
XX. évfolyam, 14. szám                                                           Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. április 11.

KÉT ARANYÉRMET
NYERTEK A GEMENC JK
DZSÚDÓSAI

ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEÍRATÁS
A JÖVŐ HÉTEN! 12. OLDAL

SZOMÁLIÁBAN IS
JÁRT AZ EMBERJOGI
SZAKEMBER 6. OLDAL 2. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Mozgalmas, izgalmas és eredmé-
nyes időszakot zárt a város az el-
múlt egy hétben. A nyilvánosság
előtt írta alá Horváth István pol-
gármester az Agora program tá-
mogatási szerződését, és elkez-
dődött a fürdőépítés.

A sajtó nyilvánossága elõtt írta alá
csütörtökön Horváth István polgár-
mester az Agora program támogatá-
si szerzõdését. Kiemelte, hogy ez a
több mint kétmilliárd forint értékû
projekt az elmúlt húsz év legna-
gyobb pályázati beruházása lesz. Az

elnyert 1,712 milliárd forintos euró-
pai uniós támogatáshoz az önkor-
mányzat mintegy 300 millió forint
önerõt biztosít. Ennél nagyobb beru-
házás csak a városközpont hamaro-
san induló rehabilitációja lesz.

Írásaink a 3. oldalon.

Épülhet a kultúrpláza 
Agora program: az elmúlt húsz év legnagyobb pályázati beruházása

Kiváló borokat
kóstolt a zsûri
a megyeházán

Csütörtökön a Vármegyeháza díszter-
mében rendezték a 2010-es borvidéki
borversenyt, ahol 62 poncészet több
mint 200 palackos, illetve hordós bor-
mintája került a szakértõ zsûri poha-
raiba. Cikkünk a 13. oldalon.

A Contsruma
Szekszárdra jön

Az Sz+C Stúdió Kft. akciójának kö-
szönhetõen nem kell a fõvárosba utaz-
ni a hagyományos építõipari vásárra,
hogy új trendekkel, anyagokkal, tech-
nológiákkal ismerkedjenek meg az ér-
deklõdõk. A cég ügyfélnapján a Con-
struma Szekszárdra jön.

Részletek a 16. oldalon.

Horváth István polgármester a nyilvánosság elõtt írta alá a támogatási szerzõdést. Mellette Kerekes László
a Városfejlesztési Kft. ügyvezetõje, Herr Teréz fõépítész és Baky Péter, a Mûvészetek Háza igazgatója
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ÓVODAI BEÍRATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nata, vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

– valamint orvosi igazolása.
Lehetõség szerint a szülõ vigye magával

beíratandó gyermekét. 
– Beíratható az a gyermek, aki harmadik

életévét 2010. május 31. napjáig betölti, illet-
ve 2010. december 31-ig tölti be, és felvételét
az óvodai férõhelyek száma lehetõvé teszi. 

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

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

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

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

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

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

ISKOLAI BEÍRATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A tanulók beíratásával kapcsolatos elõ-
írások, tudnivalók: 

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

– Be kell íratni a 2010. december 31-ig
hetedik életévüket betöltött gyermekeket. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nata, vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

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

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

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzõ

BEÍRATÁSI KÖRZETEK

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

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

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

3. számú óvodai körzet – Gyermek-
lánc Óvoda, Perczel u. 2.: Ady E. u., Alisca u.,
Alkony u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Al-
pári Gy. u., Arany J. u., Árnyas u., Árok u.,
Bakta, Bakta köz, Baranyavölgy, Barát J. u., Ba-
rátság 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., Csalo-
gány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csébi fiúk
u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó utca, Csoko-
nai u., Csopak u., Csötönyivölgy, Dobó u.,
Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert u., Fa-
gyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Ge-
menc u., Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u.,
Gurovica, Gyertyányos, Gyûszûvölgy, 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 ut-
ca, Kalász u., Kálvária u., Kecskés F. u., Kerá-
mia u., Kertész u., Kilátó u., Kisfaludy u.,
Kövendi S. u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király
u., Lehel u., Levendula u., Lugas u., Magyar S.
u., Major u., Május 1. u., Mester u., Mikes u.,
Móricz Zs. u., Munkácsy u., Muskátli u., Dr.
Nagy István u., Napfény u., Népfront u.,
Ocskó L. u., Otthon u., Óvoda u., Perczel M. u.,
Porkolábvölgy, Prantner J. u., Puttonyos u.,
Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Széche-
nyi u. 39. számtól mindkét oldal végig, Szekér
u., Dr. Szentgáli Gy. u., Szérû u., Szilas u., Szilfa-
dûlõ, Szõlõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõ-
hegy u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L.
u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u.,
Vasvári u., Venyige u., Vesszõ u., Vincellér u.,
Vitéz u., Völgy u., Wesselényi u., Ybl M. ltp.,
Ybl M. u., Zengõ u., Zöldfa u.

