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Jövőre lesz tíz éves Szekszárdon a
„Méltósággal az út végén” Hospice
Alapítvány, amelynek célja az em-
beri méltóság életünk végéig való
megőrzésének segítése. Az alapít-
vány virága a nárcisz, amely szim-
bóluma a halál legyőzésének, a
szeretetnek, a ragaszkodásnak, de
a daganatos betegeket, haldokló-
kat gondozóknak is. 

Már hagyomány, hogy õsszel, október
második szombatján - a hospice világ-
napján - nárciszt ültetnek, s tavasszal,
amikor a növény kibontja virágát, ün-
nepet tartanak. Szekszárdon a megyei
kórházban, a központi épület elõtti vi-
rágágyásnál - a „Méltóság mezeje” mel-
lett - csütörtök délután találkoztak azok,
akik a hospice mozgalom eszméjét ma-
gukénak vallják.

Az iskolások koncertje után Simonné
Vincze Mária, az onkológiai osztály veze-
tõ ápolója mondott ünnepi beszédet,

majd diákok és felnõttek az égbe enged-
ték a nárcisz virágjához hasonlóan sárga
színû lufikat. - sz l -

Gondot okoz a belvíz a gazdálkodóknak
A kukorica idõben történõ elvetésére azért jók a kilátások

A Szekszárd-Bátai-főcsatorna két-
ségtelenül sokat segít abban, hogy
ne öntse el árvíz a Sárköz mélyeb-
ben fekvő területeit, de a szekszár-
di, illetve környékbeli agrárgazdál-
kodók azért így is panaszkodnak a
téli és márciusi rendkívüli csapa-
dékmennyiség hatására kialakult
belvízhelyzet miatt. Tegyük hozzá:
okkal.

A két, ezer hektár fölötti területen gaz-
dálkodó cég, a Szekszárd Rt. és a volt
Aranyfürt szövetkezetbõl lett német tu-
lajdonú agrárvállalkozás számára rop-
pant fontos, hogy az elkövetkezendõ
két-három hét idõjárása valóban az év-
szaknak megfelelõ legyen, ezzel együtt
eltûnjenek a belvizek a sárközi területe-
ken, s a már nagyon is esedékes napra-
forgó- és kukoricavetések április végén,
legkésõbb május elején megtörténhes-
senek. Ma még kritikusan nedves a ta-

laj, szivattyúznak, de mindkét vállalko-
zásban optimisták az említett növények
idei termesztése kapcsán, zajlanak is
már javában az ilyenkor szükséges elõ-
készületek. Szerencsére az õszi vetésû
kultúrákban komoly károk nem kelet-
keztek, már ami a búzát illeti. A német

tulajdonú vállalkozás növénytermeszté-
si ágazatvezetõje, Gyurkovics János la-
punk érdeklõdésére arról számolt be,
hogy az õ területükön jó néhány hektá-
ron az õszi búza és a  repce megsemmi-
sült.

Folytatás a 2. oldalon.

Nárcisz-ünnep a kórházban

A nárcisz színéhez hasonló sárga lufikat engedtek a magasba

Belvízzel elöntött területek az M6-os autópálya mellett
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A belvízhelyzet feladja a leckét a gazdálkodóknak
A kukorica idõben történõ elvetésére azért jók a kilátások

Folytatás az 1. oldalról.
Az õszi búzával kapcsolatosan komo-

lyabb károkról, veszteségekrõl szerencsé-
re sem õ, sem a Szekszárd Zrt. szakmai
igazgatója, Gscheidt Mátyás nem tudott
beszámolni. A kisebb gazdaságok mé-
lyebb fekvésû területein azért megesett,
hogy a víz mintegy két hét leforgása alatt
elvitte a remélt termés jelentõs részét.

- Nincs mit szépíteni dolgon: a Sárköz-
ben még mindig eléggé lehangoló, több
helyen még mindig aggodalomra okot
adó a helyzet - mondta Gscheidt Mátyás.
- Nem vagyunk felkészülve az ilyen hely-
zetekre, amikor a hóolvadás és a csapa-
dékos idõjárás együtt jelentkezik. A vízitár-
sulatoknak és az önkormányzatoknak
szinte alig van forrásuk arra, hogy a kri-
tikus területeken található árkokat tisz-
títsák, karbantartsák azokat, ezért mi a
saját jól felfogott érdekünkben már
2010-ben költöttünk, áldoztunk erre. Ha
nem így történt volna, most már komo-
lyabb károkat lennénk kénytelenek el-
könyvelni. Számításaink szerint most a
búza vetésterületének mindössze egy
százalékán pusztult ki a növény.

A zrt. amúgy a napraforgó kétharma-
dát már elvetette, és már a kukorica ve-
tését is elkezdték - már ahol lehetett. A
Szekszárd Zrt. az országban elsõ között

alkalmazott egy olyan új mûvelési tech-
nológiát, amely gyakorlatilag „kiváltja a
szántást”, de megõrzi a talajban levõ ned-
vességet. Környezetkímélõ, és kisebb
termelési költséggel is kecsegtet. 

- Bejöttek a elképzelések, mit mutat
az egyéves tapasztalat? - kérdeztük köz-
bevetõleg Gscheidt Mátyástól.

- A tavalyi, nagyon aszályos év miatt
nincsenek az összehasonlító elemzéshez
szükséges megbízható, egzakt tényeink
a betakarított termés mennyiségét, mi-
nõségét, és egyéb mutatókat illetõen.
Úgy gondolom, még egy évet - remélhe-

tõleg a mostani szélsõ-
ségmentes lesz - minden-
képpen várnunk kell a
következtetések levoná-
sával, de arról már most
beszámolhatok az új
technológiával kapcsola-
tosan, hogy kevesebb
termésünk nem lett, de
költségeink érezhetõen
csökkentek.

Visszatérve a belvíz
okozta problémákra,
Gyurkovics János ága-
zatvezetõ az általa fel-
ügyelt, Szekszárdhoz
még inkább közel esõ

területeken már több tíz hektáron kelet-
kezett, visszafordíthatatlan károkról szá-
molt be. Érdekes módon, most nem a
Dunához, vagy a Sió-csatornához legkö-
zelebb esõ területeken pusztult el a bú-
za, illetve a repce.

- Fontos megemlíteni, hogy most
rendben volt a vízfolyás a Sión és a Du-
nán, ez utóbbi vízszintje nem volt lénye-
gesen magasabb a szokásosnál, így eze-
ken a területeken a vártnál is jobb a
helyzet. Ellenben az autópálya és a város
közötti területen a hóolvadás és a csapa-
dék csak fölerõsítette a régebben létezõ

gondot. Sajnos, az M6-os elkészülte után
a gazdálkodás szempontjából ezeken a
területeken tovább rosszabodott a hely-
zet - jegyezte meg Gyurkovics János. -
Több lett a város déli területein, példá-
ul Ebesen a lefolyástalan terület, s a bá-
tai fõcsatorna sem lett a városi területe-
kig elhúzódóan kitakarítva, ami meglá-
tásom szerint a jelenlegi gondok forrá-
sa, ami már károkat idézett elõ az agrári-
umban.

Az ágazatvezetõ alapvetõen optimis-
ta, hisz az elmúlt napok kedvezõ idõjá-
rása hatására a belvizek szépen levonu-
lóban vannak a kritikus területeken, a
szükséges munkálatokat még a hó beáll-
ta elõtt idõben el tudták végezni. A víz-
foltos területeken folyik a munka, a per-
metezés és a tápanyag-utánpótlás meg-
történt, illetve folyamatban van. „Na-
gyon bízom benne, hogy az éréscsopor-
toknak megfelelõen, idõarányosan má-
jus elsõ két hetével bezárólag el tudjuk
vetni a korai, közép- és a késõi érésû ku-
koricafajtáinkat. Már ez a valóban tava-
szi napsütéses néhány nap szemmel lát-
hatólag sokat segített. És ami a teljes te-
nyészidõszakot illeti, nos a tavalyinál
csak jobb jöhet az idén. Egymás után
két rossz év nem szokott jönni - jegyez-
te meg Gyurkovics János. B. Gy.

Szekszárd Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Szek-
szárd IX. sz. felnõtt körzet háziorvosi fel-
adatainak vállalkozási formában való el-
látására területi ellátási kötelezettséggel.

Munkakör és munkahely megnevezé-
se: a IX sz. háziorvosi körzethez tartozó
felnõtt lakosság ellátása a Szekszárd,
Wigand tér 1. sz. alatti rendelõben.

A tevékenység magában foglalja a hét-
közi és hétvégi központi háziorvosi
ügyeleti szolgálatban való részvételt,
mely egyben az ügyeletben társult tele-
pülések ellátását is jelenti. 

Pályázati feltételek:
- A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet sze-

rinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.)
Korm. rendeletben elõírt feltételek meg-
léte. 

- Büntetlen elõélet. 
A pályázathoz csatolni kell:
- végzettséget és szakirányú képzett-

séget igazoló okirat másolatát, 

- személyi és szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítványt, 
- a pályázó hozzájárulását arról, hogy

a pályázati eljárásban résztvevõk a pályá-
zati anyagot megismerhetik. 

- MOK tagsági igazolást
A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd MJV Önkormányzata, Hor-

váth István polgármester, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8. 

A praxis mûködtetési jogát az önkor-
mányzat térítésmentesen adja át a szük-
séges szerzõdések megkötése alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 10.

Elbírálási határidõ: a pályázati határ-
idõ lejáratát követõ képviselõ-testületi
ülés.

- Az állás betölthetõ: 2013. 06. 01.
További információ: Dölles Lászlóné

egészségügyi gondnokságvezetõ (tel.:
06/30-458-6344).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZIORVOSI MUNKAKÖRRE

A versszeretet megõrzése a lényeg –
mondta lapunknak a költészet napján
immár 8. alkalommal - ezúttal a Babits
Nyugdíjas Klub által – megrendezett
„Életet az éveknek” Országos Szövetség
megyei nyugdíjas versmondó versenyé-
rõl a szervezet megyei elnöke, Fenyves-
né Palkó Mária.

Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere õszinte örömét fejezte ki kö-
szöntõjében, hogy ismét megrendezték
ezt a megmérettetést, amelyre teljes
szívvel készültek a nyugdíjasok, évrõl
évre egyre többen. A polgármester el-
mondta, a következõ megyei „Életet az
éveknek” versmondó versenyt már új
helyszínen, a felújított mûvelõdési ház-
ban tartják. Idén mintegy 40 elõadó sok-
színû mûsorát hallgathattunk meg. Rad-
nóti Nem tudhatom… címû versét há-
rom szavaló is választotta, de egy-két vi-
dám verset is hallhattunk, egy elõadó
pedig saját versét adta elõ, amit ked-
venc költõjérõl, József Attiláról írt.

Valójában ezen a versenyen nincse-
nek helyezettek, a zsûri – Németh Judit
elõadómûvész, az Illyés Gyula megyei
könyvtár igazgatója, Pócs Margit, az ön-
kormányzat közmûvelõdési és civil kap-
csolati referense és Jóföldi Gabriella a
megyei önkormányzattól – csak a leg-
jobbnak ítélt tíz versmondót választotta
ki. Õk képviselik majd megyénket Buda-
pesten az „Életet az éveknek” Szövetség
országos találkozóján novemberben.

Miután Dózsa Gyuláné, a Babits Nyug-
díjas Klub vezetõje köszönetet mondott
a zsûrinek, a résztvevõknek és a klub tag-
jainak, Németh Judit, a zsûri elnöke el-
mondta: volt sok szép percük, és arra
gondolt, hogy létrehozhatnának egy iro-
dalmi színpadot... Pócs Margit - elõrebo-
csátva, hogy a zsûri kicsivel több vers-
mondót is továbbjutatott volna - ismer-
tette a budapesti találkozóra utazók ne-
vét, akik között a rendezõ Babits Nyug-
díjas Klub két tagja, Kökény Károlyné és
Vígh Ferencné is ott van.  K. E.

