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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
VÁROSUNK A MAGYAR
ZARÁNDOKÚT EGYIK
ÁLLOMÁSA

SZEKSZÁRDRA KERÜLT 
A KADARKA NAGYDÍJ8. OLDAL 13. OLDAL5. OLDAL

„Sokat gondolkodtunk, hogyan lehet-
ne még szebbé, jobbá, hangulatosabbá
tenni a Garay közösségi termét, hiszen
jót tenni jó! A gimnázium díszterme

méltán szívéhez nõtt mindenkinek a
városban, miután pár éve rendezvé-
nyeinkkel megnyitottuk a kapukat
minden szekszárdi ember elõtt.” E sza-

vakkal indította a Garay János Gimná-
zium igazgatónõje, Heilmann Józsefné
az iskola március 25-én, péntek este
megtartott, jótékony célú zenei estjét.
S hogy milyen konkrét célból hirdették
meg a hangulatos rendezvényt? A gim-
názium egy orgonával szeretné kiegé-
szíteni, színesíteni programokban bõ-
velkedõ dísztermét. Az igazgatónõ úgy
fogalmazott: Hisszük, valljuk, hogy
Szekszárdon az intézmények összefo-
gásával a kultúra sikeresen mûködhet,
és hogy volt diákjaink, vállalkozók, kul-
túraszeretõ szekszárdi polgárok segíte-
nek majd a hangszer megvásárlásában.
Az igazgatónõ hangsúlyozta: nemcsak
kapni szeretnének, hanem adni is,
ezért indították el az „Esték a Garay-
gimnázium orgonájáért” címû mûsor-
sorozatot.  Folytatás az 5. oldalon.

„A jó kedvû adakozót szereti az Isten”
Orgonára gyûjtenek a Garayban 

Alakul a nagy múltú épület jövõje
Bemutatják a középkori templomromot és kápolnát is

A megyeszékhely elsõ számú látványossága a vármegyeháza. Rekonstrukciója nem csak egyszerû felújítás.
Több annál. Modernizálás, a mûemlékvédelmi szempontok tiszteletben tartásával.  Cikkünk a 3. oldalon.
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Szinte a méhészkedés minden részle-
tére kiterjedõ támogatási kört vehet-
nek igénybe a méhészek ebben az év-
ben. A Magyar Agrárkamara tájékoz-
tatása szerint a vándoroltatáshoz
szükséges új eszközök beszerzésé-
nek, a Varroa atka elleni gyógyszeres
védekezés, a higiénikus aljdeszka be-
szerzésének, a méz kinyeréséhez
szükséges új eszközök beszerzésé-
nek támogatásáról van szó, ezek kö-
zül április 6-án jár le a Varroa atka el-
leni gyógyszeres védekezés támoga-

tására történõ jelentkezés határideje,
bár már március 30-ig el kellett juttat-
ni a kérelmeket a megyei méhészeti
szaktanácsadókhoz. 

Jó lesz odafigyelni a méhészeknek,
mert bár augusztus 31-i határidejû a
méz kinyeréséhez szükséges új eszkö-
zök beszerzésének támogatása, de az
OMME honlapján a múlt héten tette
közzé, hogy a méhészek által csak per-
getõkeretnek nevezett támogatási for-
rás 95 százalékát már lekötötték már-
cius 22-ig a méhészek. Ezért az egye-

sület arra kéri az érintetteket, hogy a
fenti eszközök ezután tervezett be-
szerzését ütemezzék át 2011. szep-
tember 1. utánra, a már megvásárolt
eszközök támogatási kérelmeit pedig
minél elõbb juttassák el az OMME-
központba. Méhek, anyaméhek be-
szerzéséhez is lehet támogatást igé-
nyelni, s ez a méhcsaládok számának
szintentartását szolgáló támogatás.
Cél a méhállomány mind állat-egész-
ségügyi, mind genetikai szempont-
ból megfelelõ tenyészanyaggal törté-
nõ pótlása. A támogatás keretösszege
legfeljebb 230 000 euró/végrehajtási
év. Forrás: MA
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Első idei rendes ülésén a Pécsi

Tudományegyetem Társadalmi

Szenátusa beválasztotta soraiba

Szekszárd város polgármesterét.

Az egybegyûlteket dr. Bódis József rek-
tor köszöntötte, bemutatva a PTE hely-
zetét, felvázolva a jövõ terveit, majd a
szenátori tagságok megújítására és az
új társadalmi szenátorok megválasztá-
sára került sor. A PTE szabályzata sze-
rint a Társadalmi Szenátus az egyetem
tanácsadó és támogató testülete, amely
évente tartott ülésén tájékozódik az
egyetem és a felsõoktatás aktuális kér-
déseirõl, illetve véleményt formál tu-
dományos, társadalmi és gazdasági
kérdésekben. Tagjait köztiszteletben
álló, elsõsorban tudományos, gazdasá-
gi, illetve közigazgatási szakemberek
közül, illetve az egyetem támogatói-
nak, a közélet vezetõinek körébõl a
PTE szenátusa választja egyszerû szó-
többséggel, hároméves idõtartamra.
Az idei évben két szenátori mandátu-
mot újítottak meg, valamint tizennégy
új taggal bõvült a testület, amelybe be-
választották Horváth Istvánt, Szek-
szárd polgármesterét is. Az új szenáto-

rok között ott van többek között Ham-
vas István, a Paksi Atomerõmû Zrt. ve-
zérigazgatója, dr. Páva Zsolt, Pécs pol-
gármestere és Szili Katalin, az Ország-
gyûlés korábbi elnöke is. „Sosem volt
ilyen erõs társadalmi szenátus a Pécsi
Tudományegyetemen” – hangsúlyoz-
ta Kovács Antal, az OTP Nyrt. vezér-
igazgató-helyettese, akit titkos szava-

zással választották a Társadalmi Szená-
tus elnökévé. 

A szenátorokat ezután Kovács L.
Gábor professzor, az egyetem tudo-
mányos és innovációs rektorhelyette-
se tájékoztatta arról, milyen regioná-
lis szerepet tölt be a PTE, milyen kihí-
vások elõtt áll e téren Magyarország
elsõ egyeteme. (Forrás: www.pte.hu)

Horváth István a PTE társadalmi szenátusában Olcsóbb lehet 
a zene!

Az országgyûlés a vendéglátáshoz, va-
lamint a családi és más hasonló közös-
ségi eseményekhez kapcsolódó élõ ze-
nei szolgáltatás ösztönzése érdekében
2011. április 12-tõl csökkenti az általá-
nos forgalmi adó mértékét 25 százalék-
ról 5 százalékra. E tevékenységi körbe
tartozik az elõadómûvész személyes
közremûködésével vendéglátás kere-
tében, üzletben, nem nyilvánosan
meghirdetett családi esemény, baráti
rendezvény keretében, zárt körben,
vagy belépõdíj nélkül tartott, a zenés,
táncos rendezvények mûködésének
biztonságosabbá tételérõl szóló kor-
mányrendelet hatálya alá nem tartozó,
közösségi rendezvényeken nyújtott
hangszeres élõ zenei szolgáltatás.

Dr. Bódis József professzor (balról) adja át a felkérést tanúsító 
oklevelet Horváth István polgármesternek

Teljes volt az egyetértés a méhészek között

Egybehangzó igennel fogadtak el vala-
mennyi napirendi pontot a Tolna Me-
gyei Méhészegyesület rendes éves köz-
gyûlésén március 16-án megjelent ta-
gok. A rendezvény a 2010-es év beszá-
molójával kezdõdött, amelyet Nagy-
ernyei Attila elnök ismertetett. Kide-
rült, hogy a jövõbeni tervek között sze-
repel egyebek mellett egy médiafele-
lõs, sajtóreferens kinevezése, valamint
méhészlovagrendek létrehozása is. A
közhasznú éves beszámolót Soós Ist-
ván ismertette. Az egyesület – anyagi
források tekintetében – gyarapodott a
2009. évhez képest, ami fõként a nyer-
tes pályázatoknak és a jó gazdálkodás-
nak volt köszönhetõ. Az idei év költ-
ségvetésének viszont nem tesz jót,
hogy csökkent az állami keretbõl pá-
lyázható támogatások összege. 

Szó volt az ellenõrzõ bizottság je-
lentésérõl is. Az egyesület mûködésé-
vel kapcsolatban a bizottság min-
dent rendben talált, azonban felhívta
a jelenlévõk figyelmét arra, hogy az
egyesületi forma jogilag nem teszi le-
hetõvé a gazdasági tevékenységet. Ez
azért lényeges, mert többen egy kö-
zös mézértékesítõ vállalkozás létre-
hozásában látják a jövõt. Az elnök-
séghez intézett kérdések között szó-
ba került a Vidékfejlesztési Miniszté-
riumnak nemrégiben benyújtott – a
méz antibiotikum-tartalmára vonat-
kozó hazai nulltoleranciával kapcso-
latos – petíció. Néhányan aggasztó-
nak tartják az elutasítást, mivel a me-
gyében termelt méz minõsége hosz-
szú évek óta kiváló. Nagyernyei Atti-
la, a Magyar Mézkereskedõk és Méz-

csomagolók Egyesületének határoza-
tával kapcsolatban fokozott figye-
lemre szólította fel kollégáit. A hatá-
rozat értelmében a méz bevizsgálása
ezentúl nem az egyes méhészetek-
ben, hanem egy központi laborban
történik majd. A termelõknek ezért
a késõbbi félreértések elkerülése vé-
gett mindenképpen célszerû a min-
tát megõrizni. Problémás lehet az is,
hogy a kifizetéseket a jövõben átuta-
lással intézik az eddigi készpénzes
megoldás helyett. Az összejövetelen
díszokleveleket adtak át két idõs mé-
hésznek: Hernádi Ferencnek és Ha-
raszti Ferenc, korábbi megyei elnök-
nek. A kitüntetetteket egyöntetû vé-
lemény alapján tiszteletbeli örökös
taggá is megválasztották.

Bencze Péter

Támogatási lehetõségek méhészeknek

Változott a vasúti
menetrend 

2011. április 3-tól életbe lépnek a
2010/2011. évi menetrend 1. számú
módosításai az utasigények még telje-
sebb kiszolgálása érdekében.

Az eddigi évek gyakorlatának meg-
felelõen – a nyári menetrend beveze-
tése elõtt – tavasszal az 1. számú me-
netrendi módosítás ad lehetõséget a
személyszállító vasúttársaságnak ar-
ra, hogy átvezesse a menetrendjébe
az aktuális változásokat. A módosítá-
sok az utasoktól beérkezett észrevé-
telek alapján történt menetrendi in-
tézkedéseket, a társvasutaknál bekö-
vetkezett menetrendi változásokat és
a belföldi szolgáltatások aktuális fej-
lesztéseit tartalmazzák. 

A módosítások közül a legtöbb utast
érintõ fejlesztés a Budapest–Miskolc
és a Budapest–Debrecen–Nyír-
egyháza vasútvonalakon lép életbe,
eszerint a hétvégéken is óránként köz-
lekednek az InterCity vonatok. Ezen
felül a Budapest–Miskolc–Nyíregy-
háza és a Budapest–Szolnok–Deb-
recen útvonalon közlekedõ InterCity
szerelvények egy része újra kerékpár-
szállító kocsival közlekedik.

Megszûnnek április 3-tól a Sárbo-
gárd–Bátaszék szakaszon a hétvégi
korlátozások, így ismét kétóránként
közlekednek egész nap a vonatok.

További változás a menetrendben,
hogy a Budapest–Cegléd–Szeged
vonalon közlekedõ InterCity vonatban
nagy befogadóképességû kerékpár-
szállító kocsi közlekedik vasárnaptól.

A módosításokat tartalmazó füzetet
a menetrendkönyv-tulajdonosok térí-
tésmentesen vehetik át a benne talál-
ható szelvény átadásával a menetrend-
könyv megvásárlásának helyszínén. 

További információk a MÁV-START
Zrt. honlapján (www.mav-start.hu), il-
letve az elvira.hu-n, vagy telefonon a
MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgá-
lat elérhetõségén (06 40 49 49 49).
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A Pollack Mihály-féle klasszicista
homlokzat természetesen megma-
rad, de az épület belsõ tereiben lesz
változás. Modernizálás, akadálymen-
tesítés, a mûemlékvédelmi szem-
pontok szem elõtt tartásával. Sziget-
vári Krisztián mûemlék-felügyelõ
adott errõl tájékoztatást a szekszárdi
vármegyeháza nemrég elkezdett fel-
újítása kapcsán. 

Élõ lesz az épület – hangsúlyozta
–, a megyei önkormányzat üléseinek
helyszíne, intézmények otthona, tu-
ristalátványosság. A belsõ udvar nyá-
ri rendezvényeknek adhat majd he-
lyet, a most látható templomromon
kívül egy kápolna maradványait is
feltárják és bemutatják a közönség-
nek, ugyanakkor megújul a mûemlé-
ki környezet is, az egész Béla tér. A
kivitelezõvel folyamatosan konzul-
tálnak. 

A mûemlékvédelem nem akadá-
lyozza az ésszerû, a látványt nem ron-
tó modernizálást. A kivitelezõ cég

vezetõje, Simcsik Pál is megerõsítet-
te: folyamatos az együttmûködés. Bi-
zonyos idõszakonként tartanak ré-
gészeti bejárásokat, és a mûemlékvé-
delem szakembereivel is egyeztet-
nek. A belsõ szerkezeti átalakításo-
kat követõen a külsõ munkák is sor-
ra kerülnek. Az átadás várható idõ-
pontja szeptember 30. A cégvezetõ
személyesen is kötõdik az épület-
hez. Építészettörténeti vizsgadolgo-
zatát a szekszárdi vármegyeházáról
írta a fõiskolán.