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

Folytatás a 15. oldalon.

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSI FELHÍVÁSOK
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A kocogókat is várja
az atlétikapálya
Hamarosan újabb létesítménynek
örülhetnek a sportszeretõ szek-
szárdiak. A tavaly elkészült há-
rom mûfüves labdarúgópálya
után egy 8 sávos, mûanyag borí-
tású atlétikapálya építése kezdõ-
dik meg a hónap végén. Kerekes
László, a Városfejlesztési Kft. ügy-
vezetõje lapunknak elmondta: a
vásártér egy részén alakítják ki a
pályát, amely alkalmas lesz nem-
zetközi atlétikai versenyek lebo-
nyolítására is. Az építés összköltsé-
ge mintegy 170 millió forint lesz.
Az építkezés már kora tavasszal
elkezdõdött volna, de a vizes talaj
miatt vártak a munkálatokkal. A
pálya nem csak a versenysporto-
lóknak ad helyet. A város számá-
ra legalább ilyen fontos a tömeg-
sport kiszolgálása, ezért is építik
ki a pálya köré a világítást, így az
amatõrök, és kocogni vágyók is
használhatják az év minden nap-
ján, reggel hattól este tízig.

Új mûszer
a vízmû-laborban
A város számára fontos, hogy la-
kói nagy biztonsággal, kiváló mi-
nõségû ivóvizet fogyasszanak,
ezért a Szekszárdi Víz- és Csator-
namû Kft. a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatalnál pályázott
és nyert 23 millió 300 ezer forintot
saját mûszerek beszerzésére. Így
nem kell külsõ laboratóriummal
végeztetni a szekszárdi vízbázis
kármentesítése során kötelezõen
elvégzendõ vizsgálatok jelentõs ré-
szét. A megvásárolt eszköz révén a
társaság munkahelyet is meg tu-
dott õrizni, sõt, többlet feladatokat
is el tud majd látni: a környezõ te-
lepülések vízminõségét is folyama-
tosan tudják ellenõrizni.

Negyven kerékpárt
nyertek a városi cégek
Sikeresen pályázott Szekszárd vá-
ros támogatásával a két önkor-
mányzati cég, az Alisca Terra Kft.
és a Szekszárdi Víz- és Csatorna-
mû Kft. a „Kerékpárbarát munka-
hely” mintaprojektre. Az egészsé-
ges életmód népszerûsítése jegyé-
ben ennek köszönhetõen 40 darab
kerékpár beszerzésére és kerékpár-
tároló építésére lesz lehetõségük. A
20 millió forintos beruházás 95
százalékát a KEOP-pályázat bizto-
sítja, a többit önerõbõl kell finan-
szírozni. A két társaság tervei közt
szerepel, hogy dolgozóik családtag-
jaikkal együtt, hétvégi programja-
ikhoz igénybe vehetik a kerékpá-
rokat, de a város iskolái számára
szervezett rendezvényeik során is
használják majd a bicikliket.

Épülhet a kultúrpláza 
Agora program: az elmúlt húsz év legnagyobb pályázati beruházása

Folytatás az 1. oldalról.
A városközpont rehabilitációja a Béla
király tér, a Vármegyeháza környezete
és a piactér átépítését foglalja magá-
ba. Ennél a pályázatnál az önkormány-
zat 1 milliárd 750 millió forint EU-tá-
mogatást nyert, amit 750 millió forint
önerõvel egészít majd ki. Az errõl szó-
ló szerzõdés-tervezetet – annak ellené-
re, hogy már 2009 augusztusában kor-
mánydöntés született a támogatásról
–várhatóan csak novemberben írhatja
alá az önkormányzat. Az önerõ mérté-
kéig a Béla király tér felújítását a város
késõ tavasszal mégis megkezdi.

A polgármester elmondta, hogy az
Agora pályázatot 2008. június végén
nyújtották be, melyrõl 2008. október
15-én támogatói döntés született. Eh-
hez képest a szerzõdést csak most,
2010. április 8-án írhatta alá a város.
Mindkét fenti pályázat esetén érthetet-
len a kormányzati hivatalok körülmé-
nyes, idõhúzó szerzõdéskötési eljárása. 