Teljes szívvel készültek a versmondók
Szekszárdról ketten jutottak az országos döntõbe

Víz alatt az õszi vetés
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Szekszárd helyzetéről, a jövőbeni
tervekről, valamint a várost érintő
beruházásokról tartottak tájékoz-
tató fórumot április 15-én Szek-
szárd alpolgármesterei, dr. Haag
Éva és Ács Rezső az újvárosi Szent
István Házban.

A nagy számú érdeklõdõ elõtt dr. Haag
Éva az idei és jövõ évi tervek felvázolását
megelõzõen a 2012-es felújításokról és
beruházásokról is beszélt. A tavalyi év-
ben 34,2 millió forint értékben valósult
meg út- és járdaépítés, amelyet idén foly-
tatni kívánnak mintegy 9 km-nyi járdafe-
lület megújításával. Intézményi felújítá-
sokra tavaly 252,5 millió Ft-ot költött a vá-
ros, a távhõrendszer korszerûsítésére 84
millió forintot áldoztak, új parkolóhelyek
kialakítása pedig 6,4 millió forint kiadást
jelentett. A Szekszárdi Fürdõ elsõ üteme

1,2 milliárd forintért készült el, és tavaly
több mint 65 ezren vették igénybe a szol-
gáltatásait. Új csatornaszakaszok készül-
tek el 321 millió Ft értékben, 106 utcá-
ban pedig összesen 3900 nm-nyi útkar-
bantartási munkálat folyt, hiszen sok he-
lyen süllyedés indokolta a helyreállítást,
kátyúzást. A Kadarka utcai óvodában 37
millió forintos beruházással fûtés-korsze-
rûsítés történt, valamint új nyílászárók
kerültek behelyezésre, de felújították a
vizesblokkokat is. Az újvárosi temetõ par-
kolóit is rendbe tették: az 500 négyzet-
méteres felület mintegy 6,4 milliós ráfor-
dítást igényelt, míg a Prométheusz park
melletti illemhely a TolnAgro támogatá-
sával újult meg.

A folyamatban lévõ beruházások kö-
zött említette dr. Haag Éva az 1,7 milliárd
forint uniós támogatással készülõ, 2013
nyarára befejezõdõ Agóra-programot - a

mûvelõdési ház és a Mûvészetek Háza fel-
újítását -, emellett a belváros rehabilitáci-
ója keretében idén elkészülõ Béla király
téri beruházást, és a jövõ nyárra megúju-
ló piacteret. A szurdikok vízelvezetésérõl
is beszélt, amelyre 278 millió forintot for-
dítottak, a belvárosi római katolikus
templom felújítása pedig 53 millió forint-
ba került. Az indulás elõtt álló beruházá-
sokként kiemelte a már említett járdafel-
újítást, ami mintegy 80 millió Ft-ba kerül
majd, a Dienes iskola parkolójának meg-
oldását, valamint a Wosinsky óvoda mel-
letti parkoló és járda felújítását. Az alsóvá-
rosi temetõ bõvítése és a bogyiszlói víz-
nyerõ helyen, 5 milliárd forintért megva-
lósuló új vízbázis kiépítése a nagy projek-
tek közé tartozik, mint ahogy az új uszo-
da építése is. Folytatódnak az energetikai
korszerûsítések is. Ennek keretében a
Mérey utcai idõsek otthona és a városi

bölcsõde felújítását tervezik, de a közvilá-
gítás rekonstrukciója is terítéken van.

Ács Rezsõ tájékoztatójában többek kö-
zött emlékeztetett arra: 2006-ban a Szek-
szárdi Vagyonkezelõ Kft-n kívül nem volt
városi tulajdonú cég, mivel a korábbi vá-
rosvezetés mindent eladott, amit lehe-
tett. Azóta azonban az önkormányzat a
szekszárdi lakosság számára fontos cége-
ket visszavásárolta és újakat is alapított,
amelyek összértéke immár közel 5 milli-
árd forint. Az alpolgármester arról is
szólt, hogy az utóbbi három évben 20
milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg,
vagy indult el a városban, amelynek igen
jelentõs részét (a nagy projekteknél átla-
gosan 85 %-át) uniós pályázatokból fi-
nanszírozták. A városvezetés a rezsicsök-
kentéssel párhuzamosan tervbe vette az
építményadó hasonló mértékû csökken-
tését is. Gyimóthy Levente

A városi beruházásokról tájékozódhattak az újvárosiak
Nagy projektek fejezõdnek be idén, folytatódnak a járda- és útfelújítások

Aszfalttal gyógyítják az utak sebeit
Õszig 350 millió forintot költ a város az út- és járdahálózat felújítására

A márciusi tél után ránktört nyár-
ban a tavaszi munkákat végzik
Szekszárdon. Ezek egyik legfonto-
sabbika a fagyoktól tönkrement
utak javítása. A kátyúk száma ezer
körüli, ezeket szüntetik meg a
KÉSZ Kft. szakemberei.

A feladatokról a helyszínen tartott sajtó-
tájékoztatót Horváth István. A munka
negyedénél tartanak - mondta el a pol-
gármester a Mérey utcában, ahol javá-
ban dolgoztak a szakemberek: aszfalttal
gyógyították az út sebeit. Elõször a leg-
forgalmasabb utcák burkolatát javítot-
ták ki, így kész a Rákóczi, Széchenyi, Bé-
ri Balog Ádám utca. A kátyúzás a Palán-
ki úton, a Szent István téren, a Hunyadi
és Keselyûsi úton folytatódott, a sorban
ezután következik az a huszonegy utca,
ahol buszok is járnak.

Persze nem csak ezeket, valamennyi
kátyús útszakaszt kijavítják. Idén erre a
munkákra - szemben a tavalyi 17-tel -, 40
milliót fordít a város, de õszig ennek sok-
szorosát, 350 milliót költenek az út- és
járdahálózat korszerûsítésére.

A Nyár, a Rizling, a Székely Bertalan,
a Tormay Béla és a Fürt utca két és fél
kilométeren új aszfaltot, szaknyelven
kopóréteget kap. A Tavasz és a Szõlõhe-
gyi utcában új út épül, és korszerûsítik
a csatornahálózatot is. Emellett a város-

ban több mint 10 kilométer hosszban
felújítják a járdákat, illetve újat építe-
nek, de bõvítik a parkolókat is. A Kecs-
kés Ferenc utcában, ahol egymás mel-
lett két iskola, illetve két óvoda is van,
és reggel és délután kisebb közlekedé-
si káoszt okoznak az autók, a nyári isko-
lai szünetben félszáz új parkoló épül.

Gond van a járdával az alsóvárosi teme-
tõ mellett is. A keskeny és a rossz minõ-
ségû járdalapok megkeserítik a moz-
gássérültek közlekedését. Elképzelések
szerint akár az úttest és a járda közötti,
helyenként virágokkal beültetett sáv
megszüntetésével szélesebb, simább
járda épül ott. - sz l -

Álláspályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának KEOP-1.3.0/B/2F/09-
11-2011-0002 Szekszárd város hosz-
szú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása pályázata kapcsán

projekt menedzsment
szervezetvezetõ

munkakör betöltésére. A részletes
pályázati felhívás a www.szek-
szard.hu honlapon, a Közügyek/Ál-
lás menüpontban tekinthetõ meg.

Aranykönyvi felhívás
Szekszárd Város Aranykönyvébe tör-
ténõ bejegyzéshez Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata a város
aranykönyvérõl szóló 14/2011.(IV.12)
rendelete alapján várja a város polgára-
inak, közösségeinek, valamint intéz-
ményeinek, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezeteinek javaslatait a
2012-es naptári év megörökítésre ér-
demes eseményeirõl.

A kellõen indokolt javaslatokat ápri-
lis 22-ig juttathatják el dr. Dobos Gyu-
la nyugalmazott levéltár-igazgatónak
postai úton (7100 Szekszárd, Bródy köz
21., a borítékra kérjük, írják rá: Arany-
könyvi javaslat), vagy elektronikus le-
vélben: dob6612@mail.iif.hu.

A polgármester ígérte: nem csak a kátyúkat, a járdákat is kijavítják
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A Magyar Dermatológiai Társaság 2007-
ben csatlakozott az Euromelanoma
Kampányhoz, így a melanoma nap kere-
tében a Tolna megyei kórházban is in-
gyenes anyajegyszûrést végeznek a bõr-
gyógyász szakorvosok.

Idén a szekszárdi kórházban, valamint
a bõr- és nemibeteg gondozóban dolgo-
zó szakorvosok csatlakoztak a kampány-
hoz. Május 6-án hétfõn 9 és 13 óra kö-
zött a kórház bõrgyógyászati osztályá-
nak ambulanciáján dr. Bajor Klára osz-
tályvezetõ fõorvos és dr. Karagity Eliza
adjunktus párhuzamos rendelést tarta-
nak, és ingyenes anyajegyszûrést végez-
nek. Rendelésükre a 74/501-596 telefon-
számon lehet bejelentkezni.

Május 7-én a bõr- és nemibeteg gondo-
zóban szintén párhuzamos rendelésen
végzi a szûrést dr. Hardicsay Klára és dr.
Rausch Ágota fõorvos. Rendelésükre a
74/501-688-as és a 74/501-642-es telefon-
számon lehet elõzetesen bejelentkezni.

Dr. Bajor Klára kérésünkre elmondta,
hogy az emberi bõrön sok, átlagosan 30
anyajegy található. Sajnos egyre több az
anyajegybõl kiinduló rosszindulatú elvál-
tozás. E megbetegedés megelõzhetõ, ha
a potenciális veszélyt jelentõ anyajegye-
ket idõben kiszûrik, eltávolítják. A fõor-
vos asszony hozzáfûzte: a szûrések alkal-
mával az anyajegyek mellett az egyéb bõr-
elváltozásokat is megvizsgálják, és szük-
ség esetén javasolják azok mûtéti korrek-
cióját. A daganatgyanús képletek fõként
idõs korban gyakoriak. Nagy számban az
emberek hátán találhatók ezek, ahogyan
számos anyajegy is. Miután ezek nincse-
nek szem elõtt, az érintettek sokszor nem
is fordulnak velük szakorvoshoz.

Megtudtuk azt is, hogy az elmúlt öt
esztendõ során egyre többen vették
igénybe az ingyenes anyajegyszûrést, és
minden évben több és több melanomát
és daganatos megbetegedést diagnoszti-
záltak a bõrgyógyászok.  - hm -

Lakástûzbõl is mentettek a diákok
Katasztrófavédelmi megyei döntõt rendeztek

A legjobbak versenyeztek Szekszárd
központjában, ahol a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartot-
ta megyei ifjúsági versenyét.

A döntõt megelõzték a kirendelt-
ségek által szervezett versenyek, s a
Prométheusz parkban, a Garay és a
Kiskorzó téren az ott gyõztes általános
és középiskolás csapatok vettek részt.
Õk adtak számot az elsajátított veszély-
helyzeti ismeretekrõl, a mentésében sz-
erzett jártasságukról, ügyességükrõl és
felkészültségükrõl. Volt elméleti verse-
ny, majd homokzsákból nyúlgátat
építettek, védõruhában sérültet hoztak
ki szennyezett területrõl hordágyon, ak-

it elsõsegélyben is részesítették. Egyik
feladat abból állt, ki kellett válogatni, mit
kell magával vinnie a házát elhagyó
lakónak kitelepítés során, volt szimulált
lakástûz, ahol menteni kellett, s arról is
számot adtak, mit kellene tenni, ha egy
veszélyes árut szállító gépjármû karam-
bolozik.

Az általános iskolások versenyét a
dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos iskola
diákjai nyerték, második lett a szekszár-
di Baka István iskola csapata, a
középiskolásoknál a paksi Balogh Antal
Katolikus iskolába kerül az aranyérem,
az ezüst pedig Tamásiba, a Béri Balog
Ádám Gimnáziumba. - sz l -

A hordágyon kimentett “sérültet” elsõsegélyben is részesítették

FOTÓ: A SZERZÕ FELVÉTELE

Ingyenes anyajegyszûrési kampány
Érdemes bejelentkezni a májusi vizsgálatokra

A SZENT JÓZSEF 
KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
(SZEKSZÁRD, Garay tér 9.)

PÓTBEIRATKOZÁS

2013. április 23. (kedd) 8-17 óráig
Német nemzetiségi nyelvoktatás, vallásos nevelés, úszásoktatás,
mûvészeti szakkörök várják a hozzánk beiratkozott tanulókat.

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
• vitamingazdag zöldség-gyümölcs

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

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

Akciós ajánlatunk
április 22-tõl április 27-ig:
●● fejessaláta 139 Ft/db
●● hónapos retek 139 Ft/csomó
●● 1 kg-os kivi 

(dobozos) 429 Ft/csomag
●● hegyes erõspaprika 79 Ft/db

A pécsi Nyitottság a Világ-
ra Alapítvány és a rostock-i

Deutsch-Ungarische
Gesellschaft in MV e.V.

közös projektje, melynek
keretében 6-6 idõskorú

önkéntes küldése és foga-
dása valósul meg 3 hetes

periódusokban.

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM
GRUNDTVIG-IDÕSKORÚ ÖNKÉNTESSÉG

A projekt témái: kisebbségek, integráció, aktív állampolgárság

AZ ELSÕ ÖNKÉNTESEK ROSTOCKBAN:
Letenyei István és 

Letenyeiné Mráz Márta
Részletek a beszámolóból: „Rostock gyönyörû hanzaváros,
rengeteg látnivalóval és pezsgõ kulturális élettel, amely sok
lehetõséget kínál a bevándorlók élethelyzetének tanul-
mányozására és a helyi eseményekbe való bekapcsoló-
dásra. …A Magyar esten, a magyarországi nemzetiségek
helyzetérõl elõadást tartottam..., a Waldemarhof közössé-
gi házban lévõ szervezetekrõl kaptunk információt, meg-
tekintettünk egy plakátkiállítást, amely az erõszak-, kire-
kesztés-, rasszizmusellenes témákat dolgozta fel. ... Sanitz-
ba utaztunk, ahol dr. Edda Henze Leonado program ko-
ordinátorral találkoztunk, aki kiválóan beszél magya-
rul,....Grall-Müritzbe utaztunk, ahol a Green House Grund-
shule munkáját ismertük meg, hogyan integrálják a külön-
bözõ nemzetiségû fiatalokat, hogy fejlesztik a diákokat...
Meglátogattunk egy magyar nyelvi kurzust és bekapcso-
lódtunk a tanórába. ...a Bunker nevû szórakozóhelyen la-
tin közösségi esten vettünk részt, ahol megismerkedtünk
dr. Rubén Cardénassal, aki a Migrációs Tanács vezetõje és
több civil szervezet létrehozója.  ...Látogatást tettünk a
rostocki önkormányzatnál, ahol találkoztunk S. Nellessel,
aki a bevándorlókkal kapcsolatos feladatok ellátásáért fe-
lelõs. …Elõkészítettük a MAGYAR FILMEST rendezvényt,
kb. 40 fõre készítettünk gulyáslevest, ami sikert aratott,
többen elkérték a receptjét is, majd tapssal köszönték
meg a „fõszakácsnak" az ízletes vacsorát. A Szabadság, sze-
relem címû filmet néztük meg, amelynek aktualitását ad-
ta, hogy a rendezvény a forradalom leveréséhez közeli
idõpontban volt. ...A helyi rádióban a magyar fiatalok hely-
zetérõl riport m?sorban szerepeltünk.”

AZ ELSÕ ÖNKÉNTESEK 
PÉCSEN (és Szekszárdon):

Dr. Adam és Heide Sonnevend
Aprogram témái szerint meglátogattak sok ba-
ranyai és tolnai intézményt és közösséget, meg-
ismerték tevékenységüket, ugyanakkor õk is
bemutatták saját szervezetüket (Német-Mag-
yar Baráti Egyesület) és a Grundtvig Idõskorú
önkéntesség programot, amelyben részt vesz-
nek. Többek között bekapcsolódtak a Lenau
Egyesület, valamint a Cigány Kulturális és Köz-
mûvelõdési Egyesület programjába, megláto-
gatták a horvát közösségi házat, az August
Senoa klubot, a Gandhi Gimnáziumot, a Koch
Valéria Iskolát, a Leõwey Gimnáziumot, a Fogd
a Kezem Alapítványt, és még a Retextil rejtel-
meibe is bevontuk õket. 
Kedves fogadtatásban részesültek Pécsen kí-
vül is, Óbányán a Mûvelõdési Házban fogad-
ták õket, beszéltek a német kisebbségi önkor-
mányzat vezetõjével Heim Péterné Máriával,
akivel megnézték a Fazekas Múzeumot is.
Tolna megyébe is ellátogattak, ahol a német
nemzetiségi kultúra ápolásával ismerkedtek.
Györkönyben  a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat tagjaival találkoztak, meglátogatták a
pincefalut, végül jóízû magyaros vacsorával zár-
ták a napot.
Szekszárdon  a Német Színház igazgatónõje fo-
gadta õket, kora este részt vettek a MOND-
SCHEIN Kórus próbáján, szíves vendéglátás
keretében ismerkedtek a kórustagokkal. 
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Gázolaj helyben és 
kiszállítással, egyedi

feltételekkel. Autópálya- 
matrica, kenõanyagok és

telefonfeltöltés.

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

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

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete április 29-én (hétfõ) 8 és 17
óra között a sportolók és szurkolók ré-
szére rendkívüli véradást szervez a szek-
szárdi véradó állomáson, a Béri B. Á. u.
5-7-ben. A sportolók és szurkolók csa-
patai közül a három legeredményeseb-
ben teljesítõ között szekszárdi borokat
sorsolnak ki. Kérik, hogy igazolványt és
TAJ-kártyát hozzanak magukkal.

Ortopédiai szûrés
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat ingyenes
ortopédiai szûrést és vizsgálatot szervez
április 23-án és április 30-án. Bejelentke-
zés keddi és pénteki napokon, 8-10 órá-
ig a mûvelõdési házban (Szent István tér
15-17.) található irodában, vagy a 20/415-
4867-es telefonszámon. A vizsgálatot or-
topéd szakorvos végzi, gyógycipõ felírá-
sára is lehetõség van.

Amikor megállnak az órák
Pódiumjátékkal emlékeztek a 60 éve született Csengey Dénesre

„Állnak az órák, nincs mihez iga-
zodni, lehet, hogy reggel van, lehet,
hogy este, nem tudni. Lehet, hogy
besúgó, lehet, hogy lázadó, nem
tudni. Állnak az órák.”

A 60 évvel ezelõtt Szekszárdon született
Csengey Dénes soraiból állított össze
pódiuimjátékot Gacsályi József költõ.
Egy rövid elbeszélés, néhány vers és a
Cseh Tamással készített Mélyrepülés al-
bum pár mélyreható szövege kapaszko-
dik egymásba egészen szorosan az ösz-
szeállításban, amit Tell Edit és Orbán
György elõadómûvészek vittek színre
április 11-én, a költészet napján a Ma-
gyarországi Német Színházban.

Állnak az órák, az idõ véget ér. Új idõ
küszöbén állunk, a berendezetlen tér-
ben. A történelem újra és újra megállít-
ja az idõt. Ezeket a kulcspontokat köve-
tõen már nem lehet ugyanúgy létezni,
mint elõtte. Történelmünk tragikus for-
dulópontjain újra és újra kizökken az
idõ. A legszenvedélyesebb táncnak, a
tangónak kiszámíthatatlan, hogy mi lesz
a vége. Ha felhúzzuk az órát, csak össze-
vissza ketyeg, nem igazít útba. Egyszer-
re csend, egy derûs pillanat és ketyegés,
folyton csak baljóslatú ketyegés. Az ál-
mot por lepi el, miközben „Az órák per-
sze ketyegnek ádázul, összevissza.” Vala-
merre menni kell, de merre...

Befejezésként Csengey egy új szóza-
tot intéz a néphez egy életképbe ágyaz-

va, ma is élõ képbe, a szegénység derû-
jérõl. Az örömet okozó rongyszõnyeg-
hez a lakitelki ingre is szükség van, és
mindenre, ami egykor fontos volt. Köz-
ben egy rémálom bontakozik ki a sírról,
„hol nemzet süllyed el”, kit „bölcsõben
temetnek”. Szorongató érzéssel hagy-
juk el a termet az elõadás végén, és en-
nek feloldásában a búcsúzó zene sem tá-
mogat.

Az aggodalom a magyarság sorsáért,
a népért és a hazáért mindig is sajátja
volt Csengey Dénesnek. Ahogy Gacsályi
József ünnepi köszöntõjében elmond-
ta: „nemzetünk életében különleges he-

lyet foglal el (…) a költészet.” Csengey
Dénes költészetében pedig a nemzet.
Példát mutathat a fiataloknak, hogy a
polisz dolgaival miként kell törõdni
mindig tisztességgel – nyilatkozta la-
punknak Gacsályi. – Csengey írásai is
mind tisztességesek, erõsen tisztessé-
gesek. Hiába próbáltak gáncsot vetni
neki fondorlatot sejtve. Õ viszont kö-
nyörtelenül leleplezte a cselszövéseket
történelmünkben, ha addig máshogy is
gondolkodtunk.

Állnak az órák: nézzünk szembe a tisz-
tességgel és a gondolati tisztasággal. 

Kovács Etelka

A pódiumjátékot Tell Edit és Orbán György adta elõ
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Tehetséges ifjú zongoristák versenyeztek
A legszebben megszólaltatott mûvekért különdíjat vehettek át a gyerekek

Április 12-én tartották a megyei
zongoraversenyt a szekszárdi zene-
iskolában. Tíz korcsoportban 57 fi-
atal mérette meg magát. 

Matókné Misóczki Mária igazgatónõ
megnyitója után az egykori növendék, a
többszörös megyei elsõ helyezett Erõs
Ditta Rebeka zongorázott, aki pár nap-
ja az olaszországi Trevisoban egy nem-
zetközi zongoraversenyen harmadik dí-
jat nyert.

A megye valamennyi zeneiskolájából
16 tanár és 57 növendék érkezett a ver-
senyre - mondta a fõszervezõ, Erõsné
Máté Éva tanszakvezetõ. Összesen tíz
korcsoportban versenyeztek a diákok: a
8-9 évesektõl egészen a 18-19 évesekig.
Meg kell említenem, hogy az iskola ve-
zetõsége és az egész tantestület összefo-
gásával, támogatásával jöhetett csak lét-
re a rendezvényünk, de köszönettel tar-
tozunk a szülõknek is, hiszen felajánlá-

saikkal minden felkészítõ tanár emlék-
lapot és könyvet kapott. E közös, terem-
tõ munka lehetõvé tette, hogy senki ne
térjen haza üres kézzel - mondta a tan-
szakvezetõ.

A zsûri - Eckhardt Gábor Liszt-díjas
zongoramûvész, egyetemi adjunktus, a

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
tanára és Kunosné Dankó Ilona, a bajai
Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészeti Iskola
zongoratanára - a korcsoportok legjobb-
jait kiemelt arany minõsítéssel jutalmaz-
ta, de nem mindegyikben adott ki ilyet.
Különdíjat vehettek viszont át a gyere-

kek a legszebben megszólaltatott mûve-
kért.

A szekszárdi diákok közül Fõglein Klá-
ra növendékei, Kedves Emerencia arany,
Szegedi Sebestyén ezüst, míg Rács Zsó-
ka és Csontos Anna bronz minõsítést
ért el. Sztehló Imréné növendékei közül
Bakos Luca Edina arany minõsítést és
különdíjat érdemelt, Mecseki Panda
arany, Tatai Zsuzsanna pedig ezüst mi-
nõsítést kapott. Lozsányi Tamás növen-
déke, Csukor Bálint ezüst minõsítést
szerzett. Erõsné Máté Éva növendékei
közül Hájas Kristóf, Szabados Balázs és
Köpenczei Csenge arany, míg Arbanász
Kata, Szí Ágnes, Horváth Ákos és Sán-
dor Dániel Máté ezüst minõsítést szer-
zett. Loboda Izabella kiemelt arany, Sán-
dor Zsigmond Áron arany, Ocsovay
Damján pedig ezüst minõsítése mellett
vehetett át különdíjat. Felkészítõ mun-
kájáért külön elismerést kapott Erõsné
Máté Éva.  Lakatos Orsolya

Csoportkép a zongoraverseny résztvevõirõl

Faluportya és vívás -  hangszerekkel
Izményben táborozott a koncertkörútra készülõ megyei vonószenekar

Az elmúlt hétvégén vonós hang-
szerektől visszhangoztak az
izményi utcák. A Tolna Megyei If-
júsági Vonószenekar táborozott a
településen. 

Az „összetartás” célja a megye külön-
bözõ településein tanuló növendékek-
bõl álló megyei ifjúsági vonószenekar
munkájának megalapozása, ezáltal egy
hangversenysorozat elõkészítése, a
gyerekek közösséggé formálása, sza-
badidejük hasznos eltöltése, és a köte-
lezõn is felül vállalt munkájuk elismeré-
se, segítése volt.

- A vonósok táborozását az tette szük-
ségessé, hogy a márciustól májusig ter-
jedõ idõszakra ifjúsági hangverseny-kör-
utat szerveztünk a megye fiatalsága szá-
mára - mondja a szervezõ, Színé Köntös
Hedvig, a zenekar vezetõje. - A koncer-
teket az érintett zeneiskolák települése-
in az iskolák szervezik a zenekarral kö-
zösen. A tábor a felkészülést segítette
ezekre a hangversenyekre. A hangver-
senykörút április16-án Pakson, a mûve-
lõdési központban vette kezdetét, majd
két nappal késõbb Dunaföldváron lé-
pett fel a zenekar. A bonyhádiak április
25-én, 14.30-kor a mûvelõdési ház szín-
padán láthatják-hallhatják a vonósokat,

és természetesen Szekszárdon és Dom-
bóváron is fellépnek.

- A felkészülés helyszínéül a Hegyhát
Erdei Iskola izményi gyermektáborát
választottuk - folytatja a zenekarvezetõ
-, ahol a projekt megvalósítása során a
megye öt városának zeneiskolájából
összesen 44 általános és középiskolás
zeneiskolai növendék gyakorolt a zene-
karral. Felkészítésükben tizenkét, a tá-
borban öt tanár vett részt. Dunaföld-
várról Cseharovszky Tatjana és Cse-
harovszky Renáta, Paksról Kiss Györ-
gyi, Szekszárdról Authné Fuchs Márta
és jómagam. A tábor elsõ fele fõleg a

szólampróbákkal
zajlott, a második
pedig már inkább a
zenekari összpró-
báról szólt, ahol a
mûveket végleges
hangzásukban hall-
hattuk és dolgoz-
hattunk az elõadás-
módon.

A zenekari szóla-
mok a tábor folya-
mán nem csak a kot-
tapult mögött „vív-
tak harcot” a próba-
teremben, hanem a

vetélkedõk, játékok folyamán is végig,
mint csapatok mérték össze tudásukat,
ügyességüket, tették próbára együttmû-
ködõ készségüket, és erõsítették össze-
tartozásukat. A tábor zárásaként, vasár-
nap délután hangverseny tette fel a koro-
nát a három munkával telt napra, mely-
re az izményieket hívták meg. 

A Tolna Megyei Ifjúsági Vonószene-
kar tábora az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma támogatásával és a Nemze-
ti Család és Szociálpolitikai Intézet köz-
remûködésével a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram keretében valósult meg.

Lakatos Orsolya

A táborban összekovácsolódott a vonószenekar

Újabb elismerés
a Halász-boroknak

Sikerrel szerepeltek - immár hagyo-
mányosan - Halász János borai a 7.  Or-
szágos Evangélikus Borfesztiválon. A
révfülöpi Ordass Lajos Oktatási Köz-
pontban megtartott, közel 100 min-
tát számláló borversenyen a szekszár-
di termelõ mind a négy borát érem-
mel jutalmazta a zsûri. A legmaga-
sabb pontszámot, s így aranyérmet
kapott a 2012-es évjáratú kékfrankos,
és egyaránt ezüsttel díjazták a 2009-
es bikavért, a 2011-es cuvée-t és a
2012-es siller cuvée-t.

Halász János sikeréhez dr. Lackner
Pál püspök és dr. Hafenscher Károly
lelkész, az oktatási központ igazgató-
ja a Horváth István polgármesternek
írt levélben gratulált: „Szekszárd eb-
ben az esztendõben is kiváló teljesít-
ményt hozott kiemelkedõen jó mi-
nõségû boraival, öregbítve ezzel Tol-
na megye fõvárosának és a régiónak
hírnevét. Ehhez Önnek is szeretnénk
gratulálni. Ki kell emelnünk Halász
János szekszárdi borász tevékenysé-
gét, aki hosszú évek óta, s ez eszten-
dõben is az evangélikus egyházon be-
lül éppen úgy, mint a szakmai körök-
ben, rangot adott a szekszárdi bor-
nak, és az eredményeivel növelte az
országos találkozó színvonalát.”
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A középkortól az újkorig: újabb emlékek kerültek elõ
„És mi újság a Béla király téren?” - sorozat a város legrégebben lakott területén zajló feltárásokról (4.) 

A Béla király téri rekonstrukciós
munkákkal egy időben zajló régé-
szeti feltárások már eddig is meg-
annyi új információval szolgáltak a
szakemberek számára a város, és
annak legrégebben lakott telepü-
lésrésze történetéről.

Sorozatunk újabb részében a török hó-
doltság, majd az azt követõ újjáépítés
idõszakát, valamint a XIX. század, a tér
arculatára mind a mai napig meghatáro-
zó nagy építkezéseinek korszakát tekin-
tettük volna át, ám a hosszú tél, a sok hó,
majd a beköszöntõ tavasz átírta a már
korábban eltervezett sorrendet. Az épí-
tési munkák elõrehaladtával a tér egyes
részein már az új burkolat készítése kez-
dõdött el. A rengeteg csapadék miatt a
vármegyeháza elõtt a talaj cseréje vált
szükségessé. Azon a részen, ahol a már
bemutatott Árpád-kori temetõ húzó-
dott. Az építési munkák folytatásához a
sírokat fel kellett tárnunk. Az elmúlt két
hétben megfeszített erõvel folyt a kuta-
tás az érintett területen, hogy minél
elõbb folytatódhasson a kivitelezési
munka.

A most feltárt több, mint 20 sír között
két különleges, ezen a helyen eddig nem
ismert temetési módot figyeltünk meg.
Két olyan sír is elõkerült a napokban,
amelynek oldalai téglákból készültek, és
felül is tégla lapokkal zárták le. A terület
másik érdekessége, hogy megfigyelhetõ-
ek voltak más korok „jelenségei” is. Kü-
lönbözõ korokból származó gödör, vagy
házmaradvány máshol is elõfordult egy-
más mellett. Ezek különbözõ idõszakra
való keltezését a leletanyaguk, illetve ré-
tegtani helyzetük árulja el a régésznek. A
Béla király tér különbözõ részein nem-
csak a honfoglalás óta laktak, temetkez-
tek. Már korábban is kerültek elõ bronz-
korból származó edények, és a várme-
gyeháza elõtti Árpád-kori sírok alatti te-
rületen mi is találtunk a bronzkori lelete-
ket. Most azonban nemcsak edénytöre-
dékek, gödörmaradványok kerültek elõ,
hanem egy sír is. Ebben az idõszakban
féloldalas, úgynevezett zsugorított póz-
ban temették el az elhunytakat.

A kényszerûségbõl megnyitott terület
tehát új adatokat szolgáltatott számunk-
ra mind a magyarok története, mind az
azt megelõzõ idõszakra vonatkozóan.
Nézzük meg most azt is, hogy mi min-
denre bukkantunk még a feltárások so-
rán. A vár és a város 1545-ben került tö-
rök kézre. A török a vár területét is bir-

tokba vette, mintegy másfél évszázadra.
A várnak errõl az idõszakáról nagyon ke-
veset tudunk, a hódoltság kora második
felébõl származik Evlia Cselebi török
utazó leírása. Eszerint a vár négyszögle-
tes kõépület volt, nyolc toronnyal, ala-
csony árokkal. Kapuja délre nyílt. A leír-
takból régészeti nyomot sajnos nem ta-
láltunk. Azt azonban a téren feltárt hom-
bár alakú gödrök leletanyaga alapján tud-
juk, hogy török, valamint a törökökkel
együtt érkezõ délszláv lakosság élhetett
a városban, minden bizonnyal a vár te-
rületén is. A talpas tál jellegzetes török
edényforma, a belsõ felületét mázzal bo-
rították. Szintén a korszakra jellemzõ az
a bronz gyertyatartó, amelynek felsõ ré-

sze tulipánt formáz. A hódoltság korá-
ban a törökökkel a Balkánról érkezõ né-
pesség kerámiakészítési technikája fej-
letlenebb volt a helyi lakosságénál. A ma-
gyarok már gyorskorongon készítették
az edényeiket, míg a jövevények kézi ko-
rongon. Ilyen technikával készült, kis
füllel ellátott edényeket is találtunk.

A hódoltság korának végével jelentõs
újjáépítés kezdõdött a városban. 1686
után ugyan a bencés szerzetesek nem
tértek vissza a városba, de Mérey Mihály
szekszárdi apát (1693-1719) meghatá-
rozó szerepet játszott az újjáépítésben.
Ugyanígy fontos szerepe volt utódjá-
nak, Trautsohn János apátnak (1757-
1775) is az építkezésekben. Az átalakí-

tások, újjáépítések régészeti nyo-
mai a mai vármegyeháza XVIII.
századi újjáépítése kapcsán kelet-
kezett bontási-építési törmelékek,
amelyekkel a téren lévõ mélyedé-
seket töltötték fel tereprendezés
során. Ezekbe a törmelékekbe a
korszak jellegzetes edénytöredé-
kei is belekerültek.

A tér arculatát ma is meghatáro-
zó épületek a városban 1794-ben
pusztító tûzvész után épültek fel.
A lángok pusztításának nyomai fe-
kete, faszenes csíkokként voltak
megfigyelhetõk az árkok metszet-
soraiban. Fontos a tér történeté-
ben, hogy a tûzvész után, 1802-
1805 között épült fel az új temp-
lom. A keleti oldalán ásott
csapadékvízárok tanúsága szerint
ez a hely egy kiemelkedés volt a té-
ren. Az új templom és az egykori
vár fala közötti területet feltöltöt-
ték, és eltûnt a várfal nyugati olda-
lán húzódó sáncárok.

A tér arculatában szintén jelentõs vál-
tozást hozott a megyeháza, melynek
építése már közel egy évszázada napi-
renden volt. Az események 1826. után
gyorsultak fel igazán, és Pollack Mihály
tervei alapján 1836-ra fel is épült a vár-
megye új háza. Az építéséhez köthetõ
a mai bejárattól délre részben feltárt
mészégetõ kemence. A díszvilágítás ve-
zetékének árkában került elõ egy ová-
lis alakú, ferde lejárattal rendelkezõ ke-
mence. Minden bizonnyal a téren már
feleslegessé vált vár falaiban lévõ mész-
köveket égették ki mésszé. A bejárat-
tól északra pedig téglalap alakú, meden-
ceszerû gödör volt, amelyet a nyomok
alapján a mész oltására használtak elõ-
deink.

Mindennapi életünk kényelmét a
közmûvek, az ivó-, szenny- és csapadék-
víz elvezetése biztosítják. Munkáink so-
rán a korábbi évszázadok vezetékeivel,
azok maradványaival is találkoztunk. A
vizet a Bartina forrásaitól cserépbõl ké-
szült csöveken vezették a városközpont-
ba. A csöveket kavicságyra fektették, ol-
dalukat és tetejüket téglával burkolták.
Igen érdekes jelensége volt a tér több ré-
szének a téglából készült, boltozatos csa-
tornák hálózata. Ezekkel a dombokról
lezúduló vizet vezették el. A Béla király
téri rendszer szerves egységben van a
vármegyeháza korai periódusában ké-
szült, szintén téglából készült szenny-
vízelvezetõ csatornákkal.

Sok mindenrõl esett már szó a Béla
király téren megtalált leletek kapcsán,
de sok minden kimaradt ezekbõl a rö-
vid ismertetésekbõl, hiszen a részletes
feldolgozás még csak ezután követke-
zik. A terepmunkák lassan lezárulnak,
az elkészült naplójegyzeteket, rajzokat,
fotókat feldolgozzuk, a leletek mosásra,
majd restaurálásra kerülnek. Az összes
adat egyeztetésével, elemzésével fog-
juk kidolgozni a tér, a város történeté-
nek új fejezeteit. A leleteket kiállításo-
kon mutatjuk be - egy kamarakiállítás
ma is látható a múzeum folyosóján -,
elõadásokat tartunk, szak- és népsze-
rûsítõ tanulmányok készülnek a mun-
ka során.

Összefoglalásként elmondhatjuk: a
Szekszárd megújuló fõterén végzett
munkákkal együtt járó régészeti megfi-
gyelések, feltárási munkák eredményei
jelentõs, új ismeretekkel gazdagítják a
város lakóit. Dr. Vizi Márta Ph.D.

régész-fõmuzeológus
Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Olyan sírok is elõkerültek, amelyek ol-

dalai téglákból készültek

Régi és új. A Béla király téri építkezéssel párhuzamosan zajlik a feltárás
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Sztaniolos szaloncukor 1,90 pengõért 1936-ból
Érdekességek a két világháború közötti Szekszárd életébõl

Milyen volt az élet a két világhábo-
rú közötti Szekszárdon? Nos, eb-
ben a témában hallhattak néhány
érdekességet mindazok, akik ellá-
togattak Ruzsa Éva főlevéltáros áp-
rilis 16-i előadására. 

A Mattioni Eszter Hölgyklub és a me-
gyei levéltár által közösen szervezett Le-
véltári esték címû sorozat aktuális ren-
dezvényén a fõlevéltáros a szekszárdi
emberek hétköznapjairól tárt az érdek-
lõdõk elé adalékokat a Tolnamegyei Új-
ságban 1927 és 1936. között napvilágot
látott korabeli hirdetéseken, cikkeken
keresztül.

Az újságból tudjuk, hogy a Garay té-
ren lovak bokrosodtak meg egy gõzgép
hallatán, s rohantak bele az Augusz-
házban mûködõ Salamon-féle üzletbe,
ahol egy kirakatot rendezõ alkalmazott
súlyosan megsérült. Az 1927-ben alakult
Tolna Megyei Mentõegyesület járgánya
Bonyhádig és Dunaszentgyörgyig is ki-
ment, ha valakit baleset ért. Ennek az
évnek januárjában a Tolna Megyei Nõ-
egylet jótékonysági mûsorra készült,

februárban pedig a Szegzárd Szálló
nagytermében a csillogó nõi toilettek
és remekbe szabott frakkok viselõi dr.
Õrfy Lajosné részérõl zongorajátékot,
vitéz Makray Ferencnétõl spanyol dalt
hallgathattak meg. A vásárban a rendõr
akár 10 pengõre is büntethette azt, aki
káromkodott.

A korabeli hirdetésekbõl tudjuk, hogy
Szekszárd legrégebbi kereskedõházá-
ban, a Pirnitzer Áruházban (a késõbbi
Otthon Áruház épülete) egyebek mel-

lett nõi fürdõruhákat,
férfi dresszeket, cipõt,
sapkát, fürdõköpenyt,
vagy magyaros-zsinó-
ros bocskait is lehetett
kapni. Pirnitzerék
1936 szeptemberé-
ben a Szegzárd Szálló-
ban divatbemutatót
tartottak õszi-téli mo-
dellekbõl „hosszú, híd-
szerû alkotmányon ki-
futó két szelíd, karcsú
manökennel”. A
Gauzer féle fûszer-cse-

mege üzletben gyarmatárukat - kávét és
négy féle kakaót -, de Pick szalámit is
árultak, s náluk lehetett már 1936-ban
sztaniolos szaloncukrot is kapni 1 pen-
gõ 90 fillérért. Az Ulrich-féle gyógyszer-
tárban autószifon is kapható volt, az
Adler-féle házban (a Rákóczi utca és
Szent László utca sarka) pedig mûvészi-
en festett bundákat is tisztítottak.

Akkoriban igencsak ügyeltek az
egészségkultúrára. A komáromi gyógy-
szerész, Schmidthauer Antal által felfe-

dezett Igmándi keserûviz egy hirdetés
szerint élénkítette a mirigyek mûködé-
sét, megelõzhetõ volt vele az érelmesze-
sedés, és fertõtlenítette a beleket. Fog- és
szájsebészek álltak rendelkezésre, így dr.
Göbölös Ferenc a Széchenyi utca 54-ben
(a mai földhivatal épülete) rendelt. Virá-
got a Varga kertészet árult 1936-ban,
Borgulánál fotót lehetett készíttetni,
Karaszi Ferenc úri és papi szabónál
ugyanekkor gyönyörû öltönyöket lehe-
tett varratni.

Az 1913-ban megnyitott Világ Mozgó-
képszínházban 1927-ben Courths-
Mahler: Nagy ára van a boldogságnak cí-
mû filmjét és egy izgalmas drámát, a Kí-
nai bosszút is meg lehetett tekinteni, de
cowboy-kalandfilmek mellett vetítették
Az operaház fantomját, 1936-ban pedig
bemutatták az 1931-es Hyppolit, a lakájt
Csortos Gyulával és Kabos Gyulával a fõ-
szerepben. Ebben az idõben buszjárat
közlekedett a Csörge-tóhoz. Szekszárd-
nak két sportegyesülete is volt: a Törek-
vés VSE és a Turul Szövetség, 1927-ben
pedig kerékpárversenyt rendeztek.

Gyimóthy Levente

Ballagás a korabeli Garay téren. Szemben a Pir-

nitzer Áruház és Világ Mozgó képszínház épülete
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Költözik, de nem szakít Szekszárddal
Baky Péter: „A Mûvészetek Házában fellépni, kiállítani valódi rangot jelentett”

Nyugdíjas éveire ugyan a Balaton
partjára költözött, mégsem szakít
Szekszárddal Baky Péter festőmű-
vész. Kiállítások kurátoraként ma-
rad a megújult Művészetek Házá-
nál, amit két évtizeden át igazga-
tott.

- Mi lesz az elsõ kiállítás, aminek ren-
dezésében új feladatkörében, kurá-
torként vesz részt?

- Május 7-én, a Madrigálkórus koncert-
jével és egy közel 40 hivatásos mûvész
alkotásait felvonultató Tolna megyei tár-
lattal nyitja meg kapuit a Mûvészetek
Háza felújított épülete. Kurátorként
igyekszem itt élõ, vagy a megyébõl el-
származott mûvészek - köztük tehetsé-
ges fiatalok - Szekszárdon még be nem
mutatott alkotásait összeválogatni a kiál-
lításra.

- Nyugdíjasként élhetne a hivatásá-
nak, az alkotói munkának. Miért vál-
lalta a kurátori feladatot?

- Az elmúlt két évtizedben sikerült
olyan nívót elérni, hogy akár képzõmû-
vészként kiállítani, akár muzsikusként
fellépni a Mûvészetek Házában valódi
rangot jelentett. Ragaszkodom hozzá,
hogy továbbra is magas szakmai színvo-
nalon valósuljanak meg a kiállítások,
ezért vállaltam a munkát. Éves szinten
öt-hat tárlatot tervezek, hogy a látogatók-
nak legyen idejük befogadni az alkotáso-
kat. Nagyon örülnék, ha a kortárs mûvé-
szet által kijelölt „út” az élõ, autentikus
népmûvészettel gazdagodna, de szeret-
ném tovább vinni a két országos tárla-
tot, a festészeti és a grafikai triennálét is.

– A fõváros után bizonyára komoly
változást jelentett Szekszárdra köl-
tözni. Gyorsan megszokta a vidéki
életet?

– Budapesten születtem, és harminc
éves koromig a fõvárosban éltem. Ott vé-

geztem képzõmûvészeti középiskolát,
majd egyetemet, ahol olyan kiváló mes-
tereim voltak, mint Domanovszky Endre
vagy Barcsay Jenõ. A diploma után há-
rom évet tanítottam és fotómûhelyt ve-
zettem. Közben persze rajzoltam is, elsõ
kiállításom 1980-ban a ferencvárosi Pin-
ce Galériában volt. Nem volt egyszerû
döntés hátrahagyni mindazokat a lehetõ-
ségeket, amelyeket a fõváros kínált, de
belevágtam, és remélem, nem csak szá-
momra bizonyult szerencsésnek ez a lé-
pés, hanem Szekszárd számára is.

- Mi hozta a városunkba?
- A feleségem fogorvos végzettségé-

vel - édesapja '56-os dolgai miatt - nem
kaphatott állást Budapesten, ezért elõbb
Magyarkeszire, majd Zombára költöz-
tünk. Nyolcvanhatban érkeztünk Szek-
szárdra, ahol én mûteremlakást, az Illyés
Gyula fõiskolán pedig állást kaptam: vi-
zuális nevelést tanítottam 1992-ig.

– Újabb változás történt: mûvészta-
nárból intézményigazgató lett.

– A reklámgrafikuskodás és hét év ta-
nítás után jött a lehetõség, a Mûvészetek

Házának igazgatói
posztja. Úgy érzem,
jól tettem, hogy el-
vállaltam, és a vá-
ros, a mûvészetet,
az igazi értéket sze-
retõ közönség is
profitált ebbõl. Elõ-
dömnek, Méry Évá-
nak köszönhetõen
volt mire építkezni,
és ehhez tudtam
még hozzáadni azt
a kapcsolatrend-
szert, amelyet még
a fõvárosból hoz-
tam magammal. A
Mûvészetek Háza
országos hírû tárla-

toknak adott otthont, magyar, európai-
és világhírû mûvészek, együttesek, kó-
rusok léptek fel koncerteken. Húsz
éven át, 1993 óta vezettem a házat, és el-
mondhatom, remek idõszak volt. Bízom
benne, hogy nem csak számomra, ha-
nem a programokat látogató közönség
számára is.

– Néhány emlékezetes koncert, kiál-
lítás?

– Nagy örömömre vendégünk volt –
a teljesség igénye nélkül – Kocsis Zoltán
zongoramûvész, Snétberger Ferenc gi-
tármûvész, Szakcsi Lakatos Béla jazz zon-
gorista, de fellépett a házban Horgas Esz-
ter fuvolamûvész, vagy Ruha István he-
gedûmûvész is. Neves kamaraegyütte-
sek, és természetesen a helyi, illetve Tol-
na megyei kiemelkedõ zenemûvészek
is megismételhetetlen perceket szerez-
tek a közönségnek. Úgy gondolom, a
képzõmûvészet terén is sikerült mara-
dandó emlékû kiállításokat rendezni, hi-
szen több egyéni tárlat mellett elég, ha
csak a triennálékat, vagy a Munkácsy Mi-
hály kiállítást említem. Elképzelésekben
most sincs hiány. Szükség is van az ötle-

tességre, mert a mai, erkölcsi és esztéti-
kai válságban szenvedõ világban egyre
nehezebb eljuttatni az igazi értékeket a
szélesebb réteghez.

– Az igazgatói munka mellett volt ide-
je az alkotásra is?

– Sokkal inkább tudtam festeni, mint
a tanítás mellett. Rengeteg itthoni egyé-
ni tárlatom volt, de a kiállításaimmal be-
jártam fél Európát, úgyhogy nincs okom
panaszra. Bízom benne, hogy festõként
is sikerült maradandót alkotnom a város-
ban. Pannóim láthatók a Kolping iskolá-
ban és a városházán, a vármegyeháza
kertjében álló borkutat az én terveim
alapján készítette Szatmári Juhos László,
de a II. világháborús emlékmû megalko-
tásában is volt részem.

- Legutóbb Budapesten nyílott né-
hány mûvész barátjával közös ki-
állítása. Nagy képanyaggal rendel-
kezik?

- Nagyon szeretem a krétát és a ceru-
zát, mert azokkal gyorsan lehet dolgoz-
ni, de kedvelem a jóval több idõt igény-
lõ olajfestményt is. Évtizedek során a ké-
peim már nem fértek el a mûteremben,
ezért többet elajándékoztam közülük.
Magam is megdöbbenek, hogy mennyit.
Az elmúlt harminc évben amúgy nem
volt üresjárat, de sok olyan kép maradt
bennem, aminek megfestésére nyugdí-
jasként lesz idõm.

– Milyen képek?
– Alapproblémákat feszegetek

Ádám és Éva, Zsuzsanna és a vének és
a tékozló fiú témakörbõl merítve. Fi-
gurális ábrázolások ezek, amelyek az
emberi kapcsolatokról szólnak. A kap-
csolat a legfontosabb dolog a világon,
ezért bár Balatonkenesén telepedtem
le, sem a barátaimmal, sem Szekszárd-
dal nem áll szándékomban megszakí-
tani a kapcsolatot. (fekete)

Baky Péter festõmûvész a városháza pannója elõtt
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Szekszárd, Mikes u. és Csokonai u. sarok. Nyitva: H-P: 9-17.00, Szo: 9-12

Minõségi tavaszi gyerekcipõk
kedvezményes áron
a TUTI LÉPÉS gyerekcipõ boltban!

Nézzen be hozzánk!



10 2013. április 21.MOZAIK

BÕR

Szekszárd, Széchenyi u. 16.
Telefon: 74/316-206

NEPP
MANUFAKTÚRA

Női és férfi táskák 150 féle
Pénztárcák 340 féle
Derékszíjak 300 féle

Kutyfelszerelések
Lószerszámok

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90

Tizenegy városi és város környéki általános
iskola alsó tagozatos diákjai vettek részt a
TÁMOP pályázat keretében megvalósult „A
legkisebb királyfi” elnevezésû iskolai tehet-
séggondozó akcióban. A PTE IGY Gyakor-
lóiskolában április 10-11-én megrendezett
eseményeken 350 versenyzõ három terü-
leten mérte össze tudását, tehetségét: me-
semondás, játékos nyelvi verseny, rajzpá-
lyázat.

Eredmények, mesemondó verseny:
I. évfolyam: 1. Lénárd Nándor (Dienes Va-
léria Általános Iskola Grundschule), 2. Gör-
csös Ákos (Baka István Általános Iskola), 3.
Berekali Petra (Babits Mihály Általános Is-
kola). II. évfolyam: 1. Kövesdi Marcell (Ba-
ka iskola), 2. Brautigam Eszter, 3. Illés Nor-
bert (mindkettõ Garay János Általános Is-
kola és AMI). III. évfolyam: 1. Lovász Luca
(PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakor-
lóóvoda), 2. Sándor Zsigmond Áron (Baka
iskola), 3. Holczer Enikõ (Várdomb-Al-

sónána Általános Iskola). Különdíj: Parrag
Szabolcs (Garay iskola). IV. évfolyam: 1. Si-
mon Áron (Babits iskola), 2. Szabó Csen-
ger Márk (Dienes iskola), 3. Nagy Katalin
(Gyakorlóiskola).

Rajzpályázat, 1. osztály: Nagy Emma
Imola (Garay iskola), Wolford Enikõ (Baka is-
kola), Tóth Aranka (Garay iskola). 2. osztály:
Gabi Glória (Dienes iskola), Bánhegyi Petra
(Babits iskola), Janó Emma (Szent József  Is-
kolaközpont). 3. osztály: Holczer Enikõ (Vár-
domb-Alsónána), Szászi Dominika (Szed-
res), Kun Anikó (Babits iskola). 4. osztály:
Molnár Vanessza (Kakasd), Horváth Eszter
(Babits iskola), Nagy Katalin (Gyakorló). 

Játékos nyelvi vetélkedõ (csapatver-
seny), 1 osztály: 1. Gyakorlóiskola, 2. Ba-
bits iskola, 3. Õcsény. 2. osztály: 1. Gya-
korlóiskola, 2. BONI Kakasd, 3. Baka isko-
la. 3. osztály: 1. Babits iskola, 2. Dienes is-
kola, 3. Õcsény. 4. osztály: 1. Szedres, 2.
Gyakorlóiskola, 3. Õcsény.

A Magyar Nyelv Hete a Gyakorlóban

MEGHÍVÓ KONFERENCIÁRA
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat szeretettel hívja és várja az
érdeklõdõket konferenciájára, ame-
lyet „MINDEN VONÁSBAN OTT LA-
KOM, AHOL TE IS” címmel rendeznek
a békés egymás mellett élés jegyében
2013. április 26-án, pénteken a Garay
János Gimnázium dísztermében
(Szekszárd, Szent István tér 7-9.).

Program:
9.30-10.00: Regisztráció
10.00-10.10: Köszöntõk: Tóth Fe-

renc kormánymegbízott, Horváth Ist-
ván, Szekszárd polgármestere, Sárközi
János József, a roma nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke.

Díszvendég: Alberto Bottari de
Castello, a Vatikán magyarországi
nagykövete.

10.10 - 12.00: Elõadások
Dr. Soczó László, Tolna megyei

rendõrfõkapitány

Sárközi Károly, az Országos Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képvise-
lõje

Balog Imre, Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma Társadalmi Felzárkózásért

Felelõs Államtitkársága felzárkózási
fõreferense (ÁROP-1.1.9.)

Lakatos Lajos, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi Szolgálat Ál-
dozatsegítõ Osztály áldozatsegítõje

Alberto Bottari de Castello, a Vati-
kán magyarországi nagykövete

12.00 - 13.00: A konferencia zá-
rása, állófogadás

18.00 - 20.00: Gálamûsor
Fellépõk: a Príma-díjas Bogyiszlói

Zenekar, az „Ifjú Szív” Magyarországi
Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
a Bátai Roma Hagyományõrzõ Együt-
tes, a Zombai Roma Hagyományõrzõ
Együttes, a Dusnoki Kulturális Egye-
sület Dusenici Aprók csoportja
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Aznap, amikor beesteledett, a hét elsõ
napján, ott ahol összegyûltek a tanítvá-
nyok, bár a zsidóktól való félelem mi-
att az ajtók zárva voltak, eljött Jézus,
megállt középen, és így szólt hozzájuk:
„Békesség néktek!” És miután ezt
mondta, megmutatta nekik a kezét és
az oldalát. A tanítványok megörültek,
hogy látják az Urat. (Jn 20, 19-20)

Milyen kilátástalan helyzetbõl indult az
egyház! Valószínûleg teljesen tanácsta-
lanul voltak együtt a születõ elsõ gyüle-
kezet emberei. Nem tudták, hogy lehet
esélyük egyáltalán kimozdulni, amikor
a lázadónak mondott Mester kivégzése
után talán már keresik a tanítványokat
is. A hatóságtól való félelem megbéní-
totta õket. Azt hiszem, a zárt ajtók ké-
pe örök szimbólum lehetne: a tanítvá-

nyok elõtt álló leküzdhetetlennek tû-
nõ akadályok jelképe. Lám, ilyen hely-
zetbõl indult el a Krisztus evangéliu-
mának ügye világhódító útjára! E tény
persze nem ment meg minket az átme-
neti riadalomtól hasonló helyzetekben,
és nem is teszi szükségtelenné a józan
gondolkodást, az útkeresõ stratégia ké-
szítését. Egyszerûen csak a biztató alap-
ról szól: már az indulás is csoda volt, ki-
látástalan körülmények közepette,
mégis megtörtént - mert az egyház Ura
él! Valóban feltámadott!

„Eljött”  - írja János evangélista - „betop-
pant”fordíthatnánk a kifejezést. Ilyen
egyszerû szavakkal közli az apostol a vi-
lág legnagyobb titkait. Amikor Jézus áttö-
ri a mennyei világ és a mi létünk dimen-

ziójának határait, János egyszerû igékkel
írja le a Megváltó útját: „eltávozni”, „lejön-
ni”, „felmenni”, „felemeltetni” és most „el-
jönni, betoppanni”. Megvallom, ebben
az egyszerû szóval megfogalmazott cso-
dában volt sokszor eddig is a reménysé-
gem. Jézus eljön: egyszer csak betoppan
élethelyzetekbe, reménytelennek látszó
állapotok, gondolatok közé. A magam ré-
szérõl munkálkodom, kutatom a megol-
dási lehetõségeket, de hiszem, hogy az
igazi áttörést Õ adja majd: eljön. Nem tu-
dom pontosan, hogyan fogja tenni, de
hiszem, hogy érkezik - már úton van. S
amikor betoppan, szelíd mozdulattal
megmutatja átszegezett kezét - mer az Õ
sebei árán, kereszthalála, feltámadása ál-
tal  - lehet csak gyógyulni félelembõl, hi-
tetlenségbõl, reménytelenségbõl.

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

Evangélium

Zárt ajtók nyílnak

E heti rejtvényünk megfejtését április 29-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Április 7-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Pablo Picasso, Guernica”. A helyes választ be-

küldõk közül könyvet nyert: Váradi Sándorné (Szekszárd, Kõrösi Cs. S. u. 39.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Újvárosi borverseny
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör és a Német Nemzetiségi
Egyesület április 21-én, vasárnap 15
órára borversenyre hívja az érdeklõ-
dõket a Szent István Házba (Rákóczi u.
69.).

Akik boraikat a bíráló bizottság íté-
letének alá kívánják vetni, mintánként
2 db 7 dl-es palackkal jutassanak el áp-
rilis 20-án, szombaton 12 óráig a Szent
István Házba.

Felhívások
DIABETES ELÕADÁS. A Tolna Megyei
Felnõtt Diabetesesek Egyesületének kö-
vetkezõ elõadása április 30-án, 13.30
órakor lesz a kórház lila épületében. Al-
adics Éva, a Schwabe Hungary Kft. kép-
viselõje a gyógynövényhatóanyag-tartal-
mú gyógyszerek hatása a cukorbeteg-
ségben témában tart elõadást, míg
Takácsné Németh Anikó, a Sudocreme
képviselõje a cukorbetegek lábápolásá-
nak fontosságára hívja fel a figyelmet.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

FÜSTÖLT ÁRU. A Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége, és a megyei Vö-
röskereszt nyugdíjas alapszervezete ápri-
lis 22-én, hétfõn 6 órától akciós füstölt áru
vásárt tart a Hunyadi u. 4-ben. Ugyanitt
száraztészta, étolaj, ételízesítõ, õrölt pap-
rika is kapható. Szeretettel várnak min-
den nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót.
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VÁROSI MAJÁLIS: 2013. MÁJUS 1.
Szekszárd, Prométheusz park: 10.00-tõl 20.00 óráig

Színpadi programok:
- meseszínház
- néptáncmûsor
- látványsport- és mozgásmûvészeti

bemutatók
Koncertek, zenés programok:
Szabó Dávid, az „X Faktor” felfedezett-

jének mûsora

Ügyességi és kvízjátékok, kézmûves
foglalkoztató, játékpark, egészségsátor,
környezetvédelmi programok, játékos

nyelvtanulás, kajak- és amerikaifutball-
bemutató

Majálisi kirakodó vásár
Rendezõ: Szekszárd Megyei Jogú

Város Önkormányzata és a Babits Mi-
hály Kulturális Központ. Információ:
www.babitsmuvhaz.hu, tel.: 74/529-610.

Palya Bea koncert
Duók címmel Palya Bea, Szokolay
Dongó Balázs és Fassang László kö-
zös koncertje lesz május 10-én, pén-
teken 19 órakor a felújított Mûvésze-
tek Házában. Belépõ: 3000 Ft.

Jegyek megvásárolhatók a Babits
Mihály Kulturális Központ informá-
cióján (Szent István tér 15-17.), illet-
ve a rendezvény elõtt a helyszínen.
Információ: www.babitsmuvhaz.hu,
vagy tel.: 74/ 529-610.

Siliga nótaest
A Babits Mihály Kulturális Központ Szek-
szárdi Magyarnóta Klubja „Tiszta fehér
oltár, avagy a muzsikusnak dalból van a
lelke” címmel nótaestet rendez Siliga
Miklós zeneszerzõ dalaiból, nótáiból áp-
rilis 27-én 8 órakor, a kulturális központ
dísztermében (Szent István tér 15-17.)

Közremûködik: Csepregi Péter,
Hauszer Beáta, Kiss Dezsõ, Lukács Tí-
mea, Németi Pál, valamint a magyarnó-
ta-klub tagjai. Jegyek 1200 Ft-os áron
kaphatók kulturális központ informáci-
óján és elõadás elõtt a helyszínen.

Elõadók: Dr. Balázs Kovács Sándor:
Ami a könyvbõl kimaradt...

Dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta:
A középkori falu – Ete, Báta – mindennapjai
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Megdõlhet a nevezési rekord
Minden eddiginél nehezebb pálya várja a Borvidék Félmaraton indulóit

Április 30-án véget ér az előnevezési
időszak a IV. Borvidék Félmaraton-
ra, ezt követően már csak május 11-
én, a helyszínen lehet rajtszámhoz
jutni az embert próbáló viadalra.

Az ország egyik legnépszerûbb és legna-
gyobb tömegeit megmozgató félmara-
toni távú amatõr futóeseményre közel
900 elõnevezés érkezett. A verseny ren-
dezõi így joggal bíznak az 1000 fõt meg-
haladó indulói létszámban, így a Borvi-
dék Félmaraton a vidéki városok amatõr
rendezvényei között a legnagyobb rész-
vételi létszámot tudhatja majd magáénak!
A szervezõk a hónap végéig újabb neve-
zési hullámra számítanak, amivel akár
megdõlhet az elõzõ évi indulási rekord is.
Külön öröm, hogy a Szekszárdról és a kör-
nyezõ településekrõl érkezõ futók száma
meghaladta a 230 fõt az egyéni  verseny-
ben, valamint a két és három fõs váltók
esetében. A versenyre - amely része a
4RUN és az ATOM100 sorozatnak - idén
is több külföldi ország futói jelezték rész-
vételüket: érkezett nevezés Németország-
ból, Ausztriából, Szlovákiából, Romániá-
ból, Horvátországból és Szerbiából is. Elõ-
nevezés és további infó: www.borvidek-
felmaraton.hu.

A szervezõk idén félmaraton pluszra
keresztelték a borvidék legszebb része-
in kanyargó viadalt, lévén a teljes táv el-
éri a 23 km-t. A félmaraton új, minden
eddiginél embert próbálóbb útvonallal

várja a futókat. A versenyzõknek négy
igen komoly dombot kell meghódítani-
uk: a Bottyán-hegyi emelkedõ csak a be-
melegítés, a Csacska szurdok és a Porko-
láb völgy már keményebb diónak ígérke-
zik, és természetesen idén sem marad-
hat ki a Kilátó megmászása.

A versenyt a különleges pályavezetés
teszi vonzóvá: a négy komoly kaptató mel-
lett a mezõny áthalad az Istifángödrén, va-
lamint a Bodri Pincészet kupolatermein.
A faluhelyi borászatnál a versenyt köve-
tõen egy kis levezetésre, vacsorás-zenés-
táncos after partyra várják a futókat má-
jus 11-én este. A talpalávalót a Flip Flop
and the Flyers rock&roll banda szolgál-
tatja, amely a verseny 14 órai rajtját kö-
vetõen fellép a Garay téren is. Akik nem
érzik elég felkészültnek magukat az
egyik legkeményebb hazai félmaraton-
ra, azok választhatják a 6, illetve 17 kilo-
méteres versenyt is - edzettségi állapo-
tuknak megfelelõen. A rendezõk gon-
doltak a gyerekekre (14 éves korig) is:
nekik egy 1 km-es futást rendeznek
12.45 órakor.

A verseny egyre több látogatót vonz,
a futókat kísérõik mellett az útvonal
mentén szurkolók is szép számmal buz-
dítják. Egyre több szõlõsgazda állít fel
önkéntes frissítõpontot tanyája elõtt a
hegy levét kínálva. A rendezvény igazi
népünnepéllyé kezdi kinõni magát. A
szervezõk ezúton is kérik a lakosság tü-
relmét és megértését a május 11-i forga-
lomkorlátozások miatt. A verseny 14
órakor rajtol a Garay térrõl, az utolsó
befutókra 17 órát követõen lehet szá-
mítani.

A Szépítsük Együtt Szekszárdot Moz-
galom keretében az I. Béla Gimnázi-
um Barocsai Zoltán pedagógus által
összefogott tanulói és a Kadarka Fu-
tóegyesület tagjai az idén is végigjár-
ták a borvidék útvonalát, és össze-
gyûjtötték a szurdokokban, gerince-
ken talált szemetet, hiszen nem mind-
egy, milyen kép fogadja a látogatókat
a megyeszékhelyen.

Tizenkét Alisca-érem
a szezonnyitón

A márciusi tél miatt az íjász szezon kez-
dete az elmúlt vasárnapra csúszott. A
3D-s sorozat elsõ állomását a paksi
Celõke Íjász Egyesület rendezte. A sport-
ág szerelmeseit - közel 160 íjász érke-
zett a várva várt viadalra -, hamisítatlan
tavaszi idõjárás fogadta a Pakshoz köze-
li Cseresznyésben.

A közepes nehézségû  pályán 24 gu-
miállattal kellett „megküzdeniük” az íjá-
szoknak. A szekszárdi Alisca Nyilai spor-
tolói nagyon jól céloztak, hiszen a 17
versenyzõjük összesen 12 érmet szer-
zett, ebbõl hét aranyat.

Szekszárdi érmesek, arany: Bakó Ben-
ce, Borda Bálint, Bükszegi Norbert,
Stantic Marina, Till János, Zsók Szabolcs,
Zsók Tamás. Ezüst: Szalai Fruzsina.
Bronz: Dobolyi Sándorné, Dobolyi Dá-
vid, Dobolyi Ádám és Salamon Dávid.

Az aliscások május elsején a sötétvöl-
gyi parkerdõben tartják március végén
elmaradt versenyüket.

Vajda Attila is jön
a Zichy-futóversenyre
A Sportélmény Alapítvány április 27-én,
szombaton immár hetedik alkalommal
rendezi meg a Domaine Gróf Zichy ut-
cai futóversenyt. A megye legnagyobb
ilyen rendezvényére közel ezer indulót
várnak. Scherer Tamás fõszervezõtõl
megtudtuk, a 14 órakor rajtoló verseny
vendége az olimpiai bajnok kenus, Vaj-
da Attila lesz.

KERTÉSZETI ABC
Szekszárd, Piac tér.  Telefon: 74/413167. 

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30 órától
16.00 óráig, szombaton 7.30-tól 11.30 óráig! 

FarmForg Kft. Nagykereskedelmi raktár:
Szekszárd, Palánk 18. ( a mezõgazdasági szk.iskola mellett )

Tel: 74/410-073 Fax: 74/413-850
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30 órától 15.00 óráig!

SZEKSZÁRDIAK FIGYELEM! 
NÖVÉNYVÉDÕ SZER VÁSÁR PALÁNKON!

Szakmérnöki szaktanácsadással, hatalmas 
választékkal és kedvezõ árakkal várjuk vásárlóinkat! 

Minimum vásárlási érték: 5000,- Ft
Ha nem tud kijönni Palánkra, semmi baj! Szekszárdi üzletünkben, 

a Kertészeti ABC-ben keddi és csütörtöki napokon 
minden vegyszert érintõen 6% engedmény!

Ugye nem felejti! Palánkon a hét minden munkanapján vegyszervásár 
5000,- Ft vásárlási limittel!

A Kertészeti ABC hétfõtõl szombatig folyamatosan, április hónapban
keddi és csütörtöki napokon 6 % engedménnyel várja vásárlóit!  

Referenciaüzlet Szekszárdon

MMMM eeee gggg éééé rrrr kkkk eeee zzzz eeee tttt tttt
aaaa   nnnn yyyy áááá rrrr iiii   

kkkk oooo llll llll eeee kkkk cccc iiii óóóó !!!!
Szekszárd, Augusz Imre utca 9-11.

Naponta 9-17 óráig
Szombaton 9-12 óráig
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Még távoli a Halász Gábor - Nagy Sándor „bokszcsúcs”
A Szekszárdról indult Rácz Félix újra beszállt a profi ökölvívásba

SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS. Az elmúlt hétvégén Sió-
fokon, a somogyiak második csapata el-
len csak 1–1-es döntetlent játszott a Tolle
UFC Szekszárd, ám az NB III Dráva-cso-
portjának éllovasa hétközben „kivágta a
rezet”. Kvanduk János edzõ csapata – át-
érezve a feladat súlyát – magabiztos, 3–0-
ás gyõzelmet aratott a harmadik helye-
zett Komló otthonában. A gólokat Már-
ton (20.), Juhász M. (36.), Deli (68.) sze-
rezték.  A bajnokságban 18 forduló után
az UFC 48 ponttal, megelõzve a 42 pon-
tos Dunaújvárost, továbbá a Komlót
(32) és a Bölcskét (31). Április 20-án,

szombaton 16 órakor a 12. helyen álló
Nagybajom látogat Szekszárdra

KOSÁRLABDA. Magabiztos gyõzelem-
mel kezdte a 7. helyért zajló párharcot az
Atomeremû-KSC Szekszárd élvonalbeli
nõi kosárlabda csapata. Magyar Gergely
tanítványai száz pont közelébe jutva, 96-
75-re verte a Cegléd gárdáját. A szekszár-
diaknál négyen jutottak tíz pont fölé, kö-
zülük Bálint Réka volt a legeredménye-
sebb, aki egymaga 30 pontot vállalt.
Hogy sikerült-e két meccs alatt letudni a
párharcot, az a Cegléden lapzártánk
után, pénteken 17.30-kor kezdõdött ta-
lálkozón kiderült.

KÉZILABDA. Nem okozott különö-
sebb gondot a Pénzügyõr legyõzése ha-
zai pályán az FGKC Szekszárd számára.
A jobb erõkbõl álló Gólyák már a szü-
netben hét góllal vezettek, és nem is
maradt el a kétszámjegyû különbségû
gyõzelem (32–22). Az FGKC legered-
ményesebb játékosa ezúttal a 9 gólos
Farkas Anita volt, de Weigel Zita is hét
találatig jutott. E hétvégén (vasárnap,
16 óra) a Rinyamenti KC otthonában
lép pályára Tabajdi Ferenc együttese,
amely egy mérkõzéssel kevesebbet
játszva két ponttal lemaradva a Buda-
õrs-Érd II mögött áll a táblázaton az NB
I/B Nyugati csoporjában.

AMERIKAI FOCI. Újoncként már az elsõ
mérkõzésen letette névjegyét a bajnok-
ság második vonalában a Szekszárdi Bad
Bones. A Debreceni Gladiators otthoná-
ban jobbára a szekszárdiak akarata érvé-
nyesült, a „Rosszcsontok” 41:22-re gyõz-
tek. A gárda jövõ szombaton (április 27.,
15 óra) játssza elsõ Divízió II-es hazai mér-
kõzését, amikor is a jó erõkbõl álló Újbu-
da Rebels II lesz az ellenfél. A Bad Bones
ezúttal is hálás lenne, ha több százan áll-
nák körül a pályát, mint a legutóbbi felké-
szülési mérkõzésükön. A szekszárdiak
igyekeznek a külsõségekben is amerikai
hangulatot teremteni: zene, hot-dog, ame-
rikai palacsinta várja a nézõket.

A közeli napokban egyszerre két
profi ökölvívó gála is zajlott Ma-
gyarországon. Az egyik, az Unio
Box Team rendezvénye volt, ame-
lyen Halász Gábor egy európai szer-
vezet, az UBO égisze alatt öklözhe-
tett nemzetközi címért, a másik pe-
dig egy szentesi gála, ahol szintén
volt a cirkálósúlyban címmérkőzés.

Nagy Sándor Bozai Gyulával mérkõzött,
és tõle hódította el a Magyar Profi Szö-
vetség bajnoki címét, vagyis õ az aktuá-
lis hazai bajnok. Tekintettel arra, hogy a
szekszárdi Halász Gábor a maga kettõ
híján 50 profi meccsével - közte 33 gyõ-
zelmével - hosszú évek óta a legmegha-
tározóbb magyar profi bunyós a cirkáló-
súlyban, nyomban felvetõdött a Nagy
Sándor - Halász Gábor mérkõzés lehetõ-
sége. A sport logikája alapján legalábbis
benne van a pakliban ez a találkozó, a
gyakorlat a jól ismert pénzügyi okokból
már jóval bonyolultabb. A két versenyzõ
menedzsmentjének elõ kellene terem-
teni egy ilyen mérkõzés, illetve a vele já-
ró gála feltételeit. Ez a szekszárdiaknál
nem egyszerû kérdés. Éppen a napok-
ban rendezték az idei elsõ gálájukat,
amelynek végén Halász Gábor újra nem-
zetközi bajnoki címet szerzett. Erõsen
kérdéses, hogy idén összejöhet-e egy
újabb rendezvény, akár egy olyan is,
amelyen nincs címmérkõzés.

„Mi nem zárkózunk el”
A magyar bajnok Nagy Sándor mögött

a profi ökölvívásba több éves szünet
után visszatérõ, a karrierjét Szekszárdról
indító Rácz Félix, illetve az általa jegy-
zett Félix Promotion áll, amely több ko-
rábbi, a sportágba belekóstolt ökölvívó-

val, illetve még ismeretlen újoncokkal
próbál meg egy stabil lábakon álló ma-
gyar profi istállót felépíteni. Nevét, kap-
csolati tõkéjét felhasználva a hazai sport-
csatornákat mûködtetõ nemzetközi té-
vétársaság a kezdeményezés mögé állt.

- Van-e esélye a közeljövõben egy, az
ökölvívás Tolna megyei barátai által
nagyon várt Halász - Nagy ütközetnek
a magyar bajnoki címért? - kérdeztük
az ismert menedzsert.

- Ezt nehéz lenne megmondani -
mondta elöljáróban Rácz Félix. - Nyolc-
tíz versenyzõvel kezdtem el újra felépí-
teni egy szervezetet, amely magyar ök-
lözõkkel szeretne bekapcsolódni a pro-
fi ökölvívás vérkeringésébe. A legneve-
sebb bunyós Bedák Zsolt, aki korábban
az IBF-nél is szerzett övet. A többieket -
így például Nagy Sándort - sok szem-

pontnak megfelelve fel kell tudni építe-
nünk.

- A konkrét kérdésre válaszolva: Nagy
Sándor a kilencedik mérkõzését vívta,
és a 9. meccsét nyerte meg KO-val. Õ az
aktuális magyar bajnok, és egyre komo-
lyabb szerepet szánunk neki a követke-
zõ gálák valamelyikén, ahol már talán
valamelyik ismertebb nemzetközi szer-
vezet övéért is bokszolhat. A Halász Gá-
bor elleni mérkõzés is természetesen
képbe kerülhet. Abban az esetben per-
sze, ha a tévé és a mi érdekünk is ezt kí-
vánja. Az biztos, hogy legközelebb, a má-
jusi kecskeméti gálánkon Nagy Sándor
újra Bozai ellen fog bunyózni, ugyanis
a Szentesen végzett felmérésünk alap-
ján mondhatom: õk ketten több mint
ötszáz nézõt vonzottak a gálára. Hat ren-
dezvényre szerzõdtem a sportcsatorná-
val, de hogy mi lesz utána, az még kép-
lékeny. A mûsor összeállításánál az is
fontos szempont, hogy az adott meccs,
adott ökölvívó miatt sokan jöjjenek.
Egyébiránt a hivatalosan mért, 250 ez-
res nézõszámmal a televízió is elégedett
volt, ami hazai viszonylatban - hét év
szünet után újrakezdésként - felettébb
biztató érdeklõdés.

A menedzserrel folytatott beszélge-
tésünk után olybá tûnt, az általuk szer-
vezett gálákon nincs napirenden a
Nagy - Halász összecsapás. Az is elkép-
zelhetõ, hogy egy ilyen várhatóan szo-
ros csata még nem idõszerû pártfogolt-
ja esetében, akinél sokkal rutinosabb
Halász Gábor. Persze a józan ész, a lo-
gika azt diktálja, hogy elõbb vagy
utóbb össze kell, hogy akadjon a két
versenyzõ. Ennek a legrövidebb útja
lenne, ha Nagy Sándor kockára tenné
a magyar bajnoki címét.

- Ezt a címet is meg kell védenünk, és
nem zárkózunk el attól sem, hogy ez a
mérkõzés akár Szekszárdon legyen. Ha
Petrányi Zoltán, Halász Gábor mene-
dzsere megkeres bennünket ezzel, bizto-
san pozitívan állunk majd a kérdéshez -
mondta zárásként Rácz Félix.

Halász Gábor sokszor nyilatkozta már,
hogy akár holnap készen állna a Nagy
Sándor elleni, akár cím nélküli ütközetre
is. Menedzsere, edzõpartnere, Erõs Lajos
is beszélt már Rácz Félixszel egy összecsa-
pás lehetõségérõl, de az érdekek szöve-
vényében nem sok esélyt lát arra, hogy ez
a meccs hamarosan megvalósuljon.

- Láttam Nagy Sándor szentesi mérkõ-
zését. Nyögvenyelõs gyõzelem volt, a 9.
menetben bekövetkezett, nem is annyi-
ra egyértelmû TKO-val a korábbi labda-
rúgóból lett ökölvívó, Bozai ellen. Azt
gondolom, nincs félnivalóm tõle, persze
nem akarok megbántani senkit. Nagy
valamennyi eddigi gyõzelmét a „futot-
tak még” kategóriába tartozók ellen ér-
te el, és gyorsan megadatott, hogy bajno-
ki címet szerezzen. Ennek ellenére a ha-
zai ranglistát még mindig én vezetem. A
világranglistákat összesítõ listán is a szá-
zon belül vagyok, és pályafutásom so-
rán több interkontinentális bajnoki cí-
met is szereztem már.

- Arra lát esélyt, hogy az ön menedzs-
mentje, és a lehetséges szekszárdi támo-
gatók elõteremtik azt a pénzt, amit
Rácz Félixék kérnének a meccsért?

- Ismerni kellene a pontos összeget,
hogy felelõsen tudjak erre válaszolni. Ha
nem kerülne nagyságrendekkel többe,
mint a mostani gálánk, akkor minden kö-
vet megmozgatva látnék esélyt a szek-
szárdi helyszínre. Akárhol is rendezzék,
én nyerném meg azt a meccset! B. Gy.

Halász: „Nincs félnivalóm”
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Jelentkezés
kirakodóvásárra

Szekszárd város önkormányzata
megbízásából a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza május
1-én majálist rendez Szekszárdon, a
Prométheusz parkban és környékén.

A programot kirakodóvásár színe-
síti, amelyre árusok jelentkezését
várjuk. Az érdeklõdõknek vásári
rendtartást és jelentkezési lapot kül-
dünk. Információ: 529-610 vagy
info@babitsmuvhaz.hu.

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 16-án (kedd) tartotta
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Április 16-án (kedd) tartotta
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Április 4-én (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polgárõr tagtoborzó
A Szekszárdi Polgárõr Egyesület várja
azon szekszárdiak jelentkezését, akik
szeretnének tenni városunkért, a köz-
biztonság javításáért és a magántulajdon
védelméért. Mi azért dolgozunk 11 éve,
hogy a bûnmegelõzés segítségével ja-
vuljon a lakosság biztonságérzete. Tevé-
kenységünk nonprofit jellegû és önkén-
tes. Legyen Ön is polgárõr!

A jelentkezés feltétele:
- betöltött 18. életév
- büntetlen elõélet
- felelõsségtudat
Helyismeret és B-kategóriás vezetõi

engedély elõny.
Jelentkezni lehet: Bakodi Róbert el-

nöknél a 30/625-4400-es telefonon.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy Szekszárd MJV Önkormányza-
ta pályázatot hirdet „közcsatornára
történõ rákötés támogatása 2013”
címmel.

A támogatás igénybevételére jogo-
sultak köre azon Szekszárd Megyei
Jogú Város közigazgatási területén
élõ magánszemélyek, akiknek a bel-
területi ingatlanuk elõtt kiépített
közcsatorna vezeték húzódik és in-
gatlanjuk mûszakilag ráköthetõ a há-
lózatra. A vissza nem térítendõ támo-
gatást (ingatlanonként 150.000.- Ft,
de maximum a bekerülési költség 50
%-a) a bekötõvezeték mûszaki meg-
valósítására (tisztítóidom elfolyó ol-
daláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az adat-
lap letölthetõ Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján a www.szek-
szard.hu címen a digitális ügyfélszol-
gálat/ környezetvédelem menüpont

alatt, valamint átvehetõ a polgármes-
teri hivatal portáján hétfõtõl csütör-
tökig, 8.00 és 18.00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban bõ-
vebb felvilágosítás kérhetõ a váro-
sigazgatási és -rendészeti osztály
45/b irodájában, illetve az 504-107-es
telefonszámon, valamint a
laura@szekszard.hu e-mail címen
Kappelné Páll Laura környezetvédel-
mi referenstõl.

A pályázatot 2013. december 31-ig
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városigazgatási és
-rendészeti Osztályán személyesen,
vagy postai úton ajánlott küldemény-
ként lehet benyújtani. A beérkezés-
tõl függõen a pályázatok 2013. júliu-
sában, valamint 2014. januárjában
lesznek elbírálva.

Cím: Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.

P Á L Y Á Z A T
Közcsatornára történõ rákötés támogatása 2013
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ITT A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS IDEJE!

VÁSÁROLJON 100%-BAN MAGYAR 
HELYI VÁLLALKOZÁSTÓL! 

NÁLUNK A VÁSÁRLÁS UTÁN IS ÜGYFÉL MARAD!

VC6100 SZÁRAZPORSZÍVÓ 
AZ IGÉNYESEN TAKARÍTÓKNAK

QuickClick – egyedülálló
tisztítófej csere – 

EasySlider – bútorokat kímélõ 
akadálymegkerüléssel.

Bruttó akciós ár: 
52 600 forint

K2.38+T50
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
TERASZTÍSZTÍTÓVAL,
AKI GYORSAN AKAR
SZÉP MUNKÁT!

Bruttó akciós ár:
31 500 forint

Hollóházi Márkabolt
Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3
Tel: (74) 416-988
Nyitva tartás: Hétfő: 1200 - 1700-ig,

K-P: 900 - 1700-ig,
Szo: 8300 - 1200-ig.

Minden Pannónia 
kis készletre -30%

Minden Jurcsák 
díszmûre -40%

Ballagási akció április 25-26-án
a Hollóházi Márkaboltban!

Április 24-én (szerda) 900-tõl  1600 óráig
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