnõttekbõl ver-
buválódtak. A hétvégi meccsekre
Dunaújvárosból, Bajáról is érkeztek
jégkorongozást kedvelõ fiatalok, hi-
szen a szekszárdi az egyik legna-
gyobb és legkulturáltabb fedett pálya
a Dél-Dunántúlon.

– Feltételezem, hogy jövõre lesz
folytatás?

– Terveink szerint jövõre fûtött
melegedõt alakítunk ki a pálya mel-
lett, és középtávú terveink között az
is szerepel, hogy a jelenlegi 40x20
méteres pálya helyett egy nagyobb,
szabványos 60x30 méteres játékte-
ret hozunk létre.

Nagyon népszerû volt idén a városi jégkorong-bajnokság 
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n Az Újvárosi Katolikus Társaskör leg-
utóbbi programjának Mayer Mihály
megyés püspök volt a vendége, így a
telt ház garantált volt a Szent István Ház
nagy termében. A megyei és városi kö-
tõdésû egyházi személyiség „Szenve-
dés és Feltámadás” címû elõadása így,
böjt idején a közelgõ húsvét üzenetét
igyekezett az egyes ember egyéni éle-
tére kivetítve megfogalmazni – nem
csak a hívõk számára.

– Úgy gondolom, hogy a mai em-
ber önmaga akar teljesíteni, önmaga
akarja megtalálni az utat, a helyes
irányt. A hívõ ember Isten nélkül
nem tervezi ezt, mert az õ szereteté-
ben, a feltámadás hitében él. A nem
hívõ, illetve a keresõ embereknek azt
tanácsolom, hogy mélyebben nézze-
nek bele az életükbe, és ne maradja-
nak meg csak a felszínnél – adott út-
mutatót a megyés püspök. Mayer Mi-
hály a szenvedésrõl – legyen az lelki,
vagy fizikai – úgy értekezett, hogy ez
az állapot, amely pozitív gondolkodás-
ra, hovatovább szemléletváltásra ser-
kent. Segítségnyújtás, hogy mibe, ki-
be kell kapaszkodnunk. Egy pozitív
eszköz a másoknak való segítségben.
A szenvedéssel egy „magasabb fény”

felé haladunk, a hívõ ember eljut
Krisztus világosságáig, a feltámadásig,
a húsvéti gyertyák üzenetéig. Ez a fel-
támadás valójában gyõzelem, egy új lá-
tásmódot ad az emberiségnek.

– A materiális gondolkodás állan-
dósítja az egyes emberben a szen-
vedést, mindent rossznak, negatív-
nak él meg a mindennapjaiban.

– El kell tudni fogadni magunkat, az
életünket, korlátainkat, s akkor békes-
séget tudunk kötni önmagunkkal –
válaszolta felvetésünkre Mayer Mihály.

– Ez a szenvedésbõl való merítés
az Ön életében is jelentkezett már?

– Többször is, de talán a legfris-
sebb, szekszárdi vonatkozású emléke-
met idézném. A hetvenhez közeledve
engem is gyakrabban elér valami
„nyavalya” mostanság, ami nem feltét-
lenül baj. Az ember fiatalabb korában
általában csak lefelé néz, mert nagyon
akar önmagának, de legfõképpen má-
soknak bizonyítani, teljesíteni. Ké-
sõbb már fölfelé is tekintünk, s ekkor
sokkal objektívebbé válik a világ, lát-
juk mi a fontos, és melyek azok a dol-
gok, amelyek kevésbé azok... Éppen a

Szent István Ház felújítását ünneplõ
esemény idején betegeskedtem – ek-
kor éreztem a legrosszabban maga-
mat –, ami kizárta a személyes jelenlé-
temet. Az ebbéli szenvedésem annyi
imára, fohászra sarkallt ez idõ tájt,

amennyire együtt éltem ezzel a nagy-
szerû közösséggel azokban a napok-
ban, annak újabb gyarapító munkájá-
val, hogy meggyõzõdésem az akkori
ünnep mélységéhez, szépségéhez ily
módon – tulajdonképpen a szenvedés
közepette – jobban hozzájárulhat-
tam, mint személyes jelenlétemmel.

– Miképpen birkóznak meg a költ-
ségvetési pénzek drasztikus csök-
kenésével, tekintettel arra, hogy tu-
catnyi templom, kápolna, kolostor
van végveszélyben az egyházme-
gyében, és intézményeik mûködõ-
képességét is fenn kell tartani - lehe-
tõleg színvonalcsökkenés nélkül?

– Csak ez utóbbiak elhárítására nyí-
lik mód nagy-nagy helyi összefogás-
sal, a probléma megoldására sajnos
nem! Pedig, ha visszakapnánk azt a
vagyont, ami bennünket megilletne,
amire például Horvátországban, Szlo-
vákiában és Romániában van példa –
s amirõl az itthoni sajtó is rendre elfe-
lejtkezik, vagy szemérmesen hallgat –,
akkor ennek hasznosítása révén ké-
pesek lennénk úrrá lenni a nehézsé-
geken – minden további közpénz-
igény nélkül. Bálint György

A szenvedésbõl merítés lehetõsége
Mayer Mihály megyés püspök útravaló gondolatai húsvétra készülõdvén

Mayer Mihály megyés püspök

n Lassan tíz évre tekint vissza az a ha-
gyományos nõnapi ünnepség, melyet
a Mentálhigiénés Mûhely Nyugdíjas
Tagozata - Zádor Béláné fõszervezõ ve-
zetésével – rendez Szekszárd és a me-
gye hölgyeinek.

Évek óta telt ház elõtt köszöntik
március 8-án az édesanyákat, felesé-
geket, lányokat és asszonyokat a mû-
velõdési házban civil egyesületek tag-
jai, s idén sem volt ez másképp. A mû-
sor igényes, tartalmas és színes volt,
szinte minden mûfaj bemutatkozott.
A szereplõk közül sokan évrõl évre
jólesõ érzéssel jönnek, örömet szerez-
ni produkciójukkal.

Az ünnepi mûsort a Swing
Mazsorett Egyesület kitûnõ táncosai
nyitották, megalapozva a délután
hangulatát. A jelenlévõ hölgyeket
Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere köszöntötte megható be-
széddel, melybõl a humor sem hiány-
zott. „Ha odakint még nem is jött el
az igazi tavasz, idebenn legyen tavasz
a lelkekben” – fogalmazott a város el-
sõ embere.

Zsikó Zsuzsa alsónyéki középisko-
lás szülõfaluja népviseletébe öltözve
népdalcsokorral örvendeztette meg a
közönséget, majd az újvárosi társas-
kör vidám éneke és tánca nyerte meg
a nézõk szívét. Sebestyén István
kakasdi mesemondó székely mesék-

kel és énekkel állt a színpadra, s ara-
tott óriási sikert. Az Ifjú Szív Német
Nemzetiségi Tánccsoport három
tánccal vívta ki a közönség szeretetét,
Örömtánc címû darabjuk õsbemuta-
tóját tartották. A 25. éves Platán Nyug-
díjas Klub vegyes kórusa egy igazi ta-
vaszi népdalcsokorral, Kálóczi István
pedig egy szerelmes Petõfi verssel
kedveskedett a közönségnek.

A folytatásban a Bartina Néptánc
Egyesület ifjúsági csoportja bûvölte el
a közönséget, Szabadi Mihály: Szõlõ-
õrzés címû koreográfiájával. Zsók Vil-
helmina és Nyemcsók Pál tanítványa-
it a Csurgó zenekar kísérte. A táncot
újra ének követte: Hauszer Beáta
énektanár két musical betétdalát a kö-
zönség vastapssal jutalmazta.

A szekszárdi nõnapi ünnepi mû-
sornak elõször volt vendége a Paksi
Citerazenekar, akik 30 évvel ezelõtt
alakultak. Most Emlékcitera zenekar
néven kifejezetten a nõnapi ünnep-
ségre egy felejthetetlen elõadással áll-
tak a hölgyek elé: közismert népdalo-
kat és sárközi népdalokat játszottak.

A mûsor méltó befejezéseként a vá-
ros egyik legismertebb csapata, a
március 27-ei Freddie Mercury em-
lékkoncertre készülõ Tücsök Zenés
Színpad tagjai álltak színpadra, és mu-
sicalek számaival szórakoztatták a kö-
zönséget. Sas Erzsébet

„Tavasz legyen a lelkekben”
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Falnak szorítva
A falurombolástól a vidék újraélesztéséig – interjú dr. Ángyán József professzorral

Falurombolásnak nevezte azt, ami
ma a magyar vidékkel történik dr.
Ángyán József, a Szent István Egye-
tem tanára, a Fidesz szakpolitikusa
a közelmúltban Szekszárdon. A fa-
lurombolás kifejezést a romániai
Ceausescu-érából ismerjük, amikor
dózerekkel tettek a földdel egyenlő-
vé magyarlakta településeket.

Cser Ildikó

– Miért aktuális ma Magyarorszá-
gon ez a téma? – kérdeztük elsõként
az elõadás után.

– Nemcsak az agrárium van életve-
szélyben, hanem a kistelepülések, a vi-
déki közösségek is.  Az európai uniós
csatlakozással járó piacnyitást követõ-
en a magyar mezõgazdaság pillanatok
alatt elveszítette az exportpiacát, és
mára a hazait is. Nálunk hiányzik az a
védelem, amit az unió minden országa
felépített a saját piacának érdekében.
Másrészt az a neoliberális eszme ural-
kodik, amely szerint mindent a ver-
seny és a piac határoz meg,  így a ki-
sebbeknek esélyük sincs. A magyar
kormány csak a nagy tõkeérdekeltsé-
geket hozza helyzetbe, közben pedig
mintha fel akarná bontani a társada-
lom szövetét. Olyan intézkedéseket
hoz, amelyek a vidéki közösségeket
rombolják. A közösség megtartó ereje
a templom és az iskola, nem véletlen,
hogy az elsõ támadások ezeket érik.  És
azokat a szolgáltatásokat, amelyek
megtartják a közösségeket. A közleke-
dést, postát, patikát, önkormányzatot.
Az ezer lélekszám alatti falvak nem
tarthatnak fenn önkormányzati hiva-

talt, az iskoláknak
olyan osztálylét-
számokat szab-
nak, hogy ha a te-
lepülés azzal a lét-
számmal nem
tud nyolc évfo-
lyamot fenntarta-
ni, akkor nem
mûködtethet sa-

ját iskolát. Tehát társiskola lesz belõle,
aztán megszorítják a székhelytelepülés
önkormányzatának költségvetését, és
az mit tud tenni? A társtelepülés iskolá-
ját fogja megszüntetni. Így a fiatalság a
gyerekeivel elkezd vándorolni az isko-
lája után, a falvak pedig elnéptelened-
nek.  És Magyarország háromezer-két-
száz településébõl több mint 1700 az
ezer lélekszám alatti. 

– Vidéken ráadásul sokan mezõ-
gazdaságból élnének, ha megérné...

– Hatszázezer feletti a szereplõk szá-
ma az agráriumban, 200 ezer regiszt-
rált gazdaság van ma, ebbõl 8-10 ezer a
tõkés társasági forma, a többi 190 ezer
úgynevezett családi munkaerõn alapu-
ló egyéni gazdaság. Efölött van még
mintegy 400 ezer olyan gazdasági egy-
ség – õstermelõ, részben piacra ter-
melõ – , akinek szintén fontos  az a kis
jövedelem, amit a mezõgazdaságból
szerez a család eltartásához. 

– A boltok polcain szlovák és lengyel
vaj, tej, spanyol paradicsom látha-
tó, a magyar gazdák meg levágják
az állatállományt, lebontják az is-
tállókat, kivágják az ültetvényeket.
Miért kell ennek így lennie?

– A szocialista Kovács László és Né-
meth Imre írták alá a csatlakozási szer-
zõdést, amiben az áll, hogy csak 25 szá-
zalékát kapják a magyar gazdák annak
a támogatásnak, amennyi európai tár-
saiknak jár. A megállapodásban ehhez
még 30 százalék nemzeti támogatást
hozzá engedett tenni az EU, ám ezt fo-
lyamatosan és egyre nagyobb mérték-
ben elveszi a magyar kormány. Most
már 10 százaléknál is kevesebbet ad,
tehát húsz százalék versenyhátrányba
kerülünk a szomszédokkal szemben.
Õk olyan alacsony árakat tudnak tarta-
ni a támogatások révén, amit a magyar
termelõ nem tud kigazdálkodni. A
multinacionális tõkét viszont semmi-
lyen módon nem korlátozza a jelenlegi
kormányzat. Pedig ennek a neoliberá-
lis politikának semmi köze a baloldal-
hoz vagy a szociáldemokráciához. A
multinacionális áruházláncok húsz-
negyven százalék multiadót vetnek ki a
magyar gazdákra, hogy szóba álljanak
velük. A támogatásoknál már húsz szá-
zalékot elveszítettünk, erre ráraknak
még egy ekkora sarcot. Ez már a vég,
ott vagyunk a falnak szorítva. Pedig
egy kormány szabályozások révén
megvédhetné saját termelõit. Nicolas
Sárközy francia elnök beperelte a mul-

tinacionális áruházláncokat. Itthon
szándékát se látjuk nemzeti érdekeink
védelmének. 

– A Fidesz programjában elsõ he-
lyen szerepel az elszámoltatás. Van-
e erre szükség az mezõgazdaság te-
rületén is?

– Csak egy példát hadd említsek, a
Hajdu-Bét ügyét. Igazságot kell szol-
gáltatni azoknak, akiket kiraboltak, ha
miniszterelnök is az egykori elkövetõ.
A Bajnai Gordon nevéhez köthetõ
Wallis csoporton belül csõdbûntett-
gyanús , ahogy befogadta a libákat a
Hajdu-Bét, aztán széthordták a cég va-
gyonát offshore cégekbe anélkül,
hogy kifizették volna a beszállítókat.
Még a cég székhelyét is áthelyezték,
Bajnai Gordon ötmilliárddal tartozik a
hajdúsági libásoknak, tizenkilencen
lettek miatta öngyilkosok. Ezt nem le-
het szó nélkül hagyni, és sok ilyen ügy
van. Az államot ismét a közjó szolgála-
tába kell állítani. Ezért kellene a Fi-
desznek a választásokon erõsen nyer-
nie, majd megkezdeni az elszámolta-
tást, a kasszakészítést, és amit lehet,
visszaszerezni. Valamint újraéleszteni
a magyar vidéket, amire megvan a
programunk.

Dr. Ángyán József 
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Szabó Dezső 1939-ben készült
és 1980-ig városunk vasútállo-
másának várótermét díszítő fal-
festményeinek újrateremtését
célul maga elé tűző, 2006 tava-
szán indult, s időközben példát-
lan összefogássá alakult civil
kezdeményezés március 6-án
mérföldkőhöz érkezett.

Kovács Etelka

A képletes és valóságos viharok ellené-
re múlt szombaton a Sárköz „fõvárosá-
ban” a decsi faluházban a Szabó Dezsõ
halálának 39. évfordulója alkalmából
rendezett emlékünnepély keretében,
amelyen Szekszárdot Horváth István,
polgármester képviselte, felavatták
Tóth Gábor, festõmûvész mûtárgymá-
solatát Szabó Dezsõ Sárközi vasárnap
címû szekkójáról. Népes közönség
elõtt írta alá a megállapodást Biczó Er-
nõ, Decs polgármestere és Fusz Györ-
gy, a közadakozást koordináló Víz'P'Art
Közalapítvány elnöke a kép átadásáról,
és szekszárdi elhelyezésének lehetõsé-
gérõl, amennyiben megfelelõ helyszínt
találnak városunkban a 460x720 cm-es
festmény számára. A MÁV 2008-ban
úgy döntött, nem mozdítja el a váróból
az ott látható Patay László-pannókat.

A Szabó Dezsõ mûvészeti albumot a
borítón látható képpel ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe Lovas Csilla, a me-
gyei múzeum munkatársa. A 2009-
ben kiadott, gazdag képanyaggal il-
lusztrált album borítóján ugyanis a Pe-
óniák (bazsarózsák) címû festmény
részlete látható nagyítva. Ahogy általa
betekintést kapunk Szabó Dezsõ fes-
tõmódszerébe, ugyanígy szeretnék a
könyvben nagyító alatt láttatni Szabó
Dezsõ mûvészetét. Feledy Balázs mû-
vészeti író emlékezõ soraiban a szek-

szárdi festõ tradíció iránti tiszteletét és
lokálpatriotizmusát emeli ki. Megis-
merhetjük az albumból Szabó Dezsõ
életének képes kronológiáját, olvas-
hatjuk Samu Attila lírai esszéjét, és a
festõ egykori kertszomszédjának, a
Frei házaspárnak visszaemlékezését
„Szabó bácsira”. Hamar kiderült, hogy
a festõnek sok jó ismerõse volt Szek-
szárdon, amikor dr. Gaál Attilához ke-
rült a szó. A megyei múzeum igazgató-
ja szívesen emlékezett Dezsõ bácsira,
és egy-egy róla szóló anekdotával szó-

rakoztatta a közönséget. Rühl Gizella,
a civil kezdeményezés szervezõje fon-
tosnak tartotta, hogy a könyvben is-
mertetik az adománygyûjtést és be-
mutatják a mûtárgymásolat elkészíté-
sére kiírt pályázat gyõztesét, Tóth Gá-
bort is. Az alkotótól megtudhattuk,
hogy nem valódi másolásról volt szó,
hiszen maga mû tönkrement, s az azt
õrzõ fotók sem mutatják meg falfest-
mény minden elemét. Másrészt ez olaj-
festékkel vászonra készült, így nem ad-
hatja vissza ugyanazt a színhatást,
mint a szekkó. A méret különbözõsé-
ge pedig minden mûtárgymásolatnál
alapfeltétel.

A Szabó Dezsõ festményeibõl rende-
zett kiállítást dr. Gaál Attila nyitotta
meg. Kiemelte, hogy Szabó Dezsõ ra-
gyogó portréfestõ is volt, amellett,
hogy nagyszerûen festett tájakat,
csendéleteket. Ezek szerethetõ képek,
el lehet elõttük álldogálni, és nézegetni
õket – ajánlotta a hónap végéig látogat-
ható válogatást a közönség figyelmébe.

A civil kezdeményezés szervezõi
tovább dolgoznak azon, hogy az egy-
kor a vasúti várótermet díszítõ mind-
három festmény, a Sárközi vasárnap
mellett a Szekszárdi szüret és a Szek-
szárdi vásár mûtárgymásolata elké-
szülhessen, és méltó helyre kerüljön.

Decsen lelt otthonra a Sárközi vasárnap
Szabó Dezsõ halálának 39. évfordulóján emlékeztek tisztelõi a szekszárdi festõmûvészre

A Sárközi vasárnap mûtárgymásolata a decsi faluházban látható

Straubinger-képek Szekszárdon
nA Szent József Iskolaközpont és a Fo-
lio Art közös kiállítás sorozatának ne-
gyedik állomása Straubinger Ferenc tol-
nai tanár-festõmûvész tárlata az iskola
folyosógalériáján.

A megnyitó hagyományosan az is-
kola igazgatójának, Szabóné Varjas Il-
dikó köszöntõ szavaival indult, majd
Rühl Gizella, a Folio Art ügyvezetõje
tájékoztatta a közönséget a két ren-
dezvény-sorozatról. A mûvészt az isko-
la diákjai, Simon Eszter, Szabó Márk és
Török Zsombor (felkészítõ tanár: Ba-
konyi Györgyné) furulyaszóval kö-
szöntötte.

Tolna és Szekszárd polgármestere
két „kultúrbarát” városról beszélt. Dr.
Sümegi Zoltán elmondta: Tolna váro-
sa bõvelkedik tehetséges, kreatív em-
berekben, akik szívesen mutatkoznak
be, fõleg egy olyan helyen, ahol szíves
és lelkes közönség elõtt tehetik ezt.
Straubinger Ferenc festõmûvész is
azon alkotók közé tartozik, akinek
fontos a megmutatkozás. 

Horváth István kifejezte örömét,
mely szerint szívesen fogadja Szek-
szárd más települések mûvészeit, a je-
lenlegi attól különleges, hogy egy
olyan iskolában került megrendezésre
ez a kiállítás sorozat, amely egyébként
is az emberi lelket és tudatot is formál-
ja. Komoly küldetése van az iskolának,

amelyhez komoly értékrenddel járul-
nak hozzá azok az alkotók, akiknek
mûveit láthatják az iskolás gyerekek.

Straubinger Ferenc a pécsi tanár-
képzõ rajz szakán végzett, tanárai
Bencsik István és Rétfalvy Sándor vol-
tak. Második diplomáját a Budapesti
Képzõmûvészeti Fõiskolán szerezte,
ahol Klimó Károlytól festészetet,
Rátonyi Józseftõl szobrászatot tanult.
Tagja a Szegedi Oktató Mûvészek
Egyesületének. Alkotásainak témáit a
Balaton-felvidék, a tolnai és zalai tájak,
mediterrán vidékek, portrék, aktok,
csendéletek, illetve az 1848-as nemze-
ti gondolat- és a keresztény hitvilág ad-
ja. Stílusa is nagyon változatos: roman-
tikus, absztrakt, expresszionizmus,
változás-mozgás metaforikus ábrázo-
lás, kínai akvarellfestészet. Mûvészeté-
re nagy hatással volt például Cezanne,
Picasso, Vaszary, Aba Novák, Amerigo
Tot, vagy Kokas Ignác.  Technikája az
olaj, akril, akvarell, gouache.
Straubinger Ferenc több mint 20
önálló kiállításon vett részt, s mûvei
több galériában megtalálhatók.

Az iskola kórusa a tavaszt idézte
meg, Balogh Renáta pedig Haydn: Sze-
renád címû darabját adta elõ fuvolán.
Dimén Evelin és Vivien bukovinai
népdalcsokorral zárták a kiállítás meg-
nyitót. Sas Erzsébet 

A puha anyag keménysége
n Az otthon melegét idézi a nõiséghez
leginkább kötõdõ, évezredek óta hasz-
nált anyag, amelybõl a Mûvészetek Há-
za március 6-án nyílt kiállítás mûvészei
alkotásaikat létrehozzák. A Nõnap alkal-
mából felkért hat textilmûvésznõt az
egy-egy kárpit elkészítésére fordított
idõ is elmélyült alkotásra készteti.

Hauser Beáta nosztalgikus, régi,
megfakult fotográfiákat idézõ, saját
maga által felújított technikával meg-
szõtt kárpitjai a családot, õseink emlé-
két állítják elénk. Az 1979-ben készült
Pár címû képtõl a mához közelítve
egyre búsabbá, majd egészen tragikus-
sá válik Hauser gobelinjeinek, grafikái-
nak világa, miközben erõs társadalom-
kritikát gyakorol. Zelenák Katalin mû-
veivel az újjáéledõ tökéletes szépség
korába lépünk, amit a mai világ képére
formált. A gobelinszövés egyik nagy-
mesterének munkáin töredezetté, té-
petté, fakóvá, csupán fátyol mögül fel-
sejlõvé válnak a reneszánsz nagy mû-
vei. Valami széthasadt. Nyerges Éva szi-
gorú, rideg fémbe zárja textiljeit. A Fo-
lyamatos gobelin, ha tekerjük, körbe
jár. Hatalmas szerkezetekkel, építmé-
nyekkel telezsúfolt világunkban rácsok
között õrizzük a természet érintetlen-
ségét. Ha a szék csak váz kárpit nélkül,
eldõlt kõoszlopok között, kiüresedett a
világ, csak az élet emléke már.

A létünk nyomasztó képe után Vá-
sárhelyi Kata az Ég felé mutató, harmo-
nikus kárpitjai nyugalmat adnak, csen-
des elmélyülésre ösztönöznek. Az em-
lékezés Vásárhelyinél békés megnyug-
vás, szabad szárnyalás. Sipos Éva festõi
hatású gobelinjeibe beleszövõdik az
örökkévalóság arany fénye. A líraivá
vált geometrikus szerkezet elvont mo-
tívumaiban, a sötét és világos erõs
kontrasztjában a lélek rezdülései tükrö-
zõdnek kis érzékiséggel. Pasqualetti
Eleonóra kárpitjait oszlopok „tartják” a
klasszikustól – amelyek az épület ar-
chitektúrájává válnak – a XX. század
kerengõjéig. Ahol a térben mindenféle
kárpittal burkolt súlyos oszlopot körbe
járhatunk. Szent Ágnes, a szûz és vérta-
nú örvénylõ fehér és vörös szalagként
hagyja el a római falakat. A kárpit mint-
ha felfeslett volna, amerre távozott.

A kiállító mûvészek közül a magyar
kárpitmûvészet megalapozójának em-
lékére létrehozott Ferenczy Noémi-díj
birtokosa Nyerges Éva, Hauser Beáta
és Pasqualetti Eleonóra, a magyar tex-
tiltervezés, kézi szövés területén meg-
határozó Rózsa Anna emlékére alapí-
tott díjat eddig Sipos Éva és Hauser Be-
áta kapta meg.

A Kárpitmûvészet címû kiállítás áp-
rilis 30-ig tekinthetõ meg.

Kovács Etelka
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Megkönnyíti a tanyabetörések vissza-
szorítását az a nagy értékû mobil riasz-
tóberendezés, amely a szekszárdi Ok-
tel Kft. adományozott a rendõrségnek. 

A tanyák, szõlõbirtokok világa ne-
hezen védhetõ a betörésektõl, hi-
szen a szomszédok távol vannak
egymástól és a tulajdonos sem tudja
állandóan ellenõrizni az ingatlanát.
Bizonyos esetekben egy önálló ri-
asztóberendezés egyszeri költsége
meghaladhatja a védendõ értéket,
nem éri meg felszereltetni. A jár-
õrök sem tudnak mindenhol folya-
matosan jelen lenni, ezért aztán
ezek a városszéli vidékek ideális te-
rületet jelentenek a betörõk számá-
ra. A tanyabetörések visszaszorítása
érdekében összefogtak rendõrök és

a civil Szõlõszem Mozgalom, nemré-
giben fórumot tartottak, amelyen
hasznos ötletek merültek fel. Egyik
ilyen ötlet a mobil riasztóberende-
zés alkalmazása, amely a veszélyez-
tetett terület bármely tanyájához el-
helyezhetõ, és betörés esetén észre-
vétlenül jelez. Az Oktel Kft. nemcsak
a 200 000 Ft értékû eszközt ajánlot-
ta fel a rendõrség számára, hanem a
távfelügyeleti szolgáltatást is.

Dr. Pakulár Károly õrnagy a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság képvisele-
tében elmondta, hogy örömmel fo-
gadták a felajánlást, úgy véli, hogy a
berendezés nagymértékben segíti
munkájukat.

Oktel Elektronikai Kft. 
www.oktel.hu, 74/315-234 (x)

Összefogással a tanyabetörések ellenEgyre több a vesebeteg
Veséink védelmére hívták fel március
11-én, a vese világnapján a figyelmet,
amelynek idei kiemelt témája a cukor-
betegség mint a vesebetegség egyik
fõ okozója. A világszerte egyre több
embert érintõ veseelégtelenség rend-
szeres szûréssel korai szakaszban fel-
fedezhetõ, jól kezelhetõ.

Évente mintegy 6-7 százalékkal nö-
vekszik a vesebetegek száma, így nap-
jainkban a veseelégtelenség népbeteg-
ségnek számít. Tényleges veszély, vala-
milyen fokú vesemûködési zavar, vese-
károsodás a világ legtöbb országában a
lakosság mintegy 10 százalékát érinti,
akiknek azonban sajnos igen nagy há-
nyada nem is tud betegségérõl. 

A kezdeményezés célja felhívni a fi-
gyelmet a krónikus vesebetegségre a
megelõzés és korai felismerés érdeké-
ben, s így megakadályozni a súlyo-
sabb veseelégtelenség kialakulását.
Krónikus vesebetegség számos ok
miatt kialakulhat, közülük kiemelke-
dõ gyakoriságú a cukorbetegség, a
magasvérnyomás-betegség, valamint
a kettõ társulása. A veseelégtelenség
hosszú ideig tünetmentesen alakul, a
betegeknek nincs semmilyen pana-
szuk, ezért gyakran csak a végstádi-
umban derül fény a károsodásra, ami-
kor már kevés lehetõség van a gyógyí-
tásra, s csak vesepóló-kezelés, leggyak-
rabban dialízis jön szóba. Hazánkban
a tavalyi évben több mint 10 ezer be-
teg szorult dialíziskezelésre.

Figyelembe véve a Magyarországon
kétmilliót meghaladó hipertóniást és

egymillióra becsült cukorbeteget, va-
lamint ezen betegek magas szív-ér-
rendszeri rizikóját, a megelõzés és ko-
rai kiszûrés népegészségügyi szem-
pontból is óriási jelentõséggel bír.
Évente milliók halnak meg a vesebe-
tegség szövõdményeként kialakuló
szív-érrendszeri betegségekben, noha
a kezdõdõ vesebetegség a rendszeres
éves laborvizsgálatok során kiszûrhe-
tõ. A korai, még tünetmentes szakasz-
ban felfedezett veseelégtelenség keze-
lésére ma már számos korszerû terá-
pia áll rendelkezésre. A megelõzésben
és a korai felismerésben kiemelkedõ
jelentõsége van a háziorvosok ez irá-
nyú rendszeres szûrõvizsgálatainak,
megelõzõ és gyógyító tevékenységé-
nek, valamint a vesegyógyászati szak-
ellátásnak és gondozásnak. 

„A B. Braun dialízishálózat szek-
szárdi központjában jelenleg 111 be-
teg számára biztosítjuk az életmentõ
kezeléseket, akik átlag heti három al-
kalommal jönnek hozzánk dialízisre.
Kiemelten fontosnak tartjuk a figye-
lemfelhívást a vesebetegségre, mivel
az korai szakaszban kiszûrve vissza-
fordítható, gyógyszeresen kezelhetõ.
Ebben elsõsorban a háziorvosok hat-
hatós segítségére vagyunk utalva,
akik az éves laboratóriumi vizsgálatok
alkalmával ellenõrizni tudják a vese-
funkciót, ezzel még idõben megelõz-
ve a súlyos esetek kialakulását.” –
mondta el a Vese Világnapja kapcsán
dr. Wágner Gyula, a szekszárdi dialízis
központ orvos-igazgatója.

Mátyás-napi borünnep az év borászával 
Fókuszban az idõjárási szélsõségek szõlõre gyakorolt hatása

A globális felmelegedésből adó-
dó mediterrán hatás szőlőter-
mesztésre gyakorolt hatásairól,
ennek következményeiről hall-
hattak a gazdák, termelőközös-
ségek a Mátyás-napi borünnep
felvezetéseként a keszthelyi
egyetem tanszékvezetőjétől.

Bálint György

Dr. Kocsis László kiemelte: a napsüté-
ses órák számának növekedése alap-
vetõen pozitív folyamatokat generált,
ami a borok fajtákon belüli sokszínû-
ségét hozta, ám a megnövekedett hõ-
ségnapok száma a szõlõ tûrõképesség-
ét is próbára teszi. A fõ gondot az je-
lenti, hogy a hõmérsékletváltozásban
a szélsõségek kapnak teret. A júniusi
és az augusztusi középhõmérsékletek
jelentõsen emelkednek, a téli nagy le-
hûlések mellett a késõ tavaszi fagyok-
kal is számolni kell, de a csapadék is
meglehetõsen kritikus kérdés, mert
mennyisége és eloszlása  is számotte-

võen befolyásolhatja a termesztést,
különösen az eróziónak kitett terüle-
teken okozhat kárt az ültetvényekben.
Egyes idõszakokban vizet kellene el-
vezetni, máskor pedig öntözni kellene
– mutatott rá az elõadó.

A csapadékhiány
a tápanyagfelvételt
is korlátozza

Elhangzott, hogy csapadékhiány
esetén a tápanyagok felvétele is kor-
látozott a szõlõben, így pedig a ter-
més mennyisége és minõsége is ala-
csonyabb lesz. Ami a tápanyag-után-
pótlást illeti: a nitrogénrõl nagyon
sokszor megfeledkeznek a gazdák,
ezt szinte minden évben pótolni
kell, de fontos a kálium pótlása is. –
A kálium a növény úgynevezett
stressz-, illetve szárazságtûrõ képes-
ségét növeli, és a tartalékok felhal-
mozásában is nagy szerepe van. Ku-
tatásaink szerint néhány termõhe-
lyen cinkhiány is elõfordul, de eze-
ket általában lombtrágyázással lehet

pótolni. A magnéziumhiányos tala-
jokon keserû sóval helyre tudjuk bil-
lenteni az ültetvényt, a badacsonyi
kutatóintézetnek erre vonatkozóan
kiváló eredményei vannak – mondta
dr. Kocsis László.

Az ország déli területének szõlõül-
tetvényeit már elérte a globális fel-
melegedés által magával hozott, ko-
rábban nem tapasztalt betegség, a
fitoplazma. Ennek az egyik rovar-
vektora, az amerikai szõlõkabóca,
ami jelentõs károkat okozhat Ma-
gyarországon. A gombabetegségek
terén a lisztharmatban jelentkezõ
különbözõ rezisztenciákra kell na-
gyobb gondot fordítani az eddigiek-
nél, a növényvédõszer-használatot
pedig átgondoltabbá és moderneb-
bé kell tenni.

Sok fajtát
nem érdemes leírni

Az új uniós bortörvény a borvidé-
kek fajtáinak az eddigiektõl eltérõ,
pontos leírásokat követel meg 2011-

ig, s ennek technikai munkálatai már
el is kezdõdtek országszerte – hall-
hattuk dr. Sidlovits Dianától, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának mun-
katársától. A szakreferens szerint sok
fajtát, s azokon belül minden egyes
jellegzetes termõhelyet nem érde-
mes a törvény által követelt részletes-
séggel leírni, mert akkor az eddig jel-
lemzõ dolgok nem lesznek eléggé
hangsúlyosak a jövõben a borvidék-
rõl kialakított belföldi és külföldi
megítélésben, de ha a gazda ragasz-
kodik egy-két nevezetes dûlõszelek-
tált borához, annak feltüntetésére is
van lehetõség.

A szekszárdi Mátyás-napi borünne-
pet megtisztelte jelenlétével és borai-
val Lõrincz György egri borász, az Év
Bortermelõje 2009 cím birtokosa,
aki remek kapcsolatokat ápol a szek-
szárdi borászokkal, s aki szimpatikus
egyedi utat képvisel a szakmában.
Nem csak a vörösborokra fókuszál,
de a fehérekre is, és csak és kizárólag
a kárpát-medencei fajtákra.

Dr. Pakulár Károly (balról) veszi át az ajándék berendezést Árki
László ügyvezetõtõl az Oktel Kft. távfelügyeleti állomásán
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Meghívó
Fenyõ Márta kutató-feltaláló Szekszárdra látogat, 

és elõadást tart!
A polarizált fényt és annak az emberi egészségre kifejtett kiemelkedõen jótékony

hatását a magyar Fenyõ Márta biofizikus kutatásai által ismerte meg a világ az 1980-
as években. A polarizált fény - a sejtmûködést regeneráló hatása által - erõsíti az immun-
rendszert, ezért káros mellékhatások nélkül képes egyrészt a gyógyulási idõ jelentõs rö-
vidítésére, másrészt olyan betegségek gyógyítására, amely az eddig ismert gyógyászati
eszközök és készítmények által nem lehetséges. Az - akkor svájci közvetítéssel hozzánk

jutó - Bioptron lámpa gyógyhatásáról ma százezrek tesznek bizonyságot.

Csaknem további két évtizedes kutatásra volt szükség ahhoz, hogy az addig csak
lokálisan alkalmazható fényt az egész testfelületre kiterjeszthessék, és így megsok-
szorozzák annak jótékony hatását. A Sensolite készülék világszabadalommal

rendelkezõ orvostechnikai eszköz, amely a magyar szervezésben létrejött
Sensolite Gyógycentrumokban áll a gyógyulni ill. egészségüket megõrizni vágyók

rendelkezésére. Örömünkre szolgál, hogy Nyíregyháza és Kecskemét után 
Szekszárd a harmadik megyeszékhely, ahol ez a szolgáltatás a helyi szalon

2010. március 18-i megnyitásával elérhetõvé válik. 

Elõadás a polarizált fény mibenlétérõl, mûködésérõl, ill. a terápiás rendszer több
éves gyógyászati alkalmazásának tapasztalatairól. A rendezvényre a Babits Mihály

Mûvelõdési Ház színháztermében kerül sor 2010. március 18-án 18.00 órai kezdet-
tel, melyre a belépés ingyenes, és minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Különös páros a gitár és az oboa
Környei Miklós: A rengeteg lemondást kompenzálta a sok-sok öröm

A Garay János Általános Iskolá-
ban tanító Tekucsov Ilona egy
volt tanítványának adta át a jel-
képes stafétabotot. Választása
azért esett Környei Miklósra,
mert a Zeneakadémia tanuló
„nagyon tehetséges és szorgal-
mas fiatalembernek” most jelent
meg az első önálló lemeze. Te-
gyük hozzá, egy hét múlva Szek-
szárdon tartja lemezbemutató
koncertjét.

V. Horváth Mária

– Jó néhány évvel ezelõtt a szek-
szárdi zeneiskola mûvésztanára,
Környei Miklós felvette a Pál ke-
resztnevet is, amire az ön tehetsége,
s egyértelmû mûvésszé válása pre-
desztinálhatta.

– Édesapám a Miklós és Pál nevet a
keresztségben kapta, ám a Pált sokáig
nem használta. Eleinte az „ifjabb” jel-
zõt alkalmaztuk, majd a kézenfek-
võbb megkülönböztethetõség okán
egyszer csak Miklós Pál lett, én meg
maradtam Miklós.

– Hány éves és hányadéves?
~ 24 esztendõs és negyedéves va-

gyok, jövõre végzek a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem gitár-tansza-
kán. A zenemûvészettel kapcsolatos
tantárgyak mellett kezdetben szol-
fézst is tanultunk, amit igen magas fo-
kon követett a zeneelmélet, az össz-
hangzattan. Most már a legfõbb dol-
gom a hangszeres gyakorlás. Tanul-
mányainkat szakdolgozat elkészítésé-
vel, annak megvédésével, illetve a dip-
lomakoncerttel fejezzük be.

– Elsõ vagy másodikos korában
kezdett el gitárt tanulni?

– Odahaza kezdtem, s még nem jár-
tam általános iskolába, amikor apa
megtanította a hangjegyeket egy kis
táblán, képi megjelenítéssel. Mond-
juk: a C volt a cica... Szóval elõbb olvas-
tam kottát, mint betûket.

– Hol érettségizett?
– A Garay János Gimnáziumban

kezdtem matematika-fizika fakultáci-
ós osztályban, miközben minden
hétvégét a fõvárosban töltöttem. Órá-
kat vettem egy gitártanártól, illetve
egy zeneszerzõtõl. A Garayban töltött
nagyon szép és hasznos két év után a
pályám megalapozása miatt Budapes-
ten, a konzervatóriumban folytattam
a tanulmányaimat.

– Kizárólag klasszikus darabokat
játszik?

– Elsõsorban igen, némi kitekintés-
sel. Értem ez alatt, ha a klasszikus re-
pertoárt nézzük, a XX. században már

erõteljes hatással volt rá a jazz is, tehát
mondható, hogy könnyû darabokat is
játszom. Apáékkal trióban a könnye-
debb mûfaj sincs ellenünkre.

– Nyolcadik osztályos öccse, Attila
is komoly sikereket tudhat maga
mögött.  Édesanyja mivel foglalko-
zik?

– Általános iskolában tanít magyart,
rajzot és éneket. Szóval a zene tõle
sem áll távol. Anya a család „karmeste-
re”, sokat dolgozik, igen gondoskodó,
kiváló szervezõ és remek a humora.

– Tehetség, rátermettség, hivatás-
tudat, szorgalom, kitartás, lemon-
dás, szerencse... Ezek közül melyek
a legmeghatározóbbak a mûvész-
szé válásban? 

– A felsoroltak mind benne vannak.
Egyértelmû, hogy a tehetség az alap,
aminek felfedezéséhez kell egy jó ta-
nár. Esetemben a mester édesapám
volt, ahogyan Attila öcsémnél szintén.

– Tehát apukája részérõl nem el-
várás volt a zene iránti tisztelet és
a hangszeren tanulás?

– Nem. Nálam inkább spontánul
alakult így, öcsémnél szintén. Odahaza
kicsi gyermekként mindenütt gitárt
láttam, ami egyre inkább vonzott. Van
egy aranyos sztorim is a hangszervá-
lasztásról: apa fõ profilja mindig is a gi-
tár volt, ám amikor én születtem, ak-
kor hegedülgetett is. Szüleim mesélik,
hogy féléves lehettem, határozottan
megkülönböztettem a két hangszert,
mégpedig igen hangosan. A hegedû

hangja hallatán mindig elbõgtem ma-
gamat, a gitározást kikerekedõ szem-
mel hallgattam, sõt gõgicséltem rá.

– Azért ne dobjuk sutba a tehetsé-
get követelõ hivatással járó meg-
annyi lemondást.

– Hogy a hivatásomban itt tartok, az
valóban járt lemondással, de sokkal
több örömöt okozott és okoz, ami
több mint kompenzáció. Szóval igazi-
ból nincs szó áldozatról! A sok gyakor-
lás meghozza a gyümölcsét, ám ezt az
ember csak idõvel veszi észre, miköz-
ben a gyakorlás, a versenyzés és a kon-
certezés már életformává vált. Általá-
nos iskolásként a gyakorlás helyett sok-
szor szívesebben játszottam volna a ba-
rátaimmal, de szüleim mindig rávilágí-
tattak a feladat elvégzésének fontossá-
gára. A foci, a futkározás csak második
volt a sorban. Ezt ma már csöppet sem
bánom, sõt... Hozzáteszem, hogy már
kiskoromban számos versenyen vet-
tem részt, amire alaposan fel kellett ké-
szülnöm. Azt viszont magamtól is meg-
tettem, talán az exhibicionizmusom és
a zene iránti rajongásom miatt.

– Ma is rendre résztvevõje a verse-
nyeknek. Ezekre másképpen ké-
szül, mintha „simán” gyakorolna?

- Persze. Az ember jobban, másho-
gyan készül, ami technikai szempont-
ból igen hasznos. A hazai és nemzet-
közi versenyek kicsit hasonlítanak a
sportversenyekhez, ugyanis ezeken a
hangszertudás bravúrjait is meg kell
villantani, s minden tudásomat bele
kell tenni ott és akkor.

– A koncertekre nem áll ugyanez?
– Csak részben. A fellépésekkor a

darabokkal együtt a lelkembõl is
igyekszem átadni a hallgatóságnak, s
minden tudásommal azon vagyok,
hogy szép élménnyel gazdagodjanak.
Egyébként az áhítat, az ajándékozás
öröme miatt jobban szeretek koncer-
tezni, mint versenyezni, mivel az utób-
bi tele van speciális szakmai megszorí-
tásokkal, elvárásokkal. Olyankor a ze-
nélés nem olyan közvetlen, meghitt és
oldott, mint a koncerten.

– Mielõtt a nagy napról kérdez-
ném, mondja el, milyen érzés tölti
el, amikor kilép a pódiumra. 

– Ezen alkalmakat hosszú, gyakor-
lással teli felkészülés elõzi meg. A kon-
cert elõtt és az elsõ percekben izgu-
lok, de szerencsémre csak oly mérték-
ben, ami „doppingol”. Utána átadom
magam a hangszeremnek és a zené-
nek, azt pedig a közönségnek. A hall-
gatóság mozdulatlan némasága önkén-
telenül is még jobb teljesítményre sar-
kall, a dallamok még tökéletesebb át-
adására ösztökél. Amikor nagy átélés-
sel szomorú darabot játszom, az a jó ér-
zés, ha az utolsó hangok után nem jön
azonnal a taps, hanem mindenkiben
kicsit leülepednek a hallottak, s csak ez-
után emelkednek a kezek...

– Most jelenik meg az elsõ albuma,
március 19-én pedig lemezbemuta-
tót tartanak a Német Színházban.
Hogyan válogatták a darabokat?

– Az oboás Bartus Rékával osztály-
társak voltunk Budapesten, a konzer-
vatóriumban. A Duó Giocco-t 2005-
ben alapítottuk, mégpedig Kovács
Barna – a lemezen is hallható – szona-
tinájának ihletésére, amivel egy kama-
raversenyen Artisjus-díjat nyertünk. A
darab különlegessége, hogy eredeti-
leg is oboa-gitár duóra íródott. Meg-
jegyzem, az oboa-gitár nem jelent
standard felállást, szemben például a
gitár-fuvolával, vagy a gitár-hegedûvel.
Alig akad e két hangszerre írott darab,
így nagyrészt átiratokból dolgozunk.
A lemezen hét zeneszerzõ – a barokk-
tól a kortárs zenéig – 21 mûve szere-
pel. Rékával együtt úgy véljük, hogy
érdekes és nagyon különleges a két
hangszer duója: a mélyebb regisztere-
ket én képviselem, a magasabbakat
pedig az oboa. Még több érdekessé-
get találnak egy hét múlva a honlapo-
mon (www.mikloskornyei.com).

– Mindig és mindenre felkészül?
– Hát hogyne. Szeretnék magam is

többet megtudni Csötönyi László elõ-
adóról, aki gyönyörûen mond verset,
különbözõ rendezvények mûsorveze-
tõje, mellette tanított, most pedig a Rá-
dió Antritt szerkesztõ-mûsorvezetõje.

Környei Miklós: jobban szeretek koncertezni, mint versenyezni 
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Ma már furcsa elgondolnunk,
hogy Babits Mihály pályája

csúcsán is szülõvárosa figyelmével
mérte saját hírnevét s elismerését, no-
ha ez utóbbiból az igen díszes olasz
San Remo-díjat is megkapta. 

A Nyugat szerény hírrovata így ír
1930-ban: „Március 16-án, vasárnap
Szekszárdon, a Vármegyeháza zsúfo-
lásig megtelt nagytermében, a város
egész intelligenciájának részvételé-
vel Nyugat-est volt. Móricz Zsigmond
Babits Mihályról, mint a város szü-
löttjérõl beszélt; megrajzolta azt az
utat, amit a költõ »az õsi szekszárdi
tisztes kúriától a világköltõ prestige-
éig megtett«. Babits Mihály a közön-
ség tomboló tetszése mellett olvasta
fel két versét. Simonyi Mária szintén
három Babits-verssel ért el freneti-
kus hatást. Az est második részében
Nagy Endre Adyról adott elõ, Móricz
Zsigmond egy vidám novelláját olvas-
ta fel, Simonyi Mária pedig Móricz-
verset mondott; végül Nagy Endre
konferált. Elõadás után százterítékes
bankett volt.”

Csányi Lászlótól tudjuk: „az est
megnyitójaként Bodnár István olvas-
ta fel Az irodalom nagy erdeje címû
tanulmányát… Babitsról csak annyit
tudott mondani, hogy Szekszárdon
született s »ide jön vissza deresedõ fõ-
vel is, boldog - gyermeknek.«” Az is bi-
zonyos, hogy számokban a Nyugat
túlzott. „Az estnek valóban sikere volt
»a vármegyeháza szorongásig meg-
telt nagyterme« köszöntötte Babitsot,
majd »barátságos lakoma volt a Szek-
szárd szálló kistermében, ahol közel
hatvanan gyûltek össze az elõkelõ
vendégek ünneplésére«.” „Babits és
Móricz felesége, valamint Nagy End-
re »a szekszárdiakkal a késõ éjjeli órá-

kig a legkedélyesebb hangulatban
maradtak együtt.«”

Éppen tíz év múlva, 1940 márciusá-
ban indult élete utolsó külföldi útjára
Babits. Díjáról Cs. Szabó László írta:
„Van miért harcolnunk, van mit véde-
nünk, Észak és Dél megbecsülése kö-
telez az önbecsülésre.”

Szekszárdon a történész jövendõ
atyja, Szakály Ferenc így látta a
Tolnamegyei Hirlap Tallózás erre-arra
címû rovatban: „A sok háborús és po-
litikai hír mellett nem szabad elmen-
nünk egy olyan nagy jelentõségû hír
mellett sem, mely az emberi elme, tu-
dás, mûveltség megjutalmazásával fog-
lalkozik. Babits Mihály, a szekszárdi
születésû költõ, a mai magyar iroda-
lom egyik vezéralakja, megkapta a leg-
nagyobb olasz kitüntetést, a san remói
(!) díjat, amelyet csak rendkívüli tudo-

mányos munkásság esetén ítélnek
oda. Babits Mihály készítette el a
Divina Commedia legjobb fordítását,
regényeket és verseket ír, sõt iroda-
lomtörténet-írással is foglalkozik, Ba-
bits István vm. árvaszéki elnök bátyja.
Büszkeség tölt el bennünket, hogy vá-
rosunk fiát érte a megtisztelés…”

S mit gondolt Babits? Az 1930-ról
nem tudjuk, de 1940-ben éppen a Ma-
gyar nemzeti lant elõszavát írja. „A ma-
gyar honfiköltészet kínlódó, kételke-
dõ, az ellenállásban megizzott hõfokú,
… nemzetünk legbensõbb története.
De éppen ezáltal lesz sûrített életté…
Sohasem volt nagyobb szükségünk er-
re a sûrített életre (akár a betegnek a
sûrített levegõre), mint manapság. S
talán öngyógyitó életösztönünket bi-
zonyítja, ha ma ismét s mind jobban
és jobban fölébred az érdeklõdés, a

vágy, az áhítat a magyar »nemzeti lant«
iránt.” Dr. Töttõs Gábor

Két Babits-pillanat
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MÁRCIUS 15-ÉN

115 éve, 1895-ben az ünnepi hal-
vacsora után a polgári olvasókör a
tûzoltó- és cigányzenekarral haj-
nali háromig mulatott.
MÁRCIUS 16-ÁN

130 éve, 1880-ban agyonlõtt
községi õrünk családjának gyûj-
töttek. 80 éve, 1930-ban a me-
gyeházán Simonyi Mária, Móricz,
Nagy Endre s Babits vett részt a
Nyugat-esten.
MÁRCIUS 17-ÉN

170 éve, 1840-ben született
Bezerédj Pál kormánybiztos, vá-
rosunk elsõ díszpolgára. 115 éve,
1895-ben elhunyt Krammer Ár-
min borkereskedõ.
MÁRCIUS 18-ÁN

505 éve, 1505-ben szekszárdi
apáttá nevezték ki Sforza bíboros
vatikáni alkancellárt. 115 éve,
1895-ben meghalt a 14 éves
Augusz örökös, Sigray István.
MÁRCIUS 19-ÉN

25 éve, 1985-ben hunyt el Szek-
szárdon Miszlai Sarolta, könyvtá-
ros-helytörténész, Petõfi- és Ily-
lyés-kutató, több mû szerzõje.
MÁRCIUS 20-ÁN

110 éve, 1900-ban az alakuló he-
lyi tejszövetkezet kibocsátotta ár-
ajánlatát.
MÁRCIUS 21-ÉN

110 éve, 1900-ban a megyei kór-
ház vezetõinek, alkalmazottainak
10 %-kal emelték meg a fizetését.

A Nyugat-est fõszereplõi: Móricz, Babits és Török Sophie

Az evangélizációról

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)
A protestáns egyházak életében fontos szerepet
játszanak az úgynevezett üdvtörténeti ünnepeken
túl, az evangélizációs alkalmak. Általában az ün-
neptelen félév idõszakában él sok gyülekezet az Is-
tenhez való közeledésnek ezzel az áldásokban gaz-
dag alkalmával.
Mint minden szellemi és lelki dolognak megvan a
maga sajátságos története, fejlõdése, így az
evangélizáció is köthetõ dátumokhoz, helyekhez, e
szolgálatban hatékony munkát végzõ Istentõl elhí-
vott emberekhez.
A Szentlélek 1910-ben tette világméretû egyházi
problémává az evangélizációt, amikor az edin-
burghi világmissziói konferencia Mott János veze-
tésével így fogalmazta meg Krisztus népének fel-
adatát: „A világ evangélizálása ebben a nemzedék-
ben!” A felekezeti határok feloldása is kicseng eb-
bõl a gondolatból (ökumenizmus). Az evangélizáció
olyan korszakban bontakozott ki, amikor a filozófia
is, de az általános világnézet is az Isten hittõl eltávo-
lodóban volt a különbözõ izmusok hatására, minek
eredményeként a pneumatikus fogékonyság meg-
fogyatkozott az emberekben. Mindezen tényezõk

szinte kirobbantották az evangélizációs alkalmakat.
Az evangélizáció célját és feladatát Jézus missziói
parancsának egészében kell látnunk ahhoz, hogy
azt jól értsük. Márk evangéliuma szerint a feltáma-
dott Jézus megjelent tanítványainak és így szólt:
„Menjetek el szerte az egész világba és hirdessé-
tek az evangéliumot minden teremtménynek. Azok
elmentek, hirdették az Igét, az Úr pedig együtt
munkálkodott velük, s megerõsítette az igehirde-
tést a nyomában járó jelekkel” (Márk 16:14 - 15,
20). Lukács evangéliuma a tartalmát fogalmazza
meg a küldetésnek: „Hirdetni kell az Õ nevében a
megtérést és a bûnbocsánatot minden nép között”
(Lukács 24:47). Máté evangéliuma pedig a sákra-
mentummal kapcsolja össze a missziót: „tegyetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve õket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében”
(Máté 28:19).
Ha ezekbõl az Igékbõl levonjuk a mára szóló követ-
keztetéseket, elsõsorban az válik hangsúlyossá,
hogy az egyház élete és megújulása küldetésének
betöltésétõl függ. A küldetés tartalma: az evangéli-
um, az a jó hír, amely megtérésre hív és bûnbána-
tot hirdet. Az evangélium örömhíre nem azt jelenti,
hogy azt mindenki örömmel fogadja, hanem, hogy

aki befogadja, annak életében örömöt teremt. Jé-
zus evangéliuma a mennyek országáról szóló jó hír
és az Isten közelségébe való hívogatás. Térjetek
meg, mert eljött és eljövendõ a mennyek országa!
Az elsõ lépés a magvetés. Magvetéskor nem meg-
telnek a zsákok, hanem szórjuk a drága magot,
szinte beletapossuk a földbe a termés reményé-
ben. A magvetés is evangélizáció! Mivel az
evangélizáció a gyülekezet közös ügye, az alkal-
mak során elhangzottak a gyülekezet tagjait szólít-
ják meg, így a Krisztus kegyelmét elfogadva a gyü-
lekezet élõ és szolgálatot vállaló tagjai lehetnek. Eb-
bõl adódik, hogy a gyülekezet nemcsak tárgya, ha-
nem alanya is az evangélizációnak, ezért minél ha-
tékonyabb és tudatosabb a részvétel, annál több ál-
dás várható az evangélizációtól. Isten adja, hogy így
legyen. Balázsi Zoltán református lelkész

Evangélizáció
Evangélizáció a szekszárdi református gyülekezet-
ben 2010. március 25., 26., 27. és 28. napján.
Vendég igehirdetõ: Virágh Sándor, sárospataki re-
formátus lelkész. Énekkel szolgál: Virághné Fekete
Katalin énekmûvész, orgonán kísér Nagy Dalma
kántor.
Az evangélizációs alkalmak hétköznap 17, vasár-
nap 10 órakor kezdõdnek a református templom-
ban. Mindenkit szeretettel várnak!

EVANGÉLIUM
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A rejtvény megfejtését 2010. március 23-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Február 28-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Durva zsarnok, jégszívû tél, készülj, készülj a
halálra!” (Petõfi Sándor: A tél halála).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Geisz Péterné, Munkácsy u. 5. és Kincses Lehel, Wosinsky
ltp. 22. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Á lmomban beteg voltam. Ébren sem vagyok
az a kimondottan makkegészséges ember,

de álmomban most tényleg nagyon válságos volt
az állapotom. Miközben egy borítékot igyekez-
tem ügyetlenül dugni, dugdosni az ügyeletes doki
zsebébe (nem pénz volt a borítékban, hanem egy
levél, hogy nincs egy árva fillérem se), kétség-
beesetten elhaló hangon suttogtam: – Doktor úr,
van remény? A doktor kötelességszerûen, aprólé-
kosan tájékoztatott a magyarországi egészség-
ügyi ellátórendszerek jelenlegi csõdközeli (világ-
válságos!) állapotairól, majd közbevetõleg meg-
említette, hogy a kórház – ahová behoztak en-
gem –, már a csõdközeli állapoton is túl van, épp
az imént jelentették be hivatalosan is a betegellá-
tás teljes ellehetetlenülését. De ettõl még nem feltét-
lenül kell kétségbeesnem, mert nem annyira re-
ménytelen a helyzet, mint amilyennek elsõ pillan-
tásra tûnik. Õneki például már a zsebében van a
svédországi munkavállalói engedélye, sõt!, már
az állásszerzõdését is aláírta.

Á mde nekem se kell túl tragikusan átélni
ezt a sajnálatos helyzetet. Gondoljak arra

– mivel se fájdalomcsillapítót, se nyugtató injek-
ciót sincs módjában beadni nekem –, hogy az
én megfogantatásom elõtt is éltek emberek a föl-
dön, és az én esetleges nagyon közeli halálom
után is lesz élet ezen a gyönyörûséges bolygón.
Ez a szép és megható gondolat általában
megnyugtatólag szokott hatni a nagyon súlyos
betegekre. – Doktor úr – sóhajtottam olyan élet-
hûen, mintha ébren lennék –, volna szíve
itthagyni ideát és odaát között félúton engem?
„Doktor úr, a maga szíve sose fáj?” – Jaj, jaj!, a
szívem – kapott rémülten a szívtájékához a mo-
biltelefonjáért a doktor –, kösz, hogy szólt, egy ha-
laszthatatlan szívmûtétemrõl majdnem teljesen
elfeledkeztem. Szívecském – duruzsolta átszelle-
mült arccal a telefonba –, úgy döntöttem, hogy le-
cseréllek egy új szívecskére, és már az új szívecs-
kémmel repülök Svédországba. A doki ezt köve-
tõen kicsit szégyenlõsen mentegetõzve magya-
rázkodni kezdett: tudja, csúnyácska, öregecske
feleségecske nem illik bele az új praxisomba...

E z az elképzelhetetlenül cinikus és aljas ma-
gatartás még álmomban is annyira kiho-

zott a sodromból, hogy szívinfarktust kaptam tõ-
le, aminek köszönhetõen álmomból felriadtam,
éppen akkor, amikor a rádió hírt adott egy kór-
ház csõdbemenetelérõl. Bálint György Lajos

Kárpátia-jegyek
Lapunkban meghirdetett játékunkra
harminc megfejtés érkezett. A válaszok
között Petrás János neve és a szekszár-
di koncert 2010. március 13-ai dátuma
egyértelmû volt, míg a legújabb Kárpá-
tia albumra megoldásként elfogadtuk
a Szebb jövõt! és a Regnum Marianum
címet is.

A helyes megfejtõk között megtar-
tott sorsoláson Kozma Zsófia (Holub
J. u. 2.) és Kovács Zsolt (Landler J. u.
9/A) olvasónknak kedvezett. Gratulá-
lunk, címükre a jegyeket eljuttattuk.
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Levitézlett sztárocskákra nem költenek
Az UFC-nél szekszárdi kötõdésû focistákkal tervezik az osztályváltást

Nem igazoltak neveket, nem ke-
reshet senki annak közelében,
mint amit egy jól fizető NB III-as
csapat tud biztosítani néhány
„levitézlett”, de még segíteni tu-
dó neves játékosnak, mégis ki-
egyensúlyozottnak, sőt bizakodó-
nak tűnő edzőkkel, játékosokkal,
szülőkkel találkozhat az ember a
TOLLE-Szekszárdi UFC háza tá-
ján, az öltözők és a műfüves pá-
lyák között közlekedve. 

Bálint György

Talán azért mert, akik maradtak, azok
hisznek az új vezetés által vázolt új
klubmodellben, amely igyekszik a civil-
szférát és a futballt közös nevezõre
hozni, s amely révén nyertes lehet ma-
ga a klub, a játékos, a szponzor, a város
és a közönség is – hosszú távon.

Utóbbi persze arra gondolt a
Tolnatej Zrt. és Szekszárd város ki-
emelt támogatóként, a Gemenc Vo-
lán, a TolnAgro, a Tarr Kft. és az
Aranyfürt fõtámogatóként belépté-
vel, hogy akkor eljött a Kánaán. Bajai
módra jönnek a „nevek”, akár nigériai
focista is lesz Szekszárdon... Mind-
ezekrõl azonban szó sem lehet.

– Ha ilyesmivel keresem meg fõtá-
mogatókat, régi és új szponzorain-
kat, valószínûleg nem jutunk egyez-
ségre – mondja Fehér Attila, a klub
jelenleg is aktív játékosából lett ügy-
vezetõ elnöke, aki egyet értett azzal,
hogy az NB II-es szereplés mielõbbi
kiharcolása kardinális kérdés a skan-
dináv klubmodell stabilizációjában.
Ezt azonban nem mesterségesen,
„add uram, de mindjárt” alapon kell
létrehozni, hanem az ezredforduló
szekszárdi bajnoki és kupasikerei-
nek mintájára lehetõleg helyi kötõ-

désû játékosok leigazolásával épít-
kezve.

– A város, a mecénásaink most is
adnak a korábbiakhoz képest nagy-
ságrendekkel több támogatást – ava-
tott be Fehér Attila –, de elsõsorban
arra, hogy az eddig is elismert után-
pótlás-képzésünk dologi, tárgyi- és
személyi feltételei tovább javulhassa-
nak. Hogy képesek legyünk megtarta-
ni azokat a gyerekeket, akiket a külön-
bözõ akadémiák, NB I-es csapatok
megbízottjai folyamatosan keresnek,
csábítanak már 14-15 évesen.

Az utánpótlás-nevelés
versenyképességének
megõrzése a cél

– Szeretnénk ebben a versengés-
ben világossá tenni, de legalább is el-
gondolkoztatni a szülõket: nem jelent
hátrányt, ha a gyerek akár 18 éves ko-
ráig, vagy utána is itthon marad, mert
valahol ezt õ is szeretné. Egy-két aka-
démia valóban csúcsintézmény, de a
többi meggyõzõdésem, hogy messze
nem szolgál olyan szakmai pluszokkal
a játékossá válásban, amiért minden-
képpen megéri kiszakítani a gyereket
a családi fészekbõl.

– Milyen szakmai, illetve más plu-
szokkal próbálják megtartani a
gyerekeket? Mi lenne az UFC-s klub-
modell lényege?

– A mûfüves pályákkal alapvetõen
adott a feltételrendszer, az edzõink
motiváltsága, felkészültsége, szakmai
alázata, kötõdése is roppant fontos.
Elfogultság nélkül mondhatom: ezen
a téren is álljuk a versenyt az elit-kép-
zõkkel. Ebben segít bennünket az I.
Béla Gimnázium sportprofilja is, így
az edzések számában sem maradnak
el fiataljaink az akadémiákra járókhoz

képest, hiszen megoldhatók lesznek a
délelõtti foglalkozások. Mi nem abból
indulunk ki, hogy mindenkibõl profi
futballista lesz, aki ebbõl vidáman
megél. Támogatóink révén egyfajta
életpálya programot is kínálunk: akik
szívesen foglalkoztatnák azokat a fo-
cistákat, akik menetközben, vagy ép-
pen a középiskola után olyan képzett-
séget szereznek, amivel náluk el tud-
nak helyezkedni. Úgy gondolom,
hogy a mai világban ez nagyon fontos
szempont, s ha ezt megvalósítjuk, ak-
kor olyat kínálunk, amellyel mindenki
jól járna, s amire Magyarországon
még nem nagyon van példa.

Életpálya-modell:
fociért biztos munkahely
– Skandináv modell, amikor a
banktisztviselõ a kapus, a marke-
tingmenedzser a hátvéd...

– Nálunk is mûködik már ez a szisz-
téma, mert szinte mindenki dolgozik,

vagy tanul. Örömmel jön edzeni, ki-
kapcsolódni, majd tétmeccset játsza-
ni az autópályán fárasztó munkát vég-
zõ hídépítõ, a tanár, és a sokszor haj-
nalig bûnözõket üldözõ nyomozó is, s
még folytathatnám a sort. Az UFC az
új generációknak a pályaválasztásban,
a képzettségek megszerzésében
óhajt segíteni azzal a kapcsolati tõké-
vel, amire szert tett, szert tesz a jövõ-
ben. Ami után egy 19-20 éves pálya-
kezdõ fiatal esetében elõállhat egzisz-
tenciális értelemben az a helyzet,
hogy keres nettó százezer forintot, a
focival pedig még hozzájön cirka öt-
venezer. Nem néhány hónapig, ha-
nem éveken át, s így nem lesz pers-
pektivikus az osztrák „haknizás” havi
kétszázezerért, mert érdemes lesz itt
maradni... 

– Megsüvegelendõ tervek, de ma-
radjunk a jelennél. Úgy igazoltak,
hogy nem lehetnek versenyben a
bajnoki címért, de a dobogóra is ne-
héz lesz felférkõzni a 8. helyrõl elin-
dulva, öt-hat pontos hátrányból.

– Ez igaz, de a csapatunk a klub
hosszabb távú szempontjainak megfe-
lelve három olyan volt paksi játékossal
(Kõkuti Tibor, Fritz Ádám, Mészáros
Tibor) mindenképpen erõsödött,
akikre hosszabb távon számíthatunk.
Náluk nem az volt az elsõ kérdés, hogy
mit kapnak a pályára lépésért, a pon-
tért, vagy egy-egy gyõzelemért. Persze
nem vagyunk olyan csórók, hogy ne
tudnánk anyagilag is ösztönözni a játé-
kosokat, de változatlanul nem errõl
szól a történet az UFC-nél! Ezzel
együtt is hiszem, hogy az élmezõny-
ben tudunk végezni a tavasszal újabb
ifiket bevetõ csapatunk, és célirányos
nyári erõsítéssel bajnokesélyessé vál-
hatunk a következõ idényben.

Fehér Attila ügyvezetõ elnök

KOSÁRLABDA. Újabb fontos mérkõ-
zést vesztett el az elsõ nyolcba kerülés
szempontjából az Atomerõmû-KSC
Szekszárd az NB I-es nõi bajnokság
alapszakaszában. Az elmúlt hétvégén
az õsszel otthonában legyõzött ZTE
NKK csapatát fogadták, ám az atomo-
sok most csak megszorongatni tudták
ellenfelüket (57-68). A szekszárdiak-
hoz visszatérõ Szemerédi Krisztina 17
pontjával a kegeredményesebb hazai
játékosnak bizonyult. Ujhelyi Gábor
csapata a még felsõházi rájátszást érõ
8. helyen áll a tabellán, de sorsa leg-
alább annyira a riválisok kezében van,
mint a sajátjában.

KÉZILABDA. Tudásának legfeljebb a
hatvan százalékát adva is biztosan nyer-

te a tavaszi idény harmadik meccsét a
nõi NB I/B Nyugati-csoportjában az
UKSE. A szekszárdiak a PTE PEAC ven-
dégeként gyõztek (21-26). A sérülésé-
bõl felépült Fauszt Éva 6 góljával a leg-
eredményesebb szekszárdi játékos
volt, míg Horváth Petra és Kovács Nó-
ra egyaránt öt gólig jutott. A már az NB
I-re kacsingató  szekszárdi együttes
hétközi edzõmeccsen az élvonalbeli
Kiskunhalas otthonában önbizalom-
növelõ 34-30-as gyõzelmet aratott az
egykori veszprémi klasszis, Éles József
dirigálta alföldi csapat ellen.

Az NB II-ben rangadót játszott a
táblázaton a második helyen álló Fe-
kete Gólyák KC a listavezetõ Mohács
otthonában, és 19-19-es döntetlenre
végzett, így megmaradt a baranyai

csapat két pontos elõnye a szekszárdi-
akkal szemben.

LABDARÚGÁS. Nem várt pontvesztés-
sel kezdte a tavaszt a Tolle-UFC Szek-
szárd az NB III Dráva-csoportjában. Az
UFC hazai környezetben hiába veze-
tett kétszer is a sereghajtó Mohács el-
len, az egykori szekszárdi futballista,
Megyeri Károly irányította baranyai
együttes mindkétszer 11-esbõl egyen-
lített. Az UFC a 9. helyrõl várja a folyta-
tást.

CSELGÁNCS. Két országos bajnoki
bronzéremmel és egy ötödik hellyel in-
dította az évet a Gemenc Judo Klub. Az
ifjúsági országos egyéni bajnokságon a
90 kg-os Szabó Ákos és a 45 kilósok kö-
zött induló Mátics András a náluk idõ-
sebbeket felvonultató mezõnyben egy-
aránt 3. lett (utóbbi csak a hosszabbítás-

ban vesztett paksi ellenfelével szem-
ben). A szekszárdi klub számára rop-
pant értékes az 55 kg-os Lovász Bálint
5. helyezése is. Mindhárom versenyzõ
a válogatók látókörébe került, ketten
közülük - ha továbbra is jó formát mu-
tatnak-  akár a gyõri serdülõ Világ Ku-
pán is bemutatkozhatnak.

FÖLDHARC. Szekszárdi gyõzelmek és
dobogós helyezések az elsõ ízben meg-
rendezett FILA földharc országos baj-
nokságon . A 75 kg-os kategóriában a
felnõttek között Tóth Máté elsõ lett, Si-
mon János harmadikként zárt. A gyer-
mek korosztályban Bogáncs Bence az
55 kg-osok között a döntõig jutott, s
végül másodikként zárt. A veteránok-
nál két szekszárdi diadal született: a 75
kg-os között versenyzõ Lekics Jenõ, és
a 80 kg-os kategóriában induló edzõ,
Szõts Gábor révén.

SPORTMIX
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HÍRSÁV

Négy szekszárdi ezüst
a párizsi borversenyen
A 2010-es év elsõ komoly nemzetkö-
zi borversenyére (Vinalies Interna-
tionales) 39 országból 3199 minta
nevezett. A 39 magyar nevezésbõl
három aranyérem és tíz ezüstérem
született. Ezüstöt nyert négy szek-
szárdi bor is: az Eszterbauer Borá-
szat 2007-es Cabernet Sauvignonja
(Tivald), Sebestyén Csaba 2006--os
Grádusa és a Takler Pince 2006-os
Regnum és Bartina bora.

Iskola felújítási
program indult Zombán

730 millió forintos beruházásba
kezdett Zomba és a környékbeli tele-
pülések oktatási társulása, amely-
hez több mint 580 millió forint álla-
mi támogatást nyertek. Szûcs Sán-
dor polgármester szerint egy álom
valósul meg a következõ másfél év-
ben, miután a községben megépül-
het az évtizedek óta vágyott sport-
csarnok, felújítják az iskola épületét
az ebédlõvel együtt, és rendbe rak-
ják az óvodaként mûködõ kastélyt.
Zombán kívül további falvak is pro-
fitálnak a pályázati sikerbõl: Tenge-
licen teljes körûen felújítják az isko-
lát, Harcon pedig az óvoda bõvül
egy foglalkoztató szobával. A beru-
házás alapkövét Zomba polgármes-
tere és Ujhelyi István, a Miniszterel-
nöki Hivatal államtitkára rakták le.

Az idõsekrõl – ahogy egy nyugdíjas látja
■ Amint arról elõzõ számunkban tudó-
sítottunk, botrányba fulladt az MSZOSZ
által szervezett Idõsek Akadémiája,
mert Korózs Lajos államtitkár megvon-
ta a szót Nagy Györgytõl, az Országos
Nyugdíjas Polgári Egyesület egyik tagjá-
tól. Az ülés berekesztése után arra kér-
tük a 69 éves nyugdíjas üzemmérnö-
köt, röviden foglalja össze, mit szeretett
volna elmondani. 

– Tényadatokat szerettem volna fel-
sorolni annak érzékeltetésére, milyen
intézkedések születtek  az utóbbi évek-
ben, amelyek súlyosan érintettek min-
ket,  nyugdíjasokat is. Ilyen volt a 13.

havi nyugdíjak megvonása, a 25 száza-
lékos áfa bevezetése az élelmiszerekre,
az üzemanyag árának emelkedése a jö-
vedéki adó miatt, a háztartási energia,
gáz, villany árának emelkedése, az
energiatámogatás megvonása, a kiegé-
szítõ nyugdíjemelés elhalasztása, a szo-
ciális támogatások és a gyógyászati se-
gédeszközök támogatásának csökken-
tése. A nyugdíjak vásárlóértéke kb. 7
százalékkal csökkent 2009-ben. És míg
az infláció a KSH adatai szerint tavaly
6,4 százalék volt, a nyugdíjemelés csak
3,1 százalék. Szerettem volna emlékez-
tetni nyugdíjas társaimat Bajnai Gor-

don miniszterelnök nyilatkozatára, mi-
kor maga ismerte be, hogy tavasszal a
gazdasági összeomlás szélén állt Ma-
gyarország, olyan pénzügyi katasztró-
fahelyzetben, amikor az állam nem
tudja kifizetni a nyugdíjakat sem. De
valójában nemcsak a nyugdíjasokért
kell aggódnunk, hanem a gyerekeink,
unokáink jövõjéért. Nemcsak a mi
méltó nyugdíjas éveink, hanem az õ
életkezdésük, a munkahelyek, iskolák,
családok biztonsága van veszélyben. És
ebben komoly felelõssége van a kor-
mánynak, de úgy látszik, hogy az ellen-
véleményt nem szeretik hallani. csi

„Magyar sarok”
az óbecsei óvodában
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület mesekönyveket gyûjt
húsvétra az óbecsei óvodásoknak és
bölcsõdéseknek.

Várjuk adományaikat, megunt me-
sekönyveiket márciusban pénteken-
ként (19., 26.) 15 és 16 óra között a
Református Gyülekezeti Házban
(Szekszárd, Bezerédj u. 3.).

Támogató segítségüket elõre is kö-
szönjük!

Borárverés a
szekszárdi tanyákért
A Szõlõ-Szem Mozgalom tisztelettel
meghívja az érdeklõdõket a „Verssel,
dallal, zenével, borárveréssel a szekszár-
di tanyákért és a Szõlõ-Szem Mozgalo-
mért” címû jótékonysági estre és bor-
árverésre március 16-án 18 órakor a
Mészáros Borházba. Az Est Fõvédnöke:
Horváth István polgármester, ország-
gyûlési képviselõ. Az árverésen szek-
szárdi termelõk díjnyertes borai kerül-
nek kalapács alá. Verssel, dallal, zené-
vel közremûködnek: Kis Pál István és
a Komjáth(y)i fivérek.
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Március 20. (szombat) 16 óra
Alisca Brass Band koncert a már-

ványteremben. Belépés díjtalan.

Március 22. (hétfõ) 18 óra

Léleképítõ
s o r o z a t : B a -
lczó András vi-
lág- és olimpiai
bajnokkal, a ma-
gyar öttusa-
sport legendás
alakjával. Balczó
András elõadá-
sának címe: Az

egyetlen megoldás. A belépés ezút-
tal is díjtalan.

Március 27. (szombat) 9-12 óra
„Szép húsvétvasárnapot!”
Tavaszváró Húsvéti Játszóház és

gyermek táncház 
Ajándék és húsvéti dísz  készítõ

kézmûves foglalkozások:
– színes hajbavalók
– „nyuszigami” - papírhajtogatás
– viaszos tojásfestés – fõtt tojást

mindenki hozzon magával!
– húsvéti textildíszek
– tavaszi szalmadíszek
– hangszerek nádból, bürökbõl
– húsvéti gipszfigurák festése
– búzafüves nyuszifészek

Az apróságoknak Babajátszó, ben-
ne 10.00-10.30-ig Ringató: játékok,
mondókák ölbéli gyermekeknek

11.30-tól Tavaszi táncház gyerekek-
nek – táncot tanít Zsók Vilhelmina és
a Bartina Együttes gyermekcsoportjá-
nak táncosai

Belépõ: 800 Ft

Figyelem! A 40. Tolna megyei
gyermekrajzpályázat anyagának le-
adási határideje március 29.! Részle-
tek a honlapunkon!

ELÕZETES!
Április 20. (kedd) 19 óra

Beaumarchais: Figaro házassága,
avagy egy õrült nap története – vígjáték.

Szereplõk: Rékasi Károly, Harmath
Imre, Bánfalvy Ági, Bugár Anna.

Jegy: 2500, 2300 Ft, váltható a színhá-
zi jegypénztárban Tel.: 74/529-610

Mûvészetek Háza
Kárpitmûvészet. Kiállító mûvé-

szek: Hauser Beáta, Nyerges Éva,

Pasqualetti Eleonóra, Sipos Éva, Vásár-
helyi Kata, Zelenák Katalin.

A kiállítás megtekinthetõ április
30-ig, vasárnap és hétfõ kivételével
naponta 9-17-ig. Belépõjegy 400 Ft,
diák és nyugdíjas jegy 200 Ft. Cso-
portos látogatás esetén diákoknak in-
gyenes.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Március 11-17-ig
15:30, 17:30: Valentin nap – szí-

nes szinkronizált amerikai romanti-
kus vígjáték

20:00: A szállítmány – színes fel-
iratos amerikai film (16)

Március 18-24-ig
15:30, 17:30: Villámtolvaj – Percy

Jackson és az Olimposziak – szí-
nes szinkronizált amerikai-kanadai
fantasy

20:00: Kilenc – színes feliratos
amerikai film

ART TEREM

Március 11-17-ig
17:00: O'Horten – színes feliratos

norvég film
19:00: Akvárium – színes feliratos

angol film (16)
Március 18-24-ig

17.00: Varga Katalin balladája –
színes feliratos román film (16)

19:00: Biblioteque Pascal – szí-
nes feliratos magyar-angol film (16)

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

Egy ország tönkretételének legbizto-
sabb módszere, ha lehetetlenné teszik a
családalapítást és a gyermeknevelést.
Akár oly módon, hogy a megélhetést te-
szik szinte megoldhatatlanná.  
Barátnõm varrónõnek tanult, gépe
évek óta letakarva árválkodik a szoba
sarkában. Legfeljebb családtagok ked-
véért veszi elõ, megrendelésre nem dol-
gozik. Azt mondja, nem éri meg, hi-
szen õ maga is olcsóbban fel tud öltöz-
ködni turkálókból. Tehetséges, fiatal
asztalos ismerõsöm, aki fõállásban so-
fõrként dolgozik, hogy meg tudjon élni,
nemrég azt mesélte, hamarosan felke-
rekednek és tanítónõ feleségével, óvo-
dás kislányukkal együtt külföldön pró-
bálnak boldogulni, mert itthon nem
jutnak ötrõl a hatra. A huszonéves in-
formatikus, aki már több éve Írország-
ban dolgozik, azt mondja, szereti a ha-
záját, szívesebben dolgozna idehaza,
de adót csalni nem akar, márpedig ha
befizetné, amit az állam elvár tõle, a
maradékból esélye sem lenne, hogy va-
laha is saját otthont teremtsen magá-
nak. A szorgalmas fodrász kislány szál-

lodát takarít Angliában, jogász barát-
nõje bonbonokat csomagol egy hol-
land csokigyárban. A frissen végzett
doktorok nem akarnak itthon marad-
ni diploma után, mert Magyarorszá-
gon gyógyításból nem tudnának meg-
élni. A megyei kórházból tavaly több
mint nyolcvan ápoló és szakdolgozó
(betegvezetõ, mûtõssegéd) távozott,
többségük külföldre. Itthon a betegápo-
lás sem életpálya már. A mai gyerekek
nem akarnak asztalosnak, villanysze-
relõnek, kõmûvesnek tanulni, mély-
ponton a pedagógus pálya megbecsülé-
se, tanárnak, mérnöknek lenni sem
nagy egzisztencia... 
Idén ismét tovább szigorított, „változ-
tatott” a kormány, bár semmi nem kö-
telezte az agrártárcát az egyik uniós
AJÁNLÁS bevezetésére. Eszerint: a gaz-
dálkodó ezentúl csak sárga villogóval
ellátott kísérõautóval és engedély ki-
váltásával közlekedhet munkagépei-
vel az utakon. A ciklus végén így „segí-
ti” a baloldal a magyar gazdákat, míg
más tagállamok nem rontják gazdáik
helyzetét.

Tavaly kivágta tíz éve telepített barac-
kosát egy Szekszárd közeli gazda, mi-
vel ráfizetéses a gyümölcstermesztés.
Medinán, ahol évekkel ezelõtt még
negyven-ötven jól tejelõ jószág legelé-
szett a határban, ma egyetlen tehén
van mutatóban. Elvétve lehet falun hí-
zósertést venni, üresen állnak a
csirkeólak, a vidéki ember is boltban
veszi a jórészt külföldrõl behozott tejet,
vajat, húst. Termelni nem éri meg.
Azért vannak jól jövedelmezõ tevé-
kenységek is. Pompásan meg lehet élni
celebként, médiasztárként, bróker-
ként, uzsorásként, kormányzati ta-
nácsadóként, bukott BKV-igazgató-
ként. A vállalkozási formák zászlósha-
jója az off shore cég, a legnépszerûbb
zöldségféle az adóparadicsom.
A jelenlegi kormányzópárt legújabb
választási szlogenje szerint, aki válto-
zást akar, az rájuk szavaz. Vagyis, aki
nem akarja tovább azt, ami nyolc éve
folyik, az adja voksát azokra, akik
romba döntötték a gazdaságot, csõd
szélére sodorták az országot, a vállal-
kozókat elküldték az országból.
Szánjunk rá egy percet, és gondoljuk
ezt végig – megéri.

csi -hzs

Mi éri meg?

A Gárdonyi kórus
hangversenye

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes március 21-én, vasár-
nap, 17 órakor az Augusz házban tart-
ja következõ hangversenyét. A Nasz-
ladi Judit karnagy vezette kórus ez al-
kalommal a pozsonyi egyházzenei kó-
rusversenyre készülõ mûsorával áll a
publikum elé. Köremûködik Tillai Tí-
mea énekmûvész és Lozsányi Tamás
orgonamûvész. Moderátor: Decsi-
Kiss János.

Nyílt nap
a Víz világnapján

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.
nyílt napot szervez óvodásoknak és
iskolásoknak a Víz világnapján. Márci-
us 22-én (hétfõ) 9 és 17 óra között a
Vízmû Kft. telephelyein, a víztisztító
üzemben (Bogyiszlói út 2.), a szenny-
víztisztító telepen (Sárvíz u. 20.) és a
vízóra javító üzemben (Mátyás király
u. 68-70.). Az óvodásokat a víztisztító
üzembe várják.

A diákok ismereteket kaphatnak az
ivóvíz elõállításáról, a szennyvíz meg-
tisztításáról, a laboratóriumi vizsgála-
tok menetérõl és fontosságáról.

Részvételüket szíveskedjenek elõ-
zetesen írásban jelezni a csoportok
létszámának megjelölésével: a
kovari.ildiko@aliscaterra.hu e-mail
címen, faxon a 74/529-262-es, vagy a
30/349-29-46-os számon.

Adatszolgáltatás
Az Ügyfélkapu technikai hibája miatt
az ÚMVP Irányító Hatósága hat nap-
pal meghosszabbította a monitoring
adatszolgáltatással kapcsolatos kötele-
zettség beadási határidejét, ami így
március 22. éjfél.

Több mint 32 ezer gazdálkodónak
kell egyes agrártámogatásokkal kap-
csolatban, kötelezõ módon adatokat
szolgáltatni. Az ügyfélnek a 2009. évi
gazdálkodásával – pénzügyi kérdés-
körben a 2008. évivel – kapcsolatos
adatokat elektronikus úton, az Ügy-
félkapun keresztül kell megadnia. Eb-
ben a Magyar Agrárkamara Gazdálko-
dói Információs Szolgálatához tarto-
zó 202 tanácsadó sokat segíthet. Fon-
tos tudni, hogy a monitoring adat-
szolgáltatás elmaradása esetén az Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal (MVH) akár 500 ezer forintig ter-
jedõ mulasztási bírságot róhat ki.
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KÖZLEMÉNY

DIABETES-ELÕADÁS. A Tolna Me-
gyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének következõ elõadása március
30-án, 13.30 órai kezdettel lesz a
Kórház kultúrtermében, a Lila épü-
letben. Balla Ágnes vezetésével: Ki
tud többet a cukorbetegségrõl? cím-
mel játékot terveznek, amelyre min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!

AKCIÓS ÁRUSÍTÁS. A Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge és a Tolna Megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas Alapszervezete értesíti tag-
jait, hogy március 22-én (hétfõ) 6.30
órától kedvezõ árakon füstöltáru-áru-
sítást tart a készlet erejéig, és frissen
vágott csirke is kapható 6 és 7 óra
között a  a Hunyadi u. 4. szám alatt.
Ugyanitt száraztészta, étolaj, ételízesí-
tõ és õrölt paprika is vásárolható.

MÁRCIUS 15. A Nõk Szekszárdért
Egyesület március 15-én, hétfõn,
15 órakor, a Belvárosi Kávéházban
tart ünnepi rendezvényt, melyen
Kaczián János nyugalmazott levéltá-
ros, a Honismereti Egyesület elnöke
tart elõadást a ‘48-as forradalom és
szabadságharc jeles személyeirõl
és a szekszárdi vonatkozásokról.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 23. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Március 30. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Március 23. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Március 30. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Március 9. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Március 8. (hétfõ) 17-18 óráig
Március 22. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

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

APRÓHIRDETÉS

IRODÁK, üzletek takarítása, szõ-
nyegtisztítás, ablaktisztítás referenci-
ákkal. Tel.: 06 20/348-99-61

Folytatás a 2. oldalról.
Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Ka-
darka köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. szám-
tól végig, Kapisztrán u., Kemény S. u., Kender-
gyár, Keselyûs, Keselyûsi út, Kinizsi u., Kis-
korzó tér, Kiss J. u., Korsófölde u., Kossuth L.
u. 40. számtól végig, Kölcsey ltp., Liszt F. u.,
Liszt tér, Lisztes u., Lisztesvölgy, Lõtéri köz,
Luther tér, Martos F. u., Mátyás király u., Mé-
száros L. u., Mocfa, Muskotály u., Nyámánd-
puszta, Nyár u., Ózsákpuszta, Palánk, Palánki
hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pász-
tor u., Patak u., Pázmány tér, Petõfi S. u., Pin-
ce u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u.,
Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Ságvári E. u.,
Sauli-völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport u., Sza-
kály testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta,
Széchenyi u. páros oldala 2-38. számig, Szé-
kely B. u., Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz
u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L. u., Tompa u.,
Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky Mór
ltp., Zápor u., Zrínyi u.

2. számú iskolai körzet - Babits Mihály
Általános Iskola, Kadarka u. 17.: Akácfa u.,

Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete,
Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla ki-
rály tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, Beth-
len G. u., Bocskai köz, Bocskai u., Borzsák E.
u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u.,
Csonka u., Dicenty D. u., Dózsa Gy. u., Elõ-
hegy, Erkel F. u., Esze T. u., Flórián u., Fürdõ-
ház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O.
u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u.,
Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka
u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápol-
na tér, Katona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u.,
Kisbödõ u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp.,
Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39.
számig, Kõrösi Csoma S. u., Landler J. u.,
Leopold L. u., Madách I. u., Mecsek u., Mérey
u., Nagybödõ u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u.,
Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Reme-
te u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u.,
Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. számig,
Szent László u., Szüret u., Táncsics M. köz,
Táncsis M. u., Tanya u., Újfalussy I. u., Vak
Bottyán u., Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u.,
Zöldkert u.

3. számú iskolai körzet - Dienes Valé-
ria Általános Iskola Grundschule, Kecs-
kés F. u. 6.: Ady E .u., Alkotmány u., Alpári
Gy. u., Arany J. u., Bencze F. u., Bercsényi u.,
Béri Balogh Ádám u. páratlan oldala 41. szá-
mig, Béri Balogh Á. u. páros oldala 82. számig,
Bertók Róbertné u., Bezerédj u., Csébi fiúk u.,
Csokonai u., Dobó u., Epreskert u., Flach I. u.,
Gróf P. u., Halasi A. u., Holub u., Honvéd u.,
Hunyadi u., Jókai u., Kecskés F. u., Kisfaludy
u., Kövendi S. u. páros oldala, Mikes u., Mun-
kácsy u. páratlan oldala 21/b számig, Mun-
kácsy u. páros oldala, Ocskó L. u., Perczel M.
u., Prantner J. u., Széchenyi u. 39. számtól
mindkét oldal, Szent István tér, Dr. Szentgáli
Gy. u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u.,
Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u.

4. számú iskolai körzet - Baka István
Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.: Alisca u.,
Alkony u., Allende u., Almás, Árnyas u., Árok
u., Bakta, Bakta köz, Baranyavölgy, Barát J. u.,
Barátság u., Barázda u., Bátaszéki út, Bem u.,
Benczúr u., Bercsényi u., Béri Balogh Á. u. pá-
ratlan oldala 43. számtól végig, Béri Balogh Á.

u. páros oldala 84. számtól végig, Bodzás,
Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u., Csalo-
gány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u.,
Cseri J. u., Csobolyó u., Csopak u.,
Csötönyivölgy, Domb u., Ebes u., Ebespuszta,
Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Gemenc u.,
Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyá-
nyos, Gyûszûvölgy, Harang u., Harmat u., Há-
ry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u.,
Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán göd-
re u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u.,
Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., Kövendi S. u.
páratlan oldala, Kurta u., Kuruc u., Lajos király
u., Lehel u., Levendula u., Lugas u., Magyar S.
u., Major u., Május 1. u., Mester u., Móricz Zs.
u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól vé-
gig, Muskátli u., Dr. Nagy István u., Napfény u.,
Népfront u., Otthon u., Óvoda u., Porkoláb-
völgy, Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u.,
Szabó D. u., Szekér u., Szérû u., Szilas u., Szilfa-
dûlõ, Szõlõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõ-
hegy u., Dr. Tóth Lajos u., Tóthvölgy, Tüske u.,
Tüzér u., Vadász u., Venyige u., Vesszõ u., Vin-
cellér u., Vitéz u., Völgy u., Zengõ u., Zöldfa u.

Óvodai és általános iskolai beíratási körzetek
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