Hozzátette még, hogy eredményes
közbeszerzési pályázat esetén a kivi-
telezés rövidebb ideig tart majd, mint
amennyi a pályázat szerzõdéskötési
eljárásának idõtartama. A mûvelõdési
ház és a Mûvészetek Háza átalakításá-
nak terveit helyi szakemberek készí-
tették. A munka megkezdésének idõ-
pontját, valamint a kivitelezés üteme-

zését az intézmények igényeihez iga-
zítják. Az idei szezonban az esküvõket
még a Mûvészetek Házában tartják. 

Matókné Kapási Julianna, az intéz-
mények igazgatója elmondta, hogy az
Agora program lényege nemcsak az át-
építés, hanem egy újszerû mûvelõdési
koncepció is, amely XXI. századi tech-
nikai megoldásokat hoz be a helyi kul-
turális életbe. A mûködés racionalizá-
lása már a pályázat beadásának idejére
megtörtént. Ugyancsak cél olyan tér-
ségi háló kialakítása, amelyben szere-
pelnek a kulturális, szórakozási szol-
gáltatások a gyermekkortól az idõsko-
rig, beleértve a munkába való visszaté-
rés segítését. Mindez partnerségben

más kulturális szolgáltatókkal. A mozi-
termet multifunkcionális nagyterem-
mé alakítják, és emelet-ráépítéssel to-
vábbi szekciótermekkel bõvülnek a le-
hetõségek. A kiszolgáló egységek kö-
zött egy éttermet is kialakítanak. Kor-
szerû technikával szerelik fel a szín-
házterem színpadát. Összességében
mintegy 1000 négyzetméter új, hasz-
nos térrel bõvül a jelenlegi funkció. 

– A Mûvészetek Házában elenged-
hetetlen a fûtés, világítás felújítása –
tette hozzá Baky Péter, a ház vezetõje.
– A lépcsõ középrõl oldalra kerül,
nagyban javul az akusztika, az emelet-
re akadály-mentesített lift visz majd,
és egy korszerû kiállítótér jön létre.

Látványterven a Babits Mihály Mûvelõdési Ház

Elkezdõdött az élményfürdõ-beruházás
Az ötvenfokos víz akár a sportcentrum fûtését is megoldhatja

n A víznyerõ kút fúrásával tegnap el-
indult a szekszárdi élményfürdõ-be-
ruházás. Az építési munkák nyáron
kezdõdhetnek, így a 815 négyzetmé-
ternyi vízfelületet 2011-ben vehetik
használatba a strandolni vágyók. Mint
arról Horváth István polgármester
sajtótájékoztatón beszámolt, a három
ütemben megvalósuló fürdõfejlesz-
tést már a tavalyi évben elkezdték
volna, de a bizonytalan gazdasági kör-
nyezet miatt – mint fogalmazott –
„hazardírozás lett volna belevágni az
építkezésbe”.

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. beruházásában megvalósuló
fejlesztés elsõ ütemében strand és
nyári élményfürdõ épül a hozzátar-
tozó központi fogadóépülettel és
öltözõkkel a városi sportcsarnok
melletti futballpálya helyén. A be-
ruházás összköltsége meghaladja a
750 millió forintot. Az elkészülõ
hat medence összesen 815 négyzet-
méter vízfelületet biztosít. Ezen
felül csúszdaparkot, illetve strand
kézi- és röplabda, valamint labdarú-
gópályát is építenek. A termálvizet
biztosító kút fúrása tegnap megkez-

dõdött, 24 óra alatt 50-60 métert ha-
ladnak. Katona Ferenc, a vízmû mû-
szaki fõmérnöke elmondta: 800 mé-
teren 50-52 fokos vizet remélnek. Ez

nemcsak a medencékbe szolgáltathat
melegvizet, de akár a sportcentrum
létesítményeinek fûtését is megold-
hatja.

Molnár Ernõ kútfúró mester (balra), Horváth István polgármester
és Katona Ferenc, a Víz- és Csatornamû Kft. mûszaki fõmérnöke
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Felhívás ebek
veszettség elleni védõoltására

n Szekszárd város magán-állatorvo-
sai értesítik az állattartókat, hogy az
évente  kötelezõ veszettség elleni vé-
dõoltás és a kötelezõ féreghajtás elvé-
gezhetõ rendelõkben, vagy az állat
tartási helyén, illetve kedvezményes
kampányoltás keretében 2010-ben az
alábbi helyeken és idõpontokban:

2010. április 19. (hétfõ): Alkot-
mány u. (Böllérbolt) 7.00-8.00 óráig

Április 20. (kedd): Állatorvosi
Ambulancia (dr. Imreh Csanád,
Hirling u. 1.) 7.00-7.55 óráig, Porko-
láb-völgy 8.00-8.30 óráig, Csötönyi-
völgy 8.30-9.00 óráig.

Április 21. (szerda): Dr. Kocsis
Beáta rendelõje (Csatári u. 1., orvosi
rendelõk fölött) 7.00-7.55 óráig,
Szekszárd - Szõlõhegy presszó 8.00-
8.50 óráig, Tóth-völgy buszforduló
9.00-9.30 óráig.

Április 22. (csütörtök): Remete
u. 5. 7.00-7.40 óráig, Kápolna tér
7.45-8.25 óráig.

Április 23. (péntek): Újvárosi
Kisállat Rendelõ (dr. Jakab Ferenc,
Rákóczi u. 92.) 10.00-12.00 és 14.00-
17.00 óráig.

Április 24. (szombat): József
puszta 7.00-7.20 óráig, Kendergyár
7.25-7.40 óráig, Ózsák-puszta 7.45-
8.10 óráig, Keselyûs 8.15-8.45 óráig,
Nyámándpuszta 10.00-10.15 óráig,
Béketelep 16. 10.20-10.45 óráig.

Április 26. (hétfõ): Jobbpa-
rászta buszforduló 7.00-7.30 óráig,
Palánk kommunális 7.55-8.15 óráig,
Fehércsárda 8.25-8.45 óráig, Sió-
csárda 8.50-9.10-ig, Mocfacsárda
9.15-9.35 óráig.

Április 27. (kedd): Újvárosi Kis-
állat Rendelõ (pótoltás, dr. Jakab Fe-

renc, Rákóczi u. 92.): 17.00-18.00
óráig

Április 28. (szerda): Dr. Kocsis
Beáta rendelõje (pótoltás, Csatári u.
1.) 17.00-18.00 óráig.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a 164/2008. (XII.20.) FMV ren-
delet alapján az ebtulajdonos köteles
minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen beoltatni. Az
oltásra az elõzõ évi, kitöltött eboltási
igazolványt is el kell vinni.

A hivatkozott minisztériumi ren-
delet már kötelezõen elõírja az egy-
séges, sorszámozott oltási könyvek
kiállítását. A veszettség elleni védõ-
oltás díja 2800 Ft, valamint féreghaj-
tó tablettánként 100 Ft (adag: 1
tabletta/10 kg), melyet az eb tulajdo-
nosa köteles az állatorvosnak megfi-
zetni. Az újonnan kiállított oltási
könyvek ára 300 Ft.

A be nem oltott eb tulajdonosa az
egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
alapján 50 000 Ft-ig terjedõ pénzbír-
sággal büntethetõ. Felhívjuk az állat-
tartók figyelmét, hogy Szekszárd vá-
rosában ismét terjed a szopornyica
vírus által okozott megbetegedés.
Járványvédelmi szempontból az ál-
lat rendelõben vagy tartási helyén
történõ oltása javasolt.

***
Telefonos elérhetõségek:
Dr. Borus István: 06-20/949-2508
Dr. Hadházy Ákos: 06-30/551-

4653
Dr. Imreh Csanád: 06-20/939-

3049
Dr. Jakab Ferenc: 06-30/937-1906
Dr. Kocsis Beáta: 06-30/666-28012

Szép szavú nyugdíjasok
Versmondással emlékeztek a költészet napjára

n Szeretjük a verseket, szeretünk ol-
vasni, és mindenkire ráfér egy kis kul-
túra. Ezért rendezik immár negyedik
éve a nyugdíjasok vers- és prózamon-
dó versenyét, amelynek harmadik al-
kalommal vagyunk a szervezõi –
mondta Papp Józsefné, a Platán Nyug-
díjas Klub vezetõje a Babits Mihály Mû-
velõdési Házban április 8-án megtar-
tott szavalóverseny szünetében.

A megmérettetés igen népszerû a
szépkorúak körében, amit jelez, hogy
31 versenyzõ állt mikrofon elé a költé-
szet napja jegyében. Nemcsak Szek-
szárdról, hanem Decsrõl, Györköny-
bõl, Újiregbõl, Kajdacsról és Tamási-
ból is, hogy elmondják legkedvesebb
költeményüket a mûvelõdési szakem-
berekbõl álló zsûri elõtt.

A megjelenteket Szekszárd város
nevében Horváth István polgármes-
ter köszöntötte. Kiemelte a költészet,
az irodalom, egyáltalán a kultúra fon-
tosságát a nemzettudat, a nemzeti ér-
tékek megõrzésében, és tavaszi virá-
gokkal járult hozzá a versenyzõk jutal-
mazásához.

Hogy mennyire érdemes egy ilyen
versenyt meghirdetni, arról meggyõ-
zõdhettünk látva és hallva az ünnep-
lõben, olykor kicsit izgulva közönség

elé lépõ nagymamákat és nagypapá-
kat. Látszott, csak a hajuk lett ezüstö-
sebb az elmúlt évtizedekben, a lelkük-
ben ugyanazok a kisdiákok maradtak,
akik annak idején kiváló alapokat kap-
tak tanítóiktól. 

Az õszi országos fordulóra tovább-
jutottak: Vígh Ferencné (Szekszárd),
Pámer Frigyes (Szekszárd), Mészáros
Istvánné (Decs), Kálóczi István (Szek-
szárd), Lengyel Dezsõné (Kajdacs),
Horváth Árpádné (Szekszárd).

A rendezvény méltó volt József Atti-
la örökéhez, akinek 1905. április 11-i
születésére emlékeztet minket a költé-
szet napja. Cser Ildikó
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Alsóvárosi közgyûlés
A Szekszárd Alsóvárosi Római Ka-
tolikus Közhasznú Egyesület április
26-án, 17.30 órai kezdettel tartja
2010. évi közgyûlését az egyesület
székhelyén, a Belvárosi Plébánián
(Béla király tér 9.). Napirendek kö-
zött szerepel többek között az egye-
sület 2010. évi munkaterve.

Ifjúkori bûnmegelõzés
A Szekszárdi Bûnmegelõzési Sza-
badegyetem áprilisi elõadására áp-
rilis 14-én (szerda) 17 órakor kerül
sor a Hunyadi u. 4.  földszinti nagy-
termében. Dr. Papp István gyermek-
pszichiáter szakorvos a bûnözési
személyiségjegyek ifjúkori kialaku-
lásáról tart elõadást.

Helyreigazítás 
A Húsvéti kávéházi sorozatban
egyik vendégem, dr. Balázs-Kovács
Sándor történész, muzeológus, nép-
mûvelõ, néprajzos volt. Tízéves is-
meretségünk okán fordulhatott elõ,
hogy a legutóbbi interjúban úgy ír-
tam le a nevét az újságban, ahogy a
hétköznapokban gondolok rá: Ba-
lázs Sándor. Tõle és a kedves olva-
sóktól elnézést kérek. S. E.

HÍRSÁVFákat ültetnek a Madárbarát parkban
Folytatódik a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

■ Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a Cinka dûlõ szorgos lakóinak, a
Római Katolikus Társaskörnek, a Kol-
ping Szakközépiskolának és a Garay Já-
nos Általános Iskolának, hogy városun-
kat szépítették és tisztították az elmúlt
két hétben.

Április 10-én szombaton megkez-
dõdött a Waldorf Négy Évszak Alapít-
vány által szervezett Madárbarát Park
kialakítása a Prantner János parkban.
A szombati nap folyamán 17 db fát,
70 cserjét ültettek el az önkéntesek,
közmunkások és a Börtön a Városért
program résztvevõi segítségével.
Nagy segítséget jelentett az ültetés-
ben a Ramirent Kft., az Alisca Terra
Kft. és a Szekszárdi Vízmû Kft. támo-
gatása. A parkban elvégezendõ felada-
tokhoz további önkénteseket várunk.

Április 23-án az Oktel Kft. és a Váro-
si Sportcsarnok dolgozói vállalták,
hogy idõt és energiát nem sajnálva le-
festik a Keselyûsi út kopott korlátjait,
valamint szemétgyûjtési akcióba kez-
denek a vasútvonaltól a Gemenci er-
dõig. Hasonló felajánlásokat és segítõ
kezeket továbbra is várunk.

Információ: Páll Laura, 06 30/4948-
028, laura@szekszard.hu

Indul a zöldjárat

Az elkülönített begyûjtést végzõ „zöld-
járat” idén április 7-tõl októberig a csa-
ládi házas övezetekben igénybejelen-
tés nélkül, minden héten szerdán köz-
lekedik. Páros heteken az Északi város-
részben, páratlan heteken a Déli város-
részben gyûjti össze a hulladéktároló
edények mellé reggel 6 óráig kihelye-
zett zöldhulladékot. A társasházaktól
szintén szerdai napokon, de elõzetes
igénybejelentések