A tervezõ, Lajtai Zoltán is az épület
legjobb ismerõi közé tartozik. Fel-
adata nem kevesebb volt, mint hogy
Pollack Mihály legszebb vidéki épü-
letét, a XIX. századi vármegyeházát
mutassa be eredeti pompájában,

ugyanakkor modern
funkciók ellátására
is tegye alkalmassá.
S mindemellett egy
középkori templom-
romot és egy, rész-
ben az épület alá
nyúló kápolnarészt
is tegyen a nagykö-
zönség számára ér-
dekessé, látogatha-
tóvá. 

A földszinten lesz
többek között egy
klasszicista kávéház,
az udvaron szabad-
téri színpad, ahol a
városi fesztiválok
kezdõ és záró ese-

ményeit tarthatják. Belsõépítészeti
és technikai újítások is születtek a
tervezõi asztalon. Szempont volt az
is, hogy az épület akadálymentes le-
gyen; liftet is szerelnek be. A nyílás-
zárók hõszigetelõ üvegezést kapnak,
és a tetõ rekonstrukciója is a munka
része. Az építészettel kapcsolatos
költségek mintegy 630 millió forin-
tot tesznek ki. De lesznek egyéb ki-
adások is. Például arra, hogy digitáli-
san bemutathassák a turistáknak, ho-
gyan nézhetett ki az eredeti apátsági
templom és kápolna. 

A tervezõ szerint egy ilyen nagy és
fontos, városképi jelentõségû épület-
hez csak megfelelõ alázattal szabad
nyúlni. Felkészülten, építészettörté-
neti ismeretek birtokában kezdhetõ
csak a felújítás. S akkor születhet egy
korhû, mégis modern, ízléses köz-
épület.  Wessely Gábor

Alakul a nagy múltú épület jövõje
Bemutatják a középkori templomromot és kápolnát is

Az ’50-es években építettek az
udvaron garázst meg pluszlép-

csõházat is. Ezeket bontották le
a hatvanas évek elején, amint
Bakó Jenõ felvételén látható. 

Ezután, még az ásatások elõtt egy füves tér alakult ki, ahol ezt a
kórusokkal kapcsolatos rendezvényt is meg lehetett tartani. Az
esemény dátuma nem ismert, de még az I. Béla király által alapí-
tott apátság romjainak feltárása elõtt történt.
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Most a munkák miatt védõháló takarja az ódon falakat

Az apátság látványképe A szép, de megviselt kapualj

Régi képek a vármegyeházáról

Érdekes lelet
A vármegyeháznál folyó tatarozási
és kisebb helyreállítási munkálatok-
hoz Uglár János a vármegyeháza ud-
varán meszesgödröt ásatott és érde-
kes leletre bukkant. Ugyanis félmé-
ternyire a földben egy szépen fara-
gott oszlop áll ki. Uglár rögtön értesí-
tette erről az építészeti hivatalt,
ahonnan Komjáthy Sándor mérnök
ment ki a helyszínre, ahol Kovács
Aladár allevéltárossal megvizsgálták
a leletet. A meszesgödröt most to-
vább fogják ásni, és így majd az ása-
tások fogják megmutatni, hogy mily
régi épület maradványát rejti a vár-
megyeház udvara.

KORABELI HÍR A TOLNA MEGYEI KÖZLÖNYBÕL

( 1907. SZEPTEMBER 19.)
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130 éves a Magyar Vöröskereszt mozgalom 
90 éves a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, 2011 az önkéntesek éve 

A címben szereplő kerek évfordu-

lók alkalmából Gulyás Katalinnal,

a Tolna Megyei Vöröskereszt tit-

kárával beszélgetünk a világ leg-

nagyobb humanitárius mozgal-

máról és a jubiláló mozgalom

idei rendezvényeiről. Katalin öt

éve látja el a titkári feladatokat,

de ezt megelőzően is a Vöröske-

resztnél dolgozott.  

– Talán nincs is olyan ember, aki,
ha kimondják ezt a szót: Vöröske-
reszt, ne arra a szervezetre gondol-
na, amely minden helyzetben segít
a rászorulóknak, akár katasztró-
fáról, akár mindennapi segítség-
nyújtásról van szó…

– A ma már 186 tagországgal ren-
delkezõ Vöröskereszt-mozgalom
Svájcból indult. Elsõ célkitûzése a há-
ború áldozatainak védelme volt. Létre-
hozása Henry Dunant (svájci üzletem-
ber) nevéhez fûzõdik, akinek 1901-ben
a Nobel-bizottság odaítélte az I. béke-
díjat. Ennek is kerek évfordulója van,
hiszen 110 éve történt. Miután a svájci
zászló piros alapon fehér kereszt, így a
mozgalom jelképe ennek fordítottja a
fehér alapon vörös kereszt lett, (151
országban). A mozgalom kiterjedt az
iszlám országokra is, így a jelkép kie-
gészült a vörös félholddal, (32 ország-
ban). A Vöröskereszt Nemzetközi Bi-
zottsága Genfben mûködik, s onnan
felügyeli a humanitárius jogok betar-
tását. A Magyar Vöröskereszt 1881.
május 16-án alakult meg Esztergom-
ban, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
pedig 1921. február 9-én. 

– Melyek a szervezet legfontosabb
feladatai? 

– A Vöröskereszt a hazai legna-
gyobb humanitárius szervezet. Fõ cél-
kitûzése, hogy a rászorultság elve alap-
ján minél több rászoruló emberen se-
gítsen. Tevékenységei: egészségügyi
ismeretterjesztés, véradásszervezés,
szociális ellátórendszer, intézmények
mûködtetése, az ifjúság egészségneve-
lése, elsõsegélynyújtás oktatása, ka-
tasztrófa esetén mentés, segítség és
keresõszolgálat. Kiemelt jelentõségû a
szervezet részvétele a más országok-
ban történt katasztrófák esetén.   
– Tolna megyében hogyan változott
az évek során a tagok száma?

– Örömmel mondhatom, hogy a
Tolna megyei Vöröskereszt taglétszá-
ma az utóbbi években jelentõsen
nem csökkent, 119 alapszervezetünk
mûködik 4506 fõvel. Igyekszünk mi-
nél több fiatalt megnyerni a mozga-
lomnak, illetve az aktív dolgozók köré-
ben is szinte állandó a létszám. 
– Milyen teendõket látnak el legin-
kább? 

– Az elõbb már felsoroltak mellett a
helyi rászorultság felmérése, s annak
enyhítése napi feladatunk. Segítséget
nyújtani mindazoknak, akik szociális
és gazdasági bizonytalanságban él-
nek, illetve váratlan katasztrófa miatt
válsághelyzetbe kerülnek. A minél ha-
tékonyabb munkavégzéshez az el-
múlt öt évben minden szervezetünk-
nél felújítottuk az irodáinkat, s vala-
mennyi munkatársunk részére meg-
felelõ infrastruktúrát biztosítottunk.
– Sokszor halljuk, hogy a Vöröske-
reszt által szervezett véradások,

elsõsegélynyújtó tanfolyamok mi-
lyen hatékonyak…

– Az utóbbi években emelkedett az
új véradók száma. A 2010-es esztendõ-
ben a régiek mellett 1234 új dono-
runk volt. Az elsõsegélynyújtás nép-
szerûsítésére és oktatására az iskolai
programok keretén belül nagy súlyt
fektetünk, tanfolyamokat szervezünk
munkahelyeken is.  
– A két jubileum mellett az idei esz-
tendõben az önkénteseket is ünne-
peljük…

– Az adományok gyûjtésében, el-
osztásában, valamint több területen
számíthatunk a közremûködésükre.
2010-ben 9 millió 304 ezer forint ér-
tékû adományt gyûjtöttünk, és az or-
szágos igazgatóságtól kapott adomá-
nyokkal együtt 20 070 fõt részesítet-
tünk természetbeni segítségben, jut-
tatásban. 
– Kiemelt figyelmet fordítanak az
ifjúsági munkára is…

– A fiatalok részére rendszeresen

tartunk képzéseket: egészségnevelés,
elsõsegélynyújtás, adománygyûjtés.
Az Ifjúsági Vöröskereszt megalakulá-
sának 90 éves évfordulója alkalmából
elõadás-sorozatot szerveztünk isko-
lákban, a Családi Lappal közösen,
olyan kiváló szakemberek részvételé-
vel, mint dr. Zacher Gábor, dr. Bocskai
Tünde, dr. Erõss Erika, Bálint gazda.
– A Magyar Vöröskereszt országo-
san tervezett jubileumi programjai
valóban méltóak a mozgalomhoz. A
Tolna megyében szervezett progra-
mok közül melyiket emelné ki?

– Több tagunkkal részt veszünk az
országos programokon, s május 14-én
Szekszárdon, az évforduló emlékére
kitüntetéseket adunk át önkéntese-
inknek. Júniusban a donorok világ-
napján szakmai napot tartunk, ünne-
pi értekezlettel és ismertterjesztéssel,
amelyre meghívjuk Szekszárd és kör-
nyékének önkénteseit, akik a véradás-
szervezésben a segítségünkre voltak.
Szeptember–októberre tervezzük
megünnepelni az elsõsegélynyújtás
világnapját Szekszárdon, amelyre azo-
kat a civil szervezeteket szeretnénk
meghívni, akik sokat segítenek vörös-
keresztes munkánkban. Az egész me-
gye területén egész évben rendezvé-
nyeket, versenyeket, elõadásokat,
gyûjtéseket, váradásokat, fesztiválo-
kat, bemutatókat szervezünk, pályá-
zatokat hirdetünk meg. Valamennyi
munkatársunk, önkéntesünk részvé-
telével, segítségével minél nagyobb
körben szeretnénk ennek a jubileum-
nak az üzenetét hirdetni: „Egy eszme,
egy mozgalom. 130 éve az embere-
kért, önökért.” Sas Erzsébet 

Gulyás
Katalin
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Heilmann Józsefné külön köszöntötte
az egyik fõszervezõt, Ékes László író-új-
ságírót, s köszönetet mondott Horváth
István polgármesternek, valamint
Szekszárd Város Önkormányzatának,
hogy az ügy mellé álltak. Csillagné
Szánthó Polixéna, a városi humánbi-
zottság elnöke köszöntõjében a 2011-es
év, valamint a zenei eseménysorozat
megrendezése kapcsán utalt Bartók
Béla 130. és Liszt Ferenc születése 200.
évfordulójának fontosságára is. Mint
azt kiemelte, Bartóknak sikerült Liszt
mûveit megismernie, hiszen a Tudo-
mányos Akadémián székfoglalóját is
Liszt életébõl írta. – Az értékes ötletek
semmit nem érnek, ha nem tettekkel
párosulnak – mondta az elnöknõ, majd
„A jókedvû adakozót szereti az Isten!”
– idézett Pál apostol korinthusiakhoz
írt levelébõl. Csillagné hangsúlyozta: az
adakozásnál sohasem a mérték, hanem
a lelkület a fontos, s biztos abban, hogy
célt ér a közös feladatra történõ össz-
pontosítás. A köszöntõk után Németh
Judit elõadómûvész konferálásában
léptek színpadra a fellépõk. Elsõként
az 1994-ben, Lemle Zoltán református
lelkipásztor által alapított Szekszárdi
Gárdonyi Zoltán Református Együttes,
akiknek elõadásában – a barokk, ro-
mantikus és kortárs zenemûvek mel-
lett olyan zsoltárfeldolgozások is el-
hangzottak az este folyamán, mint Bár-

dos Lajos „Isten gondviselésének, pász-
tori szeretetének” (23. zsoltár. 1. vers)
címû mûve, vagy Mozart „Laudate
Dominum” címû zsoltármûve, latin
nyelven. Felcsendült Rossini acapella
alkotása mellett többek között Bruck-
ner „Christus factus est” szerzeménye
is, Pál apostol Filippibeliekhez írott le-
velébõl, „Krisztus, mint ember meg-
alázta magát, engedelmes lévén halálá-
ig…” Hallhattuk Bartók „Allegro Bar-
baro”-ját Lozsányi Tamás zongoramû-
vész elõadásában, majd Helfenbein Dá-
vid, volt garays diák kiváló tolmácsolá-
sában Tóth Árpád „Egynémely emlék,
régi kincs” címû elgondolkodtató köl-
teményét. Méltán megérinthetett min-
denkit Sík Sándor Te Deuma, amit Né-

meth Judit elõadómûvész megrendítõ
szépséggel prezentált. Élvezettel hall-
gathattuk Edward Grieg „Ave Maris
Stella” latin nyelvû himnuszát ugyanúgy,
mint Tillai Tímea énekmûvész finom
csengésû szoprán szólójában Liszt
„Ave Maria” és „Csodálatos dolog” cí-
mû szerzeményeit. A német barokk ze-
neszerzõje, Telemann vegyeskarra, vo-
nósnégyesre, zongorára írt, „Dícsér-
jétek az Urat…” kezdetû zsoltárfeldol-
gozása, majd olyan kortárs zenei mû-
vek is helyet kaptak az igényes, gazdag
összeállításban, mint a Tillai Aurél által
alkotott „Viva la Musica!” és a 42. zsol-
tár ihlette szerzemény, amely az „Ide-
gen földön és templomtól távol élõ lé-
lek kórusát zengi a kórus az élõ Isten

felé”. A ráadásként énekelt lelkesítõ spi-
rituálé elhangzása után ki-ki magával
vihette lelkében a CD-felvételre készü-
lõ együttesnek, szólistáinak és közre-
mûködõinek magas mûvészi szinten
elõadott, nemes célt szolgáló mûsorát.
Az est során szólót énekeltek még: Sza-
lai Ágnes (szoprán), Turbuk-Hegedüs
Györgyi (mezzoszoprán), Varga Ti-
borné (alt), Lemle Zoltán, Papp Barna-
bás (tenor), Halmi Gábor (basszus). A
vonósnégyes tagjai: Ágotha-Vajer And-
rea (1. hegedû), Pólya Jusztina (2. he-
gedû), Ágotha Zoltán (mélyhegedû),
Hunyadi Rita (gordonka). Zongorán
játszott: Lozsányi Tamás orgonamû-
vész. Vezényelt: Naszladi Judit karnagy.
A sorozat folytatódik.

Gyimóthy Levente

Halmosiék vitték el a pálmát
Szekszárdra került a Kadarka-nagydíj

,,A jó kedvû adakozót szereti az Isten”
Orgonára gyûjtenek a Garayban 

Nagy sikert aratott a Gárdonyi Zoltán kórus mûsora

Az év elsõ komolyabb, borversenyen el-
érhetõ szekszárdi sikerét a Halmosi-
pincészet jegyzi. A kiskõrösi nemzetkö-
zi kadarkafesztiválon és borversenyen
ugyanis a legnagyobb beltartalmi érté-
kekkel bíró bort õk tették le a zsûri asz-
talára. Halmosi Józsefék évek óta jelen
vannak eme különleges fajtaértékmé-
rõ seregszemlén. Termesztési kockáza-
tok ide, nehezebb eladhatóság amoda,
a családi vállalkozás feje, Halmosi József
úgy látja: ezzel a fajtával egy hagyomány-
tisztelõ, magára valamit is adó szekszár-
di gazdának foglalkozni kell – nem csu-
pán a retorika szintjén. Természetesen
az eddigi kiskõrösi aranyérmek kellõ
visszajelzések voltak, hogy értik a dolgu-
kat. De ha már ennyit foglalkoznak, kel-
lõ türelemmel, aprólékossággal, ezzel a
különleges bánásmódot igénylõ fajtá-
val, bizony vágytak már az átütõ sikerre
is kadarkaügyben. Nos, 2011. március
17-e meghozta ezt: Halmosiék elhozták
a „nagydíjat”, az idei, mintegy százmin-
tás versenyen. Vitán felülálló módon lett
a legjobb az õ 2007-es kadarkájuk, pon-
tosabban: a válogatássorozatuk.

A hagyományok éltetõi

– Mindig valami kis plusz hiányzott
eddig ahhoz, hogy elérjük a „nagy ara-
nyat”, ezért is örülök annak, hogy vég-

re sikerült eme kényes igénynek is
megfelelni – jegyezte meg örömében
Halmosi József, aki egyébként nem
tudott személyesen ott lenni a díjáta-
dón. – Meggyõzõdésem, a kadarka ak-
kor hálás, ha a hagyományokból mind
a termesztésnél, mind a borkészítés-
nél a lehetõ legtöbbet átvesszük. A re-
duktívabb borok a divatosak manap-
ság, de a kadarka esetében mi azért

bátran szembefordulunk a trenddel.
Például mindig tölgyfahordóban érlel-
jük, és jó egy év után tesszük csak pa-
lackba. A jó kadarkánál szerintem a
termõhely, a fekvés meghatározó.
Szekszárdi viszonylatban például a
baktai „hegyvonulat” dél-keleti fekvé-
se az egyik legkitûnõbb hely. A mi
másfél hektáros, alacsony kordonmû-
velésû ültetvényeink túlnyomó része
is itt található. 

A borvidék kadarkás hírnevét to-
vább öregbítette a kiskõrösi nemzet-
közi kadarkaversenyen Mészáros Pál
2009-es évjáratú nedûje, amely a „Há-
rom legszebb kadarka” kategóriába
került be, ami úgy is értendõ, hogy
Halmosiék kadarkája mellett a nem
szekszárdi Maurer Oszkár bora bírt
csak magasabb értékkel ennél az
egész mezõnyben. Aranyat vívott ki
még magának az Eszterbauer-
borászat két, szintén 2009-es évjáratú
„Nagyapám Kadarka” illetve a „Nagy-
apám Kadarka 2009/II. töltés” nevet
viselõ, izgalmas ízvilágú portékájával. 

B. Gy.

Halmosi József „nagyaranyat”
nyert boraival

Eszter-
bauerék
két aranyér-
mes „Nagy-
apám 
Kadarkája”

Tillai Tímea énekmûvész szólói
is emelték az est fényét
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2011. (II. 17.) számú

határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012. nevelési évre

Szekszárd város óvodáiba a beíratás

2011. április 13-án (szerda) 8.00–17.00 óráig

2011. április 14-én (csütörtök) 8.00–17.00 óráig

lesz a következő helyszíneken:

I. 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.

Hozzátartozó telephelyek: Kölcsey ltp. 15.

Wosinsky ltp. 4.

Bajcsy-Zs. u. 6. 

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet

II. 2. Számú Óvoda és Bölcsõde Szekszárd, Mérey u. 37–39.

Hozzátartozó telephelyek: Mérey u. 37–39.

Kadarka u. 100. 

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú óvodai körzet

III. Gyermeklánc Óvoda Szekszárd, Perczel u. 2.

Hozzátartozó telephelyek: Perczel u. 2.

Kecskés F. u. 11. (Kertváros)

Óvoda u. 5. (Szőlőhegy)

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 3. számú óvodai körzet

IV. Wunderland Óvoda a Német Kisebbségi Szekszárd, Wesselényi u. 19. 

Önkormányzat Óvodája 

V. Pécsi Tudományegyetem Szekszárd, Mátyás király u. 5.

Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 

Alapfokú Mûvészeti Iskola 

és Gyakorlóóvoda 

VI. Szent József Katolikus Általános Iskola Szekszárd, Kecskés F. u. 9.

Katholische Grundschule és 

Szent Rita Katolikus Óvoda

VII. „Az én ovim” Óvoda és Bölcsõde Szekszárd, Mérey u. 9. 

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, Szekszárd, Gróf P. u. 23. 

Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény

A beíratással kapcsolatos részletes és sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól elté-

rő napon belüli időintervallumát az óvodák a helyszínen közzéteszik. 

A beíratáshoz szükséges: – az egyik szülő személyi igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy lak-

címet és személyi azonosítót igazoló hatósági iga-

zolványa, 

– valamint orvosi igazolása.

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét. 

– Beíratható az a gyermek, aki harmadik életévét 2011. május 31. napjáig betölti, illetőleg

2011. december 31. napjáig tölti be, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 

– A 2012. január 1-jétől május 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is

ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

– Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2011. év folyamán ötödik életévét betölti, és

eddig nem járt óvodába.

Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő

napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

– A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a

gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el. 

A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a város egész lakóterületéről fo-

gadja a gyermekeket. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett na-

pokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt. 

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2011. (II. 17.) számú

határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012. tanévre Szekszárd

város általános iskoláiban az első osztályokba a beíratás 

2011. április 11-én (hétfõ) 8.00–18.00 óráig
2011. április 12-én (kedd) 8.00–18.00 óráig 

lesz a következő helyszíneken: 

I. Garay János Általános Iskola és  Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
– sportági emelt óraszámú osztályába is

Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú iskolai körzet, az emelt
óraszámú osztályba a város egész lakóterülete

– a sportági osztályba jelentkezõ gyermekek számára a fizikai képességeket fel-
mérõ alkalmassági felvételi 

idõpontja: 2011. március 28. (hétfõ) 15.00–17.30 óráig
helyszíne: Garay János Általános Iskola Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

II. Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd, Kadarka u. 17.
Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú iskolai körzet

III. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Szekszárd, Kecskés F. u. 6.
– kétnyelvű német nemzetiségi osztályába is 

Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 3. számú iskolai körzet, a két-
nyelvû osztályba a város egész lakóterülete

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

V. Pécsi Tudományegyetem Szekszárd, Mátyás kir. u. 5. 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

VI. Comenius Általános Iskola Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
VII. Szent József Katolikus Általános Iskola Szekszárd, Garay tér 9.      

Katholische Grundschule és 
Szent Rita Katolikus Óvoda 

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, Szekszárd, Gróf P. u. 23. 
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

A tanulók beíratásával kapcsolatos előírások, tudnivalók: 

– A szülő köteles beíratni tankötelessé váló gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy

a választott általános iskolába.

– Be kell íratni a 2011. december 31. napjáig hetedik életévüket betöltött gyermekeket. 

Kivételes esetben további óvodai nevelésben részesülhet az a gyermek, akinek szülője

kéri, a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó pedig az óvodai

nevelőtestület egyetértésével ezt javasolja. 

– Be kell íratni a 2011. május 31. napjáig hatodik életévüket betöltött gyermekeket,

akik az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet elérték. 

– A szülő kérelmére beíratható a gyermek akkor is, ha hatodik életévét 2011. decem-

ber 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 lakhelyű tanulót a

szabad férőhelyekre vehet fel. 

A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező általános iskola a város egész lakóterü-

letéről fogadja a tanulókat. 

– A beíratással kapcsolatos sajátos tudnivalókat az iskolák a helyszínen közzéteszik. 

– Az óvoda kiadja a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást, a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság szakvéleményt ad. 

A beíratáshoz szükséges:

– az egyik szülő személyi igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy lakcímet és személyi azonosítót igazo-

ló hatósági igazolványa, 

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, illetve a nevelé-

si tanácsadó vagy a szakértői bizottság által adott szakvélemény.  

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános

iskolai beíratási kötelezettségének. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ 

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., Bogyiszlói út, Borrév, Csaba u., Damjanich u., Garay tér, Hunyadi u.,
Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Korsófölde
u., Kölcsey ltp., Liszt tér, Luther tér, Mátyás király u., Mészáros L. u., Nyámándpuszta,
Ózsákpuszta, Petőfi 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. páros oldala 2–38. számig, Szent István tér, Szentmiklósi 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, Zrínyi u. páros oldala 2–42. számig. 

2. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – 2. SZÁMÚ ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE, MÉREY U. 37–39.
Akácfa u., Babits M. u., Bagóvölgy, Baka u., Bakony u., Bálint köz, Balparászta,

Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Batthyány u., Béla király tér, 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 lakótelep, Bükk u.,

Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Dorogi köz, Dózsa Gy. u., Dűlő

u., Előhegy, Előhegyi u., Erkel F. u., Esze T. u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Flórián u.,

Fukszvölgy, Fürdőház u., Fürt u., Gárdonyi G. u., Halász B. u., Hársfa u., Herman 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., Kemény S. u.,

Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kiskadarka u., Kiss J. u., Klapka Gy. ltp., Klapka

Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u., Kőrösi Csoma S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Liszt

F. u., Lisztes u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u., Mérey u.,

Mocfa, Muskotály u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palánki

hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., (Folytatás a köv. oldalon.)
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2. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET FOLYTATÁSA: Pázmány tér, Pince u., Pollack M. u.
páros oldala 74. számtól végig, Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Rákóczi u.
páratlan oldala 49. számtól végig, Rákóczi u. páros oldala, Remete u., Rizling u.,
Rózsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy, Ságvári E. u., Sauli-völgy, Séd köz, Selyem u.,
Semmelweis u., Soós S. u., Szakály testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi
u. páratlan oldala 1–37. számig, Székely B. u., Szent László u., Szüret u., Táncsics M.
köz, Táncsics M. u., Tanya u., Tolnai L. u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Várköz, Vendel
u., Vörösmarty u., Wigand J. tér, Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi u. páratlan oldala 49.
számtól végig, Zrínyi u. páros oldala 44. számtól végig. 
3. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – GYERMEKLÁNC ÓVODA, PERCZEL U. 2. Ady E. u.,
Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Alpári Gy. u., Arany J. u., Árnyas u.,
Árok u., Bakta, Bakta köz, Baranya-völgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki
út, Bem u., Bencze F. u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u., Bertók Róbertné u.,
Bezerédj u., Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u.,
Csatár, Csatári u., Csébi fiúk u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó utca, Csokonai u., Csopak
u., Csötönyi-völgy, Dobó u., Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert u., Fagyöngy u.,
Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u., Gurovica,
Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Halasi A. u., Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér utca,
Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény u.,  Hollós u., Holub u., Honvéd u., Ibolya u., Istifán
gödre u., Ivánvölgy, Jókai u., Kacor utca, Kalász u., 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., Porkoláb-völgy, Prantner J. u., Puttonyos
u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal végig,
Szekér u., Dr. Szentgáli Gy. u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u.,
Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u., Tóth-völgy, Tüske u.,
Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u.,
Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Zengő u., Zöldfa. 

1. SZÁMÚ ISKOLAI KÖRZET – GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ZRÍNYI U. 78. Aranytó u., Árpád u.,
Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u., Balassa u., Balparászta, Bárányfok,
Batthyány u., Béketelep u., Dr. Berze Nagy J. u., Berzsenyi u., Bikavér u., Bogyiszlói út,
Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borrév, Bottyán-hegyi lakótelep, Csaba u., Damjanich u.,
Dorogi köz, Dűlő u., Előhegyi u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi
G. u., Halász B. u., Hidaspetre, Hrabovszky u., Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta,
Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig, Kapisztrán u., Kemény S. u.,
Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde u.,
Kossuth L. u. 40. számtól végig, Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes u., Lisztes-
völgy, Lőtéri köz, Luther tér, Martos F. u., Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa,
Muskotály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsákpuszta, Palánk, Palánki hegy, Palánki út,
Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petőfi S. u., Pince u., Pollack
M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u.,  Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Ságvári E. u., Sauli-

völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport u., Szakály testvérek u., Szalai-völgy, Szászipuszta,
Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Székely B. u., 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 király tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai
köz, Bocskai u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u.,
Dicenty D. u., Dózsa Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Flórián u., Fürdőház u., Fürt
u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky
A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna
tér, Katona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp.,
Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39. számig, Kőrösi Csoma S. u., Landler J. u.,
Leopold L. u., Madách I. u., Mecsek u., Mérey u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs
u., Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz,
Semmelweis u.,  Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. számig, Szent László u., Szüret u.,
Táncsics M. köz, Táncsis M. u., Tanya u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Várköz, Vendel
u., Vörösmarty u., Zöldkert u. 
3. SZÁMÚ ISKOLAI KÖRZET – DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA
GRUNDSCHULE, KECSKÉS F. U. 6. Ady E .u., Alkotmány u., Alpári Gy. u., Arany J. u.,
Bencze F. u., Bercsényi u., Béri Balogh Á. u. páratlan oldala 41. számig, 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., Munkácsy
u. páratlan oldala 21/b számig, Munkácsy 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,

Baranya-völgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki út, Bem u., Benczúr u.,

Bercsényi u., Béri Balogh Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri Balogh Á. u.

páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u.,

Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., Csopak u.,

Csötönyi-völgy, Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u.,

Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Harang u.,

Harmat u., Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény u., Hollós L. u.,

Ibolya u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., 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 végig, 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., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u.,

Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Dr. Tóth Lajos u., Tóth-völgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u.,

Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa.

Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata a 2001-ben

módosított 29/1994. (VIII.

22.) KT. számú rendeletére

hivatkozva (olvasható a pol-

gármesteri hivatal honlapján)

a következő módon, és az itt

jelzett határidőre várja a vá-

ros polgárainak, civil szerve-

zeteinek, intézményeinek,

vállalatainak javaslatait a

2010-es naptári év megörökí-

tésre érdemes eseményeiről .

Az Aranykönyvbe való bejegyzés in-
doka lehet, olyan

– kiemelkedõen fontos pozitív,
Szekszárdot érintõ esemény, amely
méltó arra, hogy a város történeté-
nek részévé váljon,

– kiemelkedõ – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intézmény-
hez kötõdõ – teljesítmény, 

– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek

jelentõs kihatása volt a város életére,
– események és teljesítmények – 

a reál és a humán szférában – ame-
lyek új értéket teremtettek, illetve a
város hírnevét jelentõsen emelték,
vagy a városban lakók életminõsé-
gét pozitívan befolyásolták,

– kitüntetéseknél azok a szek-
szárdi polgárok, közösségek java-
solhatók, akik a Tolna Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése vagy Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése által alapí-
tott, valamint a köztársasági elnök,
illetve országos hatáskörû szervek
kitüntetettjei,

– a rendszeresen ismétlõdõ ese-
mények, megemlékezések, nagyren-
dezvények esetén a javaslatban a jubi-
leumi alkalmakon kívül felterjeszthe-
tõ az adott évben különösen kitûnt
rendezvény (illetve annak eleme) is, 

– az általános és a középiskolák di-
ákjainak tanulmányi, sport-, mûvé-
szeti, kulturális versenyein az orszá-
gos I–III. helyezettek, illetve az
arany-, ezüst-, bronzéremmel kitün-
tetettek, az OKTV- és az OSZTV-ver-
senyeken az országos I–III. helyezet-
tek kerülhetnek az Aranykönyvbe. 

A bejegyzésre javaslatot tehetnek
szekszárdi polgárok, közösségek,
intézmények, gazdasági, társadalmi
és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges ûrlap
letölthetõ a polgármesteri hivatal
honlapjáról, illetve hivatali idõ-
ben átvehetõ az ügyfélszolgálati
irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi lehe-
tõségükkel és az alapító okirat
(Szekszárd Város Képviselõ-testüle-
te 29/1994. (VIII. 22.) KT. számú
rendelete) követelményeinek meg-
felelõ eseményekrõl, teljesítmé-
nyekrõl, személyekrõl küldjenek
kellõen indokolt javaslatokat 2011.
április 15-i határidõig a következõ
címre:

Postai úton: dr. Dobos Gyula nyu-
galmazott levéltár-igazgató, Tolna
Megyei Levéltár Szekszárd, Pf. 33. (A
borítékon: Aranykönyvi javaslat)
vagy e-mail: dob6612@mail.iif.hu. 

A közgyûlés által jóváhagyott
Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap
2011. augusztusi számában jelenik
meg.

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történõ bejegyzéshez

Mohás Dóra 
zongorasikere

A március 11–13-ig tartott szentendrei VII. or-
szágos továbbképzõs versenyen Mohás Dóra
zongoraszóló kategóriában 3. díjat kapott. Dó-
ra a Garay János Általános Iskola Liszt Ferenc Ze-
neiskolájában tanul Erõsné Máté Éva tanárnõ-
nél, immáron 10. éve. A versenyt egy dél-dunán-
túli területi válogató elõzte meg Pécsett, ahol
Dóri a legmagasabb pontszámmal jutott tovább
egyedüli Tolna megyeiként Szentendrére. 

Felhívás futóversenyre
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesüle-
te felhívja mozogni vágyó látássérült tagjait, hogy
idén is részt veszünk április 16-án, szombat dél-
után, a Sportélmény Alapítvány szervezésében,
Szekszárd belvárosában megrendezésre kerülõ V.
Domaine Gróf Zichy-futófesztiválon. Évek óta a ver-
seny állandó programja az épek és fogyatékkal
élõk közös, integrált futama, mindössze egy 1 kilo-
méteres távon, ami várhatóan 16.15-kor fog elraj-
tolni. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy közösen
sportolhassunk amatõr vagy akár profi sportolók-
kal is. Aki szeretne csatlakozni, kérjük, jelezze rész-
vételi szándékát irodánkban is, vagy elérhetõsége-
ink bármelyikén. Sok szeretettel várjuk minden
kedves sorstársunkat és kísérõjüket! Továbbra is
várjuk húsvéti ruha-, élelmiszer- és pénzbeli felaján-
lásaikat a hét bármely napján irodánkban.
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Megérkeztek a fekete gólyák a Gemencbe
Megérkeztek Afrikából a
fekete gólyák a Gemenci-
erdõbe. A március köze-
pén érkezõ fokozottan vé-
dett madarak a Sió-csator-
na torkolata és a déli or-
szághatár között, a Duna
menti védett erdõterüle-
ten fészkelnek kora tavasz-
tól késõ õszig. Tipikusan a
tölgy-kõris-szil ligeterdõk
idõs kocsányos tölgyfáin
rendezik be otthonaikat. A
megérkezett hetven
gólyapár között számos ré-
gi ismerõst fedeztek fel a
Gemenc Zrt. munkatársai.
Egyébként Magyarországon az 1990-es
évek közepe óta 150 párról 300 párra
nõtt a fekete gólyák állománya.

A fekete gólyák március 15-e után
érkeznek a faj legnagyobb hazai állo-
mányának otthont adó Gemenci-er-
dõbe, ahol terített asztal – apró halak,
békák, rovarok – várja õket. Az elsõ fi-

ókák általában május elején jönnek a
világra, s akár már július közepén, de
inkább augusztusban röpülnek ki
fészkelõhelyükrõl. Aztán néhány hét
múltán szüleikkel együtt útra kelnek.
Két fõ vonulási útjuk közül az egyik a
Gibraltári-szoroson, a másik a Bosz-
poruszon vezet át.      - h -

Az egyesület felhívására 2010. novem-
ber 25-én az útvonal mentén fekvõ te-
lepülések önkormányzatai az Ország-
házban megalapították a Magyar Za-
rándokút Önkormányzati Társulást,
melyhez Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata – az útvonal egyik
fontos csomópontjában fekvõ telepü-
lésként – is csatlakozott.

A zarándokút teljes hossza mintegy
420 kilométer, melyet átlagos tempó-
ban 17-18 nap alatt lehet végigjárni. A
jelentõsebb településeken zarán-
dokútlevelet lehet kiváltani, amely a
zarándokszállás használatára is feljo-
gosít. A zarándokutat bármilyen meg-
különböztetés nélkül mindenki bejár-
hatja, és nemcsak vallási, hanem kul-
turális szempontból is kiváló feltöltõ-
dést jelenthet, mivel a szakrális jelké-

pek mellett számos történelmi emlék-
helyet is érint. Az út bejárása lehetõsé-
get nyújt arra, hogy – még ha csak rö-
vid idõre is – szakítsunk a minden-
napok nehézségeivel, és a hétköznapi
problémákat feledve szellemileg és ér-
zelmileg feltöltõdjünk.

Az útba esõ települések folyamato-
san alakítják ki a zarándokszállásokat,
Szekszárdon elsõként a Kolping Kato-
likus Szakképzõ Iskola kínálta fel a Pa-
lánkon található kertészetük melletti
szálláshelyeket az elsõ zarándokok
számára, de – elõzetes bejelentkezés
alapján – a Szekszárdi Turisztikai Kft.
és a Tourinform Iroda szervezésében
több magánszállás és kisebb panzió is
fogadja az érkezõ vendégeket.

A zarándokút hivatalosan 2011. már-
cius 31-én az esztergomi Szent Adal-

bert Központtól püs-
pöki áldás kíséreté-
ben indul. Az elsõ za-
rándokcsoport tagjai
dr. Papp Lajos szívse-
bész professzor, a Ma-
gyar Zarándokút
Egyesület részérõl Ru-
mi Imre elnök, Bog-
nár Rudolf, dr. Font
Éva és Rideg László
szervezõk lesznek, il-
letve az útközben hoz-
zájuk csatlakozó za-
rándokok. A fenti cso-
port április 10-én, va-
sárnap délután érke-
zik Fajsz felõl Szek-
szárdra, és másnap a
reggeli órákban foly-
tatja útját a belvárosi
templom, a Kálvária
(Kilátó) és a Remete
kápolna érintésével
Grábóc irányába. A
zarándokok örömmel
veszik a helyiek csatla-
kozását is az útjuk so-
rán, és hírét viszik a
zarándokút újraéledésének.

A Magyar Zarándokút Egyesület jú-
nius 25-én, szombaton szekszárdi in-
dulással Szent László-zarándoklatot
hirdet minden érdeklõdõ számára,
melyrõl a késõbbiekben még részlete-
sen beszámolunk.

A zarándokút helyi szervezõje a
Szekszárdi Belvárosi Plébánia, a Szek-
szárdi Turisztikai Kft. és a Kolping Ka-
tolikus Szakképzõ Iskola, az érdeklõ-
dõk bõvebb információt találnak a
w w w. m a g y a r z a r a n do k u t . h u
weboldalon is.

Indul a magyar zarándokút, Szekszárd az egyik állomás

A zarándokút útvonalát
jelölõ logóval városunkban

is találkozhatunk majd

A Magyar Zarándokút Egyesület 2010-ben azzal a céllal alakult, hogy

a spanyolországi El Caminóhoz hasonlóan és az évezredes magyar ha-

gyományokat felelevenítve egy magyarországi zarándokutat építsen

ki Esztergom és Máriagyűd között.

Az út az Esztergomi Bazilikától indul

A végcél a Baranya megyei máriagyûdi templom
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Értékké vált az úszni tudás
Paszler József: „Sikereket, nagy eredményeket csak óriási befektetéssel lehet elérni”

Sorozatunk előző részében is

„úsztunk” egy kicsit, most vi-

szont „beugrunk” a mély vízbe.

Ugyanis Szabó Andrea „néme-

tes” óvónő, egyben az úszóiskola

oktatója a téma folytatására vok-

solt, azaz Paszler Józsefre, a Víz-

mű SE vezetőedzőjére. Ám téma-

megjelölésekor azt is kérte, az

úszás mellett beszélgessünk a

pedagógusi munkájáról, valamint

az agysportról, a sakkról. Hogy 

a három közül melyik a hivatás,

illetve a hobbi, arra érdekes, bár

nem meglepő választ kaptam.

– Mit jelent vezetõedzõnek lenni, s
mióta tölti be ezt a tisztet?

– Minden az én „kezemben” van,
még az adminisztráció nagy része is.
Szerencsére remek a gazdaságisunk,
hiszen én e téren nem vagyok szakem-
ber. A feladatot 2003-ban vettem át, és
sok támogatást kapok az egyesület
igen agilis elnökétõl, Gaál Zoltántól.
– Kérem, mutassa be az egyesületet!

– Munkatársaimmal a városi uszodá-
ban dolgozunk, a kis- és nagymedencé-
ben délután fél 3-tól este 8-ig folyik az
oktatás, illetve az edzés. Hét oktató –
úszóiskolás – csoportunk van, illetve
két 20-28 létszámú, kicsikbõl összete-
võdõ utánpótláscsoport, velük már a
mélyvízben dolgozunk. Erre épül fel a
már jól úszókból álló, úgynevezett B
csoportunk. Az A-ba, vagyis a nagycso-
portba a legjobbak tartoznak: a 13-14
évesek, illetve az afölöttiek. Köztük töb-
ben már vidék-, illetve országos bajnoki
címet szereztek. S hogy teljes legyen a
kép: azoknak a gyerekeknek, akik nem
akarnak belépni ebbe a felmenõrend-
szerbe, de úsznának, felajánljuk, hogy
járjanak hozzánk hetente kétszer-há-
romszor akár a rekreációs, akár a tö-
megsportcsoportunkba, hogy õk is
hasznosan töltsék szabadidejüket.
– Beszélgessünk a tehetségek felfe-
dezésérõl.

– Valamikor ezt így fogalmazta meg
Székely Éva edzõje: a gyereket ráfekte-
tem a vízre. Aki fönnmarad, vagyis ki-
csi a fajsúlya, abból jó úszó lesz. Ha le-
süllyed, fordított a helyzet, mivel
kénytelen energiájának nagy részét
arra fordítani, hogy fönt tartsa magát. 
– Ez hihetetlen…

– Persze, hogy az, mivel a dolog en-
nél sokkal komplexebb. Vagyis: az el-
sõ szempont az, amit eleve hoz a gye-
rek, azaz a genetika. Például domi-
náns a testmagasság és az ügyesség,
de többek között fontos a monotónia-
tûrés, a szorgalom, a kitartás, a család
áldozatos szerepvállalása… Nemrég
volt egy tökéletes csapatom, a
Gál–Póla–Kesjár–Kesjár–Gyurkó-
ötösfogat. Mindannyian egyetemre

mentek. Nekik nem lehetett olyant
mondani, amit ne csináltak volna
meg, még ha utána rogyadoztak is. Ma
már csak a Laci edz és tanul az USA-
ban. Kimondottan szerettek dolgozni,
örültek a kihívásoknak. A sikereket, a
kiemelkedést, a nagy eredményeket
csak óriási befektetéssel lehet elérni.
Ez az élet valamennyi területére igaz. 
– Mellette fegyelmezettség és tar-
tás alakul ki a gyermekekben, fia-
talokban?

– Éppen ezekért is hozzák a szülõk
a gyermekeiket, akik felveszik a jó
életritmust, hozzászoknak a munká-
hoz, a fegyelemhez, rászoknak a telje-
sítménymotivációra. Mindezekben
komoly munkája fekszik edzõtársaim-
nak, akik rátermettséggel és jó hozzá-
állással végzik munkájukat.
– A versenyeredmények ösztön-
zõek?

– Hát hogyne. Az, hogy idõnként do-
bogóra állhatnak, hogy érem kerül a
nyakukba, hihetetlenül nagy hajtóerõ.  
– Egyre nagyobb fontossággal bír,
hogy szinte minden gyermek meg-
tanuljon úszni. Ebben a szülõk is
egyetértenek?

– Igen. Bár hozzáteszem, a szek-
szárdiak különösebben nagy szám-
ban nem mûvelik az úszást, viszont
gyermekeiknél valósággal ragaszkod-
nak nem kevés anyagi és idõáldozatot
vállalva az úszás megtanulásához.
Megjegyzem, egyesületünk az alapsza-
bályban is rögzítette: nem az a cé-
lunk, hogy olimpiai bajnokokat nevel-
jünk, hanem az, hogy minél többen
és minél jobban tanuljanak meg úsz-
ni, s színvonalas képzéssel adjuk meg

azoknak a lehetõséget, akik magasabb
szinten is foglalkoznának ezzel a
sporttal. Viszont be kell vallani korlá-
tainkat is, illetve azt, hogy a szakmá-
ban vannak nálunk sokkal jobbak.
– Ezen érdemes elgondolkodni, de
másképpen fogalmazni minden-
képpen! Azt hiszem, hogy például
a fõvárosi egyesületekben a ma-
gas színvonalú körülmények, lehe-
tõségek, az anyagi háttér nem csu-
pán a versenyzõk, hanem az
edzõk elõmenetelén is jócskán len-
dít. Amúgy meg önök is értek el fi-
gyelemre méltó eredményeket.

– Voltak versenyzõink, akik bejutot-
tak az országos válogatottba, de most is
van egy országos serdülõbajnokunk, a
16 esztendõs Csirzó Ádám. Száz mellen
õ a ranglistavezetõ. Mi ennyit „tudunk”
produkálni, amibe valóban bele kell ér-
teni az adott lehetõségeket is. 
– Maradva még a szülõknél, meg-
változott a hozzáállás. Ma már
szinte valamennyien azon vannak,
hogy gyerekeik kiskorukban elsa-
játítsák a biztonságos úszást.

– Örömömre és sokak örömére ér-
tékké vált az úszni tudás. Szekszárdon
biztosan így igaz, amit a jelentkezõk
nagy száma is igazol. Tudja, mit hang-
súlyozott Platón, az athéni filozófus?
Azt, hogy mûveletlen ember, aki írni,
olvasni és úszni nem tud. 
– Van egy kis-nagylánya, õ is úszik? 

– Zsófi nyáron lesz 16 esztendõs.
Tud úszni, jól is csinálja, de nem ver-
senyszerûen. Ettõl függetlenül sok-
sok másért nagyon büszke vagyok rá.
– Általános iskolában kötelezõ az
úszásoktatás.

– Ez jó, hiszen minden gyerek úgy
tízéves korára megtanul úszni. Ám az
egészen más, mint amikor az egyesü-
letben, ahol a klasszikus mell-, hát-,
gyors- és a pillangóúszásra tanítjuk
meg õket, azaz a versenyzés alapjaira. 
– Jó, ha már biztonsággal úsznak
a kicsik az egyesületbe kerülés
elõtt?

– Én azt szeretem, ha a gyerek ját-
szani tud a vízben, bátran beugrik, le-
dugja a fejét a víz alá – félelem és bi-
zonytalanság nélkül. Az úszástechni-
kát viszont szakembertõl sajátítsák el.
– Ön – mint kiderült – diplomás
úszóedzõ, de testnevelõ tanár is,
sõt, remekül sakkozik.

– Immár 11 éve a kakasdi általános
iskolában tanítok, természetesen test-
nevelést. Szeretek tanítani, legyen szó
iskolai vagy egyesületi oktatásról.
– Beszélünk majd a sakkról is, de
elõbb megkérdem, hogy a tanítás,
az úszásedzés és a sakk közül me-
lyiket tartja hivatásának, s melyik
a hobbija?

– Szerencsés ember vagyok, mert
mind a három területet bátran mond-
hatom hobbimnak, ugyanakkor hiva-
tásomnak is. 
– Nem tudom szó nélkül hagyni,
hogy ön olyan, mint a nóta fõsze-
replõje, aki „éjszaka font, nappal
mosott…”

– Hát valahogy így. Reggel megyek
Kakasdra, amikor visszaérek Szek-
szárdra, kezdõdnek az edzések, hétvé-
geken a versenyek, melyekbõl erre az
évre 44-et tervezett az egyesület. S ak-
kor még a sakkról nem esett szó.
– De majd most.

– Nyolc-tízévesen nagyapám és
édesapám sakkjátékát figyeltem, s
észrevétlenül elsajátítottam. De in-
kább fociztam és atletizáltam. A gim-
náziumi sakkcsapatban már játszot-
tam, de egyénileg is jó eredményeket
értem el. Katonaként a tapolcai csa-
patot erõsítettem, majd visszatérve
Szekszárdon, késõbb – kényszerbõl
igazoltunk át – Decsen, az NB I/B-
ben játszottam és versenyzem ma is.
Munkahelyeimen mindig oktattam
sakkot is. Fontos képességfejlesztõ te-
vékenységnek tartom, ami átfedi a
mûvészet, a tudomány és sport kate-
góriáit, szívesen látnám az iskolai tan-
tárgyak között. 
– Ki következzen ön után az inter-
júk sorában ? 

– Az egyik legismertebb városlakó,
Wéber Panni tanárnõ, aki jeles idegen-
vezetõ is. Hihetetlen életerõ árad belõ-
le. A minap gyönyörû jelenet tanúja
voltam. A tanárnõ kempingkerékpár-
jának csomagtartóján, az elsõ kis ko-
sárban, s talán még a vállán is ült egy-
egy unokája, s nagy vidáman kerekez-
tek a városban… V. Horváth Mária
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A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

(Folytatás az elõzõ számból.)
Liszt az eredeti terveknek megfelelõen
1846. október 13-án valóban megérke-
zett Tolna községbe, ahol a hajóról mo-
zsarak durrogása között szállt ki. Innen
Augusz kocsiján nagy ünneplés mel-
lett vonult be Szekszárdra az Augusz-
kastélyba. Este a helybeli lövészegyesü-
let tagjai és az ifjúság fáklyás zenével
köszöntötték. A következõ napokban
látogatásokat tettek a vármegye elõke-
lõségeinél. Egy ilyen látogatás Hõ-
gyészen, október 15-én id. Apponyi
György kastélyában majdnem szeren-
csétlenséggel végzõdött. Errõl a bal-
esetrõl Frankenburg Adolf lapjában, az

„Életképek”-ben B-aláírással a követke-
zõket olvashatjuk: „A napokban majd
szomorú sors érte Liszt urat. Ugyanis
Augusz Antal Alispányunkkal, kinek
ezen nagy férfiú ittlétét, a nyert mûél-
veket, s némely sinlõdõ intézeteink
pénzalapján tett segélyt köszönhetjük,
szomszéd Viczay s Apponyi grófoknál
lévén, hazafelé jöttükben egy árokba
dültek, sérülésük azonban, hála Isten-
nek, nem volt tetemes, s éji kalandora-
ink a kocsiból kieviczkélve, minthogy
annak helyrehozásáról szó sem lehe-
tett, egy közellevõ molnár rázós kocsi-
ján döcögtették be Szekszárdra a világ
legdrágább Liszt-jét.”

A mûvésznek szerencsére csekély
horzsoláson kívül semmi baja nem
esett.

Liszt elsõ szekszárdi hangversenyét
1846. október 18-án tartotta, Tolna
vármegye székházának dísztermé-
ben. Ez a koncert az egykorú „Értesít-
vény” szerint egészen szokatlan idõ-
ben, déli 12 órakor kezdõdött. A Vár-
megye úri és polgári közönségén kí-
vül a szomszéd megyékbõl is tömege-
sen jöttek a hangversenyre, de leg-
alább százan nem tudtak bejutni az
épületbe. Így Liszt még aznap este új-
ra végigjátszotta programját azok
elõtt, akik a délelõtti hangversenyre
nem kaptak jegyet.

A fellépésére vonatkozó irodalom
egyes téves közléseket is tartalmaz,
amelyeket nem hagyhatunk megjegy-
zés nélkül. Nem felel meg a tényeknek
az az állítás, hogy a hangverseny után
néhány nappal tartott vármegyei köz-
gyûlésen a nemesség arra kérte a fõis-
pánt, nevezze ki Liszt Ferencet Tolna
vármegye táblabírájává. Ilyen indít-
vány nem történt és a Mûvész táblabí-
rósága a közgyûlésen szóba sem ke-
rült. Akadálya az ügynek nem lett vol-
na, hiszen Augusz a vármegye fõispán-
jával, Ürményi Józseffel jó viszonyban
volt. Valószínû, hogy a soproni példát
követve egyesek gondoltak erre a
megtiszteltetésre és ennek híre hagyo-
mányszerûen fennmaradt. Tény azon-
ban, hogy Liszt soproni táblabírói ki-
nevezését nem követte egy hasonló
szekszárdi kinevezés.

Egy másik közlemény arról szól,
hogy a hangversenyen Salamon Elek-
né, szül. báró Palochay Kornélia ver-
sekben dicsõítette az ünnepelt mû-
vészt. Ez sem felel meg a valóságnak.
Egy Augusznéhoz intézett levélben
Salamonné éppen azon kesereg, hogy
a családjában uralgó betegség miatt
nem lehetett jelen a hangversenyen.

Salamonné levelét Paksról, 1846.
október 20-án írja. Szíve mélyébõl saj-
nálja, hogy nem láthatta és nem hall-
hatta Lisztet. Férjét lenyûgözte mind
az alkotó géniusz, mind az ember. El-
mesélte Liszt végtelen szerénységét,
kedves és barátságos magatartását. Ez
azt a reményt kelti benne, hogy a min-
denütt dicsõséggel és diadallal öve-

zett mûvész szívesen fogad el tõle egy
jelentéktelen Tolna megyei levélkét.
Kéri azért Augusznét, nyújtsa át Liszt-
nek a verssorokat, amelyeket õ a Mes-
ter elsõ pesti hangversenye ihletére
írt. Boldoggá tenné, ha Liszt szívesen
fogadná e verssorokat:

Glücklich! wer die fliehenden
Gestalten

Verwandter Seelen klar und
schnell gewahrt

Den Geistesgenuss den er 
von fern erhalten,

Im Herzen treu und sinnig
aufbewahrt

Ihm lächelt wenn die Wirklicheit
entschwunden

Ein reiches Bild von schön
erlebten Stunden!

A Mûvész Szekszárdról való távozá-
sa után Augusznak írt levelében saj-
nálkozik, hogy szerencsétlenségére
ezt a kis verset csak elutazása pillana-
tában kapta meg. Ezért Auguszt kéri,
tolmácsolja Salamonnénak mély hálá-
ját. Reméli, hogy személyesen is meg-
ismételheti nagyrabecsülésének kife-
jezését.

Liszt Augusz és Petrichevich Hor-
váth Lázár kíséretében 1846. október
24-én hagyta el Szekszárdot, hogy ele-
get tegyen a pécsi meghívásnak. Út-
közben Nádasdon, Scitovszky János
pécsi püspök, a késõbbi esztergomi
érsek nyári lakában szálltak meg. Itt
írt Liszt elõször magyar szövegre. A
szekszárdi Garay János „A patakhoz”
c. költeményére komponált férfiné-
gyest a pécsi dalárda számára.

Liszt szekszárdi hangversenyének
és látogatásának jelentõsége nem a
szereplés nagy sikerében rejlik: errõl
az egykorú, sok szólamra bomló tudó-
sítások bõven beszámolnak. Ha ezt a
nagy sikert Liszt magyarországi kap-
csolatai szempontjából tekintjük, kü-
lönös jelentõséget nyer. Ugyanis Szek-
szárd volt az elsõ kis magyar város,
ahol Liszt személyes érintkezésbe ke-
rült a magyar vidéki társadalommal,
sõt magával a néppel is. Hangverse-

nyének itt is olyan nagy sikere volt,
hogy ez különös erõvel rádöbbentet-
te arra, hogy itt nemcsak a nagy mû-
vészekhez szokott mûvelt közönség
ünnepli õt, hanem a vidék lakossága
is megérti és magáénak vallja mûvé-
szetét. Felismerte, ízig-vérig Magyar-
országhoz tartozik, alkotásaival az
egész magyar nemzetet kell szolgál-
nia. Éppen ezért nem véletlen, hogy
az elõbb említett levélben azokat a so-
rokat idézi, melyeket barátjának,
Seydlitz György bárónak is írt: „Az
összes mûvészek között én vagyok az
egyetlen, aki egy büszke hazát, büsz-
kén vallhat magáénak. Míg mások fá-
radtan veszõdnek a szûkkeblû közön-
ség sekély vízein, én egy nagy nemzet
nyílt tengerén szabadon vitorlázom
elõre. Vezércsillagom az legyen, hogy
Magyarország egykor büszkén mutat-
hasson rám.”

Csapó Vilmos jóakaratú túlzással
azt állítja, hogy Liszt majdnem minden
második évben ellátogatott Szekszárd-
ra, s itt heteket, sõt hónapokat töltött.
Lisztnek Auguszhoz írt levelei bizo-
nyítják a legjobban, hogy – bár több-
ször emlegeti Szekszárdot – õ maga az
1865-ig terjedõ idõszakban nem járt
itt. Elsõ látogatása után írt levelét is
hosszú szünet követi, s csak 5 év múl-
va, 1851-ben veszi fel újra a fonalat e
szavakkal: „ha emlékeim nem csalnak,
ezt az írást mindenek elõtt úgy fogja
felismerni, mint hálás vendégének és
olyan barátjának írását, aki ragaszko-
dik önhöz.” 1853-tól már sûrûsödik a
levélváltás, s különösen egymás párt-
fogoltjainak kölcsönös megsegítése,
és Liszt mûvészi tevékenysége körül
forog. Liszt soraiból kiderül, hogy
1846-ban Szekszárdon fogalmazta
meg elõször azt a magyar rapszódiát,
amely azután végsõ megformálásban
– mint VIII. Rapszódia – 1853-ban
Augusznak dedikálva jelent meg.

A közbeesõ levélszünetek a legki-
sebb mértékben sem csökkentették
Augusz érdeklõdését Liszt életútja
iránt. Ennek a vonzalomnak tanúbizo-
nyítékai minduntalan feltûnnek fele-
ségéhez írt leveleiben. 1847. július 2-
án Pestrõl közli, hogy a korponai ka-
szinóban kezébe került az Allgemeine
Zeitung híradása, mely szerint „Liszt
megérkezett Konstantinápolyba, és a
szultán azonnal megérkezése után ki-
hallgatáson fogadta.” 1853. június 30-
án újra Lisztre fordítja a szót, amikor
nagy hozzáértéssel számol be feleségé-
nek a pesti zenei eseményekrõl. Két-
szer is hallotta Milanollo Teréziát. Liszt
óta senkinek az elõadása nem hatott rá
annyira, mint a nagy hegedûmûvésznõ
játéka. Egy másik levelében (1853. má-
jus 26. Pest) Hans von Bülow pesti sze-
replésérõl emlékezik meg. „Bülow hét-
fõn játszik elõször magyar színházban.
Liszt hallatlanul kedvezõ ajánlásának el-
lenére sem hiszem, hogy itt sikert fog
aratni...” Folytatjuk
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 4.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 le-
vél és más dokumentum Lisztre vo-
natkozó anyaga került feldolgozás-
ra. Az anyag felkutatása, reprezen-
tatív összeállítása a Szekszárdi Álla-
mi Levéltár nagyérdemû, elhunyt
igazgatójának hézagpótló, nagy
szaktudást, hivatásszeretetet igény-
lõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendel-
kezésére álló gazdag anyagból
Liszt és Szekszárd, azaz Liszt és bá-
ró Augusz Antal kapcsolatát min-
den vonatkozásában feldolgozza.
Hátrahagyott dolgozata elõkészítõ
munkaként íródott, s mint ilyen,
kiegészítésekre, átdolgozásra szo-
rult. Ez a feladat a dolgozat lektorá-
ra hárult. Dr. Prahács Margit a le-
véltári anyag kiválasztásának nagy
és fáradtságos munkáját megilletõ
kollegiális kegyelettel vállalkozott
arra, hogy dr. Hadnagy Albertnek a
címben meghatározott témakörét,
s ezzel a témakörrel összefüggõ,
másutt õrzött iratanyag, már meg-
jelent Liszt-levelek, a Liszt-irodalom
és korabeli sajtótudósítások adatai-
val kiegészítse és az egész dolgoza-
tot a szükséges módosításokkal és
jegyzetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.”

A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK
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A rejtvény megfejtését április 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A március 13-i rejtvény helyes megfejtése: Mattioni Eszter: Arató lány
A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Schmidt Ákos, Szekszárd, Ibolya u. 10. Gratulálunk!
Nyereményét postán küldjük el.

Félidõben

A kereszténység jelképe hosszú időn ke-

resztül a Pankrátor a győztes Krisztus

alakja volt, magyarul a feltámadt Krisz-

tus szobra vagy képe. Később nekünk

katolikus keresztényeknek a kereszt lett

a jelképünk, mert Krisztus és az ő ke-

resztje elválaszthatatlan egymástól.

A kereszt ott van életünk középpontjá-

ban, csak sajnos sokszor csak szem-

léljük a keresztet, ahelyett, hogy hor-

doznánk. Pedig Jézus kimondja az ő

követésének feltételeit: Aki követni

akar engem, vegye fel keresztjét min-

dennap, és úgy kövessen,

Egyik lelki író nagyon találóan mond-

ja. Kifordítva és hátulról nézed a ke-

resztet, pedig nemcsak a keresztet

kell meglátnod, hanem azt a Jézust,

aki rajta függött.

Szent Pál eligazít minket, amikor azt

mondja, a kereszt a zsidóknak bot-

rány, a pogányoknak ostobaság ne-

künk pedig a mi üdvösségünk.

Ezért tesszük szobánk falára, ezért

hordjuk a nyakunkban, hogy a ma-

gunk számára is és mások számára

is jelezzük, hogy mi kihez tartozunk,

hogy kié vagyunk.

De ez felelősséggel is jár, mert aki hord-

ja a nyakában, például Krisztus kereszt-

jét, annak törekednie is, kell arra, hogy

úgy éljen, ahogy Jézus megmutatta.

Most a nagyböjtben tudnunk kell Jé-

zusért lemondani, áldozatot hozni és

szenvedni.

A szenvedés a kereszt a könnyek hoz-

zátartoznak az életünkhöz. A nagyböj-

ti időben négy gyógyszerrel gyógyítsuk

a lelkünket: ima, gyónás, önmegtaga-

dás és jó cselekedet.

A nagyböjt az önmegtagadás ideje is.

Aquinói Szent Tamás, aki maga is

elég kövér ember volt, tehát valószí-

nű, hogy szeretett enni, a hagyomány

szerint az asztalt is ki kellett vágni,

hogy a hasától odaférjen az asztal-

hoz. Ezt írja a böjttel kapcsolatban:

elég, ha ezeket kerüljük: mohón enni,

csak a legjobbat enni, mérték nélkül

enni, csak válogatott dolgokat enni,

csak azt enni, ami ízlik. Érdemes len-

ne ebből a szempontból is megvizs-

gálnunk magunkat. De nem szabad

beleesnünk abba a hibába, hogy csak

az étkezésben böjtöljünk.

- böjtöltessük például a szemünket, a

szem a lélek ablaka. Sok súlyos bűn

kezdődik a szemen keresztül.

- de böjtöltessük a fülünket is, nem kell

mindent megtudni: Zárjuk el fülünket

minden megszólás és pletyka elöl.

- böjtöltessük a nyelvünket. A sok be-

szédben nem lehet elkerülni a bűnt.

Teremtsünk csendet magunkban és

magunk körül.

- böjtöltessük a testet azzal, hogy nem

adunk meg neki minden kényelmet. A

test legnagyobb böjtöltetése az álom

elvonása. Reggel a kelés kezdődjék

fürgén: Szolgálatodra, Uram, és nap-

közben, ha lenne rá időm, se kényez-

tessem testemet alvással.

Lehetne folytatni is a sort, de azt hi-

szem, nem érdemes sokat elhatároz-

ni, még a közepén vagyunk, ezért

még van értelme elkezdeni, komolyan

venni, vagy újra kezdeni, ha esetleg

valamelyik vállalásomban elbuktam. 

Bacsmai László plébános

Evangélium

Dr. Csókay András
elõadása Szekszárdon
A Házas Hétvégés Közösség, a szekszárdi
plébánia és a Halász Háló Egyesület szerve-
zésében a Családok Éve 2011 rendezvény-
sorozat következõ vendége: dr. Csókay And-
rás idegsebész. Elõadásának címe: Felelõs-
ségünk gyermekeink hitéletében. Idõpont:
2011. április 17., vasárnap 16 óra. Helyszín:
Garay-gimnázium díszterme.

Nagyböjti lelkigyakorlat
A belvárosi templomban április 8–10. között

naponta este 6 órától, előtte 5 órától gyónta-

tás. A lelkigyakorlatot vezeti: Ocsovai Grácián

ferences atya Zalaegerszegről. Mindenkit

szeretettel várunk. Laci atya

Széchenyi,
a mûvelõdéspolitikus

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretter-
jesztõ Egyesület tisztelettel meghívja önt kö-
vetkezõ ismeretterjesztõ elõadására. Az
elõadás címe: Széchenyi, a mûvelõdéspoli-
tikus 151 éve halt meg. Elõadó: dr. Gesztesi
Tamás. Az elõadás idõpontja és helye: ápri-
lis 7. 16.30 óra. Elõadóterem (ÁNTSZ-szék-
ház) Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.

Kubik Anna 
a Léleképítõn

Április 18-án 18 órakor a Garay-gimnázium
dísztermében tartandó Léleképítõ vendége
Kubik Anna Jászai- és Kossuth-díjas
színmûvésznõ lesz, aki „Jóság síró vágya”
címmel tart elõadást. A belépés díjtalan.

Kórházi önkéntesek
esküje

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa Já-
nos Kórháza és a „Méltósággal az út vé-
gén” Hospice Alapítvány kuratóriuma szere-
tettel meghívja. 2011. április 5-én 15.30-
kor kezdõdõ ünnepségére, melyet a kórház
kultúrtermében („lila épület”) tart. Ezen az
alkalmon az újonnan végzett önkéntesek
teszik le az esküt, valamint köszönetet mon-
dunk a kórházban már évek óta segítõi szol-
gálatot vállaló önkénteseinknek. Rendezvé-
nyünkön megemlékezünk a tavaszi nárcisz-
virágzással egybekötött „Méltóság mezeje”
programunkról is, mellyel az emberi méltó-
ságnak az élet végéig való megõrzésére és
tiszteletére szeretnénk felhívni a figyelmet.
Ünnepségünkön közremûködnek a Garay
János Általános Iskola és AMI, valamint Liszt
Ferenc Tagintézményének tanulói.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója minden
hétköznap 19.00, 20.00, 21.00 és 23.00
órakor jelentkezik Szekszárd város és 

a megye legfrissebb híreivel.
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A Tolna Megyei Mérnöki Kamara el-
nökének, Bohli Antalnak nemzeti ün-
nepünk alkalmából dr. Pintér Sándor
belügyminiszter Pro Régió díjat ado-
mányozott. A kitüntetést – amely egy
bronzplakettbõl és egy oklevélbõl áll –
Bohli Antal Tolna megye és a dél-du-
nántúli régió fejlesztésében elért több
évtizedes kiemelkedõ munkássága el-
ismeréséül kapta. Interjúalanyommal
régi ismeretségünkre való tekintettel a
beszélgetés tegezõdve készült.

– Minden kitüntetés megálló is egy-
ben, visszatekintés az elmúlt évti-
zedekre. Pillantsunk hát vissza a
kezdetekre!

– A Tolna megyei Nagyvejkén szü-
lettem 1942-ben. Felmenõim iparo-
sok, ácsok, kõmûvesek voltak, így to-
vábbtanulásom szinte egyértelmû
volt. A Pécsi Építõipari Technikumba,
majd a Budapesti Mûszaki Egyetem
Építészmérnöki Karára jelentkeztem,
ahol 1967-ben szereztem diplomát.
Hazatérve Tolna megyébe, a Szekszár-
di Építõipari Szövetkezetnél mûszaki
vezetõként, majd 1972–82-ig a Tolna
Megyei Beruházási Vállalatnál és a
szekszárdi Húskombinátnál állami
nagyberuházáson dolgoztam. 1981-
ben felkértek a megye mûszaki szak-
igazgatása – az építési, közlekedési és
vízügyi osztály – vezetésére, amely
nagy szakmai kihívást jelentett szá-
momra. Az eltelt 30 évben a terület- és
településfejlesztést szolgáltam. Mér-
nök és közgazdász kollégáimmal kar-
öltve megítélésem szerint jelentõs fej-
lõdést értünk el Tolna megye orszá-
gos viszonylatban hátrányos helyzeté-
nek javításában. 2007-ben mentem
nyugdíjba. 

– Papíron… Mert gyakorlatilag az-
óta is a szakmát, a közösséget erõ-
síted a hosszú évek megszerzett ta-
pasztalatával…

– Valóban! Nyugdíjas napja-
im zsúfoltak. 1994 óta va-
gyok elnöke a Tolna Me-
gyei Mérnöki Kamará-
nak, mely a szakmát gya-
korló tervezõ és szakértõ
mérnökök érdekérvé-
nyesítését, szakmai ön-
igazgatását látja el, és széles
körû kapcsolatokat ápol az ön-
kormányzatokkal, valamint a többi
szakmai szervezettel. Mérnök kollégá-
immal igyekszünk köztestületünket
tagjaink megelégedésére mûködtetni.

Számos szakmai rendezvényt szerve-
zünk, hogy biztosítsuk mérnökeink
informálódását, továbbképzését. A
kapcsolatok ápolását szolgálta az idén

immár 14. alkalommal megren-
dezett nagysikerû farsangi

mérnöki bál is. Szakmám
gyakorlása során mindig
törekedtem a szakmai kap-
csolatrendszerek kiépíté-
sére, ápolására, évtizedek

óta részt vettem az Építés-
tudományi Egyesület, a Ma-

gyar Urbanisztikai Társaság és a
Magyar Regionális Tudományos Tár-
saság munkájában. Mint építési igaz-
ságügyi szakértõ a szakmagyakorlás-
tól sem szakadtam el. 

– A család, akiket annyira sze-
retsz, s oly büszke vagy rájuk, mit
szól ahhoz, hogy igazán sosem
mentél nyugdíjba?

– Amikor azt mondtam, hogy visz-
szatértem szûkebb hazámba, Tolna
megyébe, akkor abban a hazatérés-
ben benne volt a feleségem is, aki
szekszárdi. Két lányomra valóban
nagyon büszke vagyok, egyikük ügy-
véd, a másik bíró, s már négy unoká-
val örvendeztettek meg. A hivatáso-
mat, amelyet mindig teljes szívvel
és a legjobb tudásom szerint végez-
tem, sosem tudtam volna ilyen szin-
ten mûvelni, ha nem áll mögöttem
egy olyan feleség, aki mindig min-
denben támogatott. Bevallom, gyak-
ran lelkiismeret-furdalásom van,
hogy nem jut elég idõ imádott uno-
káimra, de a feleségemmel minden
alkalmat megragadunk, hogy eleget
tegyünk nagyszülõi kötelezettsége-
inknek. 

– Kezedben van a gyerekeid meleg
hangú gratuláló távirata, ugyan-
akkor erre az interjúra is az álta-
lad szervezett rendezvényrõl ér-
keztél, miközben telefonon már a
másikat bonyolítod…

– Ma délelõtt nagy sikerû rendez-
vénye volt a kamarának a Magyar
Hidrológiai Társaság Tolna Megyei
Szervezetével közösen a Városházán
a víz világnapja alkalmából „Víz a vá-
rosokért, városok a vízért” címmel.
Az elnevezésbõl kitûnik, hogy a té-
ma a város és a víz kapcsolatáról, fej-
lesztési, üzemeltetési és vízhasznála-
ti teendõkrõl szólt, amelyek kiemelt
figyelmet érdemelnek.

Sas Erzsébet

Meg kell találnunk Tolna megyében a
saját prevenciós vonalunkat – hangsú-
lyozta Kálóczi Andrea, a szekszárdi Ká-
bítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF)
szakmai koordinátora március 22-én, a
polgármesteri hivatal konferenciater-
mében tartott fórumon. Kálóczi úgy lát-
ja, az oktatási intézményekben tartott
drogmegelõzéssel kapcsolatos tájékoz-
tatás önmagában nem hatékony: inte-
raktívvá kell tenni a diákokkal történõ
találkozásokat, hogy õk maguk mond-
ják el problémáikat! Ehhez szituációs já-
tékokat, drogalternatívákat, a különbö-
zõ évfolyamú diákok számára a saját
kortársaikkal történõ beszélgetéseket
lenne szükséges kezdeményezni (kor-
társhatás). Úgy véli, egy volt drogos sze-
mély beszámolója önmagában nem
eredményes. Mint azt Kálóczi Andreától
megtudhattuk, legális szerek tekinteté-
ben sem kedvezõ a statisztika: a 15 éves
korú fiatalok esetében egy 2008-as or-
szágos felmérés szerint az elsõ cigaret-

ta elszívása a lányoknál 33, míg a fiúknál
35 százalékban 13 éves kor elõtt meg-
történik, de a lányok 21, a fiúk 22 száza-
léka is hetente dohányzik. Az elsõ ré-
szegség 13 évesnél fiatalabb korban kö-
vetkezett be a lányok 10 százalékánál és
a fiúk 15 százalékánál. Ezt tetézi, hogy a
15 éves lányok 32 százaléka, a fiúk 40
százaléka volt már részeg! A 16 évesek-
nél még rosszabb a helyzet, hiszen 92
százalék kipróbálta már az alkoholt, s
13,8 százalék legalább havi hat alkalom-
mal fogyaszt szeszes italt. Minden hete-
dik 16 éves fiatal heti rendszerességgel
részegedik le, az italfajták közt a tömény
szeszek vezetnek! A marihuána kipró-
bálása a 15 éves korosztály körében a fi-
úk közt 14 százalékot, míg a lányoknál
10 százaléknyi arányt mutat. A drogok
alternatíváiként a szakember a sportra
vagy a tanuló alkotó-mûvészeti tevé-
kenységekre hívta fel a figyelmet. Egy
drogprevenciós munkacsoport létreho-
zásáról, az iskolák egészségnevelési stra-

tégiája kidolgozásának fontosságáról be-
szélt dr. László Eszter, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének tiszti fõor-
vosa. Mint elmondta, az új kormány sze-
rint az egyházak az ifjúságpolitikában
hangsúlyosabb szerepet kell hogy kap-
janak. Az iskolákon belül olyan csopor-
tokat javasolt létrehozni, amelyek straté-
giát dolgoznának ki a probléma megol-
dására. E csoportokba a fõorvos bevon-
ná az iskola vezetõjét, egy iskolai drog-
ügyi koordinátort, pszichológus-szociá-
lis munkást, gyermek- és ifjúságvédel-
mi felelõst, az osztályfõnöki munkakö-
zösség képviselõjét és a védõnõt, de ide
sorolta az iskolaszék vagy a szülõi mun-
kaközösség vezetõjét is. Fontos a helyes
táplálkozásra nevelés, a párkapcsolat és
szexualitás egészséges viszonyának tu-
datosítása, a mindennapos testmozgás
és az egészséges élelmiszereket árusító
büfék létrehozása is elengedhetetlen
lenne – tette hozzá. Gy. L.

Az elismerést Pintér Sándor belügyminiszter (balról) adta át a
szekszárdi mérnöknek

PRO RÉGIÓ díjat kapott Bohli Antal
Kitüntetés egy élet munkájáért 

Fiatalok a szenvedélyek rabságában 
Összefogás kell a drogmegelõzéshez 

A Halász-bikavér lett
a legjobb vörösbor

Az elmúlt hétvégén – a hagyomá-
nyoknak megfelelõen – Révfülöpön
tartották meg az V. evangélikus bor-
fesztivált. Az ország különbözõ bor-
vidékeirõl származó több mint száz
mintát a Varga György vezette szak-
mai és társadalmi zsûri bírálta el. A
szekszárdiak közül idén is Halász Já-
nos borai szerepeltek a legjobban,
amelyeket a zsûri három arany-, vala-
mint egy-egy ezüst- és bronzérem-
mel jutalmazott. A szekszárdi terme-
lõ aranyérmes 2009-es bikavére kiér-
demelte fesztivál legjobb vörösbora
címet. 

Az eredményhirdetést követõen
Halász János mintegy félórás elõ-
adást tartott a szekszárdi történelmi
borvidékrõl, majd saját pincészetét
és borait mutatta be. A versenyen
indult szekszárdi termelõk közül
Jilling György egy ezüst-, míg Kal-
már János borai egy-egy ezüst- és
bronzminõsítést szereztek.
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Fejlõdés helyett visszaesés nõi kosarasainknál
Ujhelyi: „Nagyot csalódtam az új játékosokban – lemondok”

Volt már úgy, hogy a kilencedik

helyezés az elvárásnak megfelelő

volt a szekszárdi női kosarasok

háza táján. Most, ha meg is lesz,

az sem változtat a jelenlegi bo-

rús hangulaton. 

Régebben a felsõház szinte valameny-
nyi csapata erõsebb volt az Atomerõ-
mû KSC Szekszárd kereténél. S Ujhelyi
Gábor csapata  úgy érte el ezt a 9. he-
lyezést, hogy nem volt minõségi légió-
sa, vagy az NB I. A csoportja szintjén
meghatározó játékosa. Okkal élt a re-
mény, hogy majd beérnek a saját neve-
lésû játékosok és azok az idecsábított fi-
atal kosarasok, akik máshol nem kap-
tak lehetõséget. Az elmúlt bajnokság-
ban elért hetedik hely is jelezte: életké-
pes lehet ez a szekszárdi elképzelés. De
aztán az anyagiak hiányában nem tud-
ta a KSC vezetése megtartani olyan két
meghatározónak számító játékosát,
mint a saját nevelésû Bálint Rékát, és a
számottevõ centerré  itt váló, egykori
szegedi Bozóki Bettinát. Közben
sérülések miatt majdnem egész évre
kiestek olyan nem nélkülözhetõ játé-
kosok, mint Tamis Dorottya és Tamás
Rita. A mostani bajnokság legfonto-
sabb szakaszára már hasznos játékossá
váló, délszláv Turcsinoviccsal sem szá-
molhatott a szakvezetés – kiújuló sú-
lyos sérülése miatt már fel is bontották
vele a szerzõdést. 

Megdõlt a saját nevelésû játékosok-
ból építkezõ együttes bõ három évvel
ezelõtt hangoztatott koncepciója.
Már csak azért is, mert az országos te-
hetségnek tartott Petõ Réka is abba-
hagyta idõközben a kosárlabdázást, a
szintén saját nevelésû Hajdú Zsanett
is sérülés miatt hosszú idõre kiesett a
munkából. Új csapatot kellett építeni
a nyáron. Ujhelyi Gábor vezetõedzõ a
rendelkezésre álló anyagiakat figye-
lembe véve olyan 22–24 éves játéko-

sok szerzõdtetését javasolta, akik ed-
dig A-csoportos szinten nem kaptak
bizonyítási lehetõséget, vagy nem
tudtak élni vele – bár nekik egyértel-
mûen fel nem róható okokból. Öt új
játékos (Medgyessy Dóra, Vincze Vik-
tória, Vincze Andrea, Demeter Anita,
Turcsinovics) került a keretbe, és
kényszerbõl a csapatba is, hisz annyi-
ra elfogyott a csapat a bajnokság indu-
lására. Náluk csak egy jobb játékost
tudott fölmutatni a csapat Szemerédi
Krisztina személyében. Az egyéves ki-
hagyás után újra csatasorba állt
Szavercsenkó teljesítményére összes-
ségében nem lehet panasz, de a már
három éve ideigazolt ukrán Jevtusen-
ko most is csak a tõle, sajnos, megszo-
kott keveset tette be a közösbe.

„Ez nem az 
én csapatom”

A 2010–11-es szezon biztatóan kez-
dõdött. A BEAC elleni érthetetlen vere-
séget kompenzálta a Szeged elleni bra-
vúros hazai gyõzelem, a négybe jutott
Zalaegerszeg elleni mindkét meccsen

elszenvedett kis különbségû vereség, a
Szolnok elleni itthoni, kétszeres hosz-
szabbítás után elvesztett csata, a Fradi
elleni végig kiélezett és csak két pon-
tos vereséggel záruló kupameccs a
nyolc közé jutásért. A csapat nem tu-
dott bejutni a legjobb nyolcba, látszott,
hogy nem képes felvenni a versenyt a
középmezõny meghatározó együtte-
seivel. A Baja elleni megalázó hazai ve-
reség „verte ki a biztosítékot” a vezetõ-
ségnél, a szurkolóknál, de fõképpen a
vezetõedzõ Ujhelyi Gábornál, aki  meg
sem várva a rájátszás április közepén
esedékes végét, és bejelentette távozá-
sát, amit elfogadott a vezetés. 

– Nagy csalódás ez az év számomra,
mert nem látom a további munka ér-
telmét – jegyezte meg a szakmai és
szurkoló berkekben respektált edzõ. –
Mentális értelemben ez nem az én csa-
patom, s arra sem látok esélyt, hogy az-
zá váljon. Ezeknek a játékosoknak a
szerzõdtetését én javasoltam, így a ku-
darcért is engem terhel a felelõsség,
ezért is ajánlottam fel a lemondásomat.

– Konkrétabban is megfogalmazná
lemondásának okát?

– Nem szívesen beszélek errõl.
Nem gondoltam, hogy ilyen problé-
ma üti fel a fejét az élsportnak ezen a
szintjén. Maradjunk annyiban, és ez-
zel le is zárnám ezt a nekem több ál-
matlan éjszakát okozó témát: több já-
tékosunk a kosárlabdán kívül mással
is foglalkozott...

Négy-öt játékostól 
várhatóan elköszönnek

Herr Péter, a szekszárdi klub elnö-
ke sem kíván belemenni a részletek-
be. Felnõtt, státuszában mindenkép-
pen profi, a kosárlabdából élõ játéko-
sokról van szó. Ha a mutatók elma-
radtak a szerzõdésben elõre lefekte-
tettõl, akkor azt a 150–200 ezer fo-
rintos nettó alapfizetések is bánták.
Az ösztönzõrendszerrel nem volt baj,
ha jobban teljesítenek a játékosok,
többen is megkereshették volna a
fenti összeg dupláját, amit a jobban
fizetõ rivális kluboknál átlagosan
megkapnak a jól teljesítõ játékosok.
A kudarcért, a mostani jövõkép nél-
küliségért az elnök szerint Ujhelyi
Gábort is terheli felelõsség. De az
ügyvezetõ nem cáfolta feltételezé-
sünket, hogy a váltás szándéka is sze-
repet játszott abban, hogy azonnal
elfogadták a szekszárdi évei alatt
munkásságával komoly érdemeket
szerzett edzõ lemondását. Az elnök
biztos abban, hogy az új edzõnek új
csapatot kell majd építenie. 

– Most folynak a tárgyalások, de a
mostani keretbõl 4–5 játékosnak biz-
tosan nem kínálunk szerzõdést – vetí-
tette elõre a klubvezetõ. Megtudtuk,
hogy elsõ lépésben felajánlották a csa-
pat másodedzõjének, az utánpótlás-
nevelésben fontos szerepet betöltõ
Szabó Noéminek a vezetõedzõi posz-
tot, de a fiatal szakember nem kíván
élni ezzel a lehetõséggel. B. Gy.

Vajon hányan lesznek majd az õszi csapatképen a mostani 
meghatározó játékosok közül?

A közeli napokban a városházán, az
idei Gemenci Nagydíj szervezésével
kapcsolatos összejövetelen a két szek-
szárdi klub vezetõi között némi vita
bontakozott ki, ami egészen messzire
a doppingolás kényes témájáig is elve-
zetett. Az apropót Iszkádi Tamás tava-
lyi esete adta, aki a Szekszárdi Sza-
badidõs Kerékpáros-sportegyesület
(SZSZKSE) színeiben versenyezve bu-
kott le egy tavalyi doppingvizsgálat so-
rán, aki a július eleji Gemenci Nagydí-
jon is részt vett, de a korábbi kontroll
eredményét csak a szekszárdi verseny
után hozta nyilvánosságra a Magyar
Antidoppingcsoport. Steig Gábor, a
Szekszárdi Kerékpáros-sportegyesület
(SZKSE) vezetõje rosszalló megjegy-

zést tett ezzel kapcsolatosan a városi ri-
vális klubra. A vitában Schneider Kon-
rád, az SZSZKSE képviselõje úgy általá-
ban megjegyezte: „Nagyon sokszor elõ-
fordul, hogy egyes versenyzõk, beteg-
ségeikre hivatkozva engedélyt kapnak
olyan szerek szedésére, amelyek
egyébként a hazai és a nemzetközi til-
tólistán szerepelnek. Ezt megtehette
volna annak idején Steig Csaba is, ha a
gyakori asztmás eredetû megbetege-
désre hivatkozik.”

Steig Csaba, a már régóta visszavo-
nult, sokszoros magyar felnõttbajnok,
olimpiai 54. helyezett országúti kerék-
páros versenyzõ zokkon vette, hogy a
neve – ahogy az említett összejövetel-
rõl készített hangfelvételt visszahall-

gatta – a doppinggal, a tiltott szerek
használatával kapcsolatosan még csak
áttételesen is szóba került. A ’90-es
évek legjobb magyar versenyzõje az
alábbi közleményt jutatta el szerkesz-
tõségünkbe: „Amit elértem ebben a
sportágban, az úgy érzem: csak és ki-
zárólag a tehetségemnek és az elvég-
zett edzésmunkának köszönhetem.
Egyetlen egy ellenõrzés után sem kel-
lett soha senkinek magyarázkodnom,
minden vizsgálat rendben volt a pálya-
futásom során. Nem volt asztmás meg-
betegedésem egyáltalán, olyan parlag-
fû okozta allergiás problémákkal
küszködtem, mint nagyon sokan má-
sok. Nyomatékosítom: emiatt soha
senkitõl nem kértem engedélyt bár-

milyen legális, de legfõképpen illegális
gyógyszer beszedésére, még csak ötlet
szintjén sem vetõdött ez fel, ahogy azt
Schneider Konrád roppant szeren-
csétlen nyilatkozata esetleg sugallhat-
ta az említett összejövetelen.”

Schneider Konrád sajnálja Steig Csa-
ba pályafutásával kapcsolatos, a vita he-
vében tett félreérthetõ nyilatkozatát,
különösen azt, hogy Iszkádi esetével
kapcsolatosan hangzott el ez. Fontos-
nak tartja megjegyezni: soha nem felté-
telezte, hogy egykori versenyzõje tiltott
szereket használt volna, akár legálisan is,
miután kijelenti: egykori versenyzõje,
Steig Csaba hazai és nemzetközi sikerei
a tisztaság, a fair play szempontjából
megkérdõjelezhetetlenek. B. Gy.

Kerékpáros-csetepaté kényes kérdésben



ÁPRILIS 5. (KEDD) 14.00 ÓRA
Elõadás a Mentálhigiénés Mûhely Ön-
kéntes Központ Nyugdíjastagozata
szervezésében. Helyszín: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza (Fõiskola volt „E” épülete), 2. sz.
terem. Elõadó: dr. Guruzda Sándor
urológus. Elõadás címe: A VÉRVIZE-
LÉS UROLÓGIAI OKAI IDÕSKORBAN.
Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklõdõ nyugdíjast!

ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 10.00 ÓRA
KAÁN KÁROLY XIX. ORSZÁGOS TERMÉ-
SZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VER-
SENY TOLNA MEGYEI FORDULÓJA. A
verseny az általános iskolák 5–6. osz-
tályos tanulóinak ad lehetõséget arra,
hogy országos verseny keretében
hasznosítsák természet- és környezet-
ismereti, biológiai, földrajzi tanulmá-
nyaik, önálló lakóhelyi és terepi megfi-

gyeléseik tapasztalatait. A megyei for-
dulón az iskolai háziversenyek gyõzte-
sei vehetnek részt. 
Az országos versenyre a korcsoporton-
kénti legjobb tanulók (megyénként 1-1
fõ) jutnak tovább. A verseny meghirde-
tõje a mezõtúri Kaán Károly Országos
Természet és Környezetismereti Verse-
nyért Alapítvány, fõvédnöke a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.
Helyszín: Babits Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza, Szekszárd, Szent
István tér 15–17. (fõiskola „E” épülete).
Versenykoordinátor: Sebestyénné
Tóth Gabriella.

ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 17.30 ÓRA
TÁRSASTÁNCTANFOLYAM (TÁMOP
B/9) záróeseménye: Koszorúcska. 

ÁPRILIS 18. (HÉTFÕ) 15 ÓRA 30 PERC
VÁROSTÖRTÉNETI KLUB a Babitsban

Téma: Húsipari termékek fogyasztása.
Elõadó: Lukácsovics Ivett szakipari
mérnök.

ÁPRILIS 19. (KEDD) 10.00–10.45-IG
ÉS 11.00–11.45-IG

A FÖLD NAPJA
TÁMOP B/3. Környezeti szemléletfor-
máló elõadás diákcsoportoknak.
Te mit teszel a Földért? A Zöldtárs
Alapítvány játékos, szemléletformáló
elõadása iskolás csoportok számára
a Föld napja alkalmából. Elõadók:
Baka György elnök (Zöldtárs Alapít-
vány) és Gaál Zsófia, okl. környezet-
mérnök (Szekszárdi Klímakör) Az
oktatást kiegészítõ, interaktív elõ-
adás nyilvános és ingyenes. A részt
vevõ iskolás csoportoknak elõzetes
jelentkezés és idõpont-egyeztetés
szükséges! Jelentkezési határidõ:
április 12.

További információ és jelentkezés: Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza, telefon: 74/529-610, e-
mail: info@babitsmuvhaz.hu.
A program Szekszárd Megyei Jogú
Város a TÁMOP 3.2.3. pályázatának
keretében a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza közremûkö-
désével valósul meg.

MÁJUS 25.–JÚNIUS 17.
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
Pályamunkák beküldési határideje:
2011. április 29. 
Cím: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza.
Szekszárd, Szent István tér 15–17.
Pályázati kiírás és nevezési feltételek a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon.
Kiállításmegnyitó: 2011. május 25.
15.00 óra, Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza díszterme.

ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 9.00 ÓRA
SAKKTALÁLKOZÓ.

A program a TÁMOP 3.2.3 pályázat-
ból valósul meg.
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APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON a városközpontban,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
5,7 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

SZAKKÉPZETT, gyakorlott ápolónõ
Szekszárdon és környékén házi be-
tegápolást, injekciózást, bioptronlám-
pás kezelést vállal. Érd.: 30/237-62-
16, 74/316-014.

TISZTELT LEENDÕ MEGRENDELÕ!
Vállaljuk: családi házak, melléképüle-
tek teljes körû kivitelezését, kõmûves-
és burkoló munkákat, garázsok, raktá-
rak ipari padlójának készítését. Tel.:
06 20/480-53-93, orior@tolna.net.

SZEKSZÁRDON csendes környezet-
ben, elit helyen, a városközponthoz
közel, a Hársfa utcában nagy családi
ház eladó. Érdeklõdni: 06 20 9 467-
111 • 06 74 416-871.

Használtruha-adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt április 4-
én, hétfõn 8.30–9.30 óráig használtru-
ha-adományozást tart Szekszárdon, a
Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. A 2011. évi
tagdíj befizetésére is lehetõség lesz.
Várnak minden tagot, a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövet-
ségének tagjait, a nagycsaládosokat és
minden rászorulót.

Jótékonysági ruhagyûjtés
A szekszárdi Humánszolgáltató Központ
ruhagyûjtést szervez a rászoruló gyer-
mekek és felnõttek megsegítésére.
Kérjük, hogy amennyiben lehetõsége
van, szíveskedjék megunt, feleslegessé
vált, de még jó állapotú – gyermek-, nõi,
férfiruházatát a Humánszolgáltató Köz-
pont ügyfelei részére eljuttatni. Az ingye-
nes adományokat a rászoruló családok-
nak adjuk át. A gyûjtés helye: Humán-
szolgáltató Központ, 7100 Szekszárd,
Vörösmarty u. 5. Ideje: április 1.–július
29., hétfõ–csütörtök: 08.00–16.00. 

A városi sportcsarnok
jövõ heti 

programjai

ÁPRILIS 5. 1800  
Atomerõmû KSC Szekszárd–

Ceglédi EKK NB I/A. nõi
kosárlabda-mérkõzés

ÁPRILIS 8. 1400 
UKSE Szekszárd–ÉTV Érdi VSE

NB I/A nõi serdülõ kézilabda-
mérkõzés

ÁPRILIS 8. 1600
UKSE Szekszárd–ÉTV Érdi

VSE NB I/A nõi ifjúsági
kézilabda-mérkõzés

ÁPRILIS 8. 1800 
UKSE Szekszárd–ÉTV Érdi VSE

NB I/A nõi felnõtt kézilabda-
mérkõzés

ÁPRILIS 9. 1100 
SZAC II–Nõi Asztalitenisz Club

Nyíregyháza NB I/A nõi
asztalitenisz csb. mérkõzés

„Életet az éveknek”
Az „Életet az éveknek” Országos Szö-
vetség Tolna Megyei szervezete ápri-
lis 7-én tartja hagyományos megyei
vers- és prózamondó versenyét. A
rendezvény 9.30 órakor kezdõdik a
Babits Mihály mûvelõdési ház ideigle-
nes székházának dísztermében (PTE
fõiskolai kara „E” épület, Szekszárd,
Szent István tér).
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 19., kedd 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 19., kedd 15–17 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület

Április 12., kedd 16-17óráig, 
Garay János Általános Iskola
Április 26., kedd 16–17óráig,
Gyakorló Általános Iskola

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

A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  

A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. 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: a 74/510-663 telefon-
számon.
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

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

Szekszárd
központjában

100 m2-en fekvõ,
jól bejáratott üzlet
eladó vagy kiadó.
Irányár: 25 M Ft.
06-30/9935-303

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt 2011. április 26-
án 8.30 órától várhatóan 12 óráig Ke-
selyûs, Gemenc, Sió-torkolati mû és a
mellette lévõ lakások, Szomfova,
Veránka területén áramszünet lesz.

Nyugdíjasok figyelmébe
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas-alapszervezete
tájékoztatja tagjait, hogy áprilisban
(április 18. körül) füstölt áru, étolaj,
ételízesítõ, õrölt paprika vásárlására
lesz lehetõség. Hirdetésünket árusítás
elõtt egy héttel pontosítva közöljük.

Meghívó az alsóvárosi
közgyûlésre

A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület
április 11-én 17.30 órai kezdettel tartja 2011. évi
közgyûlését székhelyén (Szekszárd, Béla tér 9. sz,
plébánia).

A napirendbõl:  A 2010. évi pénzügyi beszámo-
ló jóváhagyása, illetve a közhasznúsági jelentés el-
fogadása; A 2011. évi költségvetés ismertetése, el-
fogadása; Tisztségviselõ-választás; Az egyesület
2011. évi munkaterve; Egyéb teendõk, progra-
mok megbeszélése, tagdíjbefizetések, tagfelvétel.

Amennyiben az ülés határozatképtelen, az is-
mételt közgyûlést április 11-én 19 órakor tartjuk
meg. Bíró László püspök úr 18.00 órai szentmi-
séje után szintén a plébánián, az elõzõvel azo-
nos napirendi pontokkal. Tagjaink megjelenésé-
re számítunk, távolmaradásukat, kérjük, jelez-
zék, illetve küldjék el meghatalmazottjukat írá-
sos meghatalmazással. A közgyûlés nyilvános,
szeretettel várunk minden érdeklõdõt és egye-
sületünkbe belépni szándékozót.

Tájékoztatásul néhány program a közeljövõbõl:
április 24-én 19.30 órától a Belvárosi Közösségi
Házban: „TOJÁSÜTÕ” zenés-táncos rendezvény a
szekszárdi JunkeBox Band közremûködésével,
május 28-án. Orbán-napi ünnepség Istifán Gödré-
ben, elõtte kirándulás a szekszárdi hegyekbe. 

Figyeljék az újságokban megjelenõ program-
ajánlatainkat! 

Továbbra is várjuk adományaikat, szja 1 szá-
zalékos támogatásaikat. Számlaszám: MKB
10300002-46412355-00003285.

Az újvárosi katolikus társaskör
minden negyedik-ötödik tagja
valamilyen kapcsolatban van a
szõlõmûveléssel és a borász-
kodással, ez az apropója annak,
hogy az éves program része a
társasköri borverseny. Idén
hetvenhat minta érkezett a zsû-
rihez: 10 fehérbor, 14 rozé és
52 vörösbor mérettetett meg.
Annak ellenére, hogy a tavalyi
borokkal nem lehet dicsekedni,
többen is – már csak a kíváncsi-
ság kedvéért is – bátorkodtak
benevezni vékony boraikat is.
A fehérborok között két arany
született, s a kategóriagyõzel-
met Töttös István szerezte meg,
a rozéban Töttös Tibor készít-
ménye nyerte el a zsûri tetszé-
sét. A vörös kategóriában 17
aranyérem született – a 17 ezüst
mellett. Érdekes módon a két
legnagyobb beltartalmi értékek-
kel bíró bor egyaránt 2010-es év-
járatú bor volt (az egyik merlot,
a másik carbernet savignon), s
mindkettõt Susák Lászlóné je-
gyezte. A hölgy elmondta, hogy
a szõlõt vásárolta, a tavalyi átla-
goknál jobb cukorfokkal, s ott-

hon családilag készítették el a
bort, oly módon, ahogy azt a
hölgy az édesapjától sajátította
el anno.

Ebben a kategóriában Hepp
Ádámé lett a 3. helyezés, amit a
helyi németségnek az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen meg-
jelenõ képviselõi is örömmel
nyugtáztak. Negyedik lett
Gyurkovics János, a társaskör
világi elnökének cabernet
savignonja, jelezvén, hogy a
napközben általában búza- és
kukoricaföldeket vizslató tée-
szes növénytermesztési ágazat-
vezetõ a szõlõ- és borkészítés-
ben is egyre jártasabb. A leg-
jobb kékfrankos Dávid Gyuláé
lett, a kertbarátkörös Tóth Jó-
zsef kadarkájának – õ ennél
rangosabb borversenyeken is
részt vesz, és ér el sikereket –
egyszerûen nem volt párja. A
legidõsebb és a legérettebb
bort Komjáthy Tamás mutatta
be egy 2006-os évjáratú nedû-
jével. A legtöbb oklevelet, ér-
met Csapó Károly és Böcz Ká-
roly szerezte az idei újvárosi
borversenyen. B. Gy.

Katolikus társasköri borverseny
Egy nõ két bora is jobb lett a többinél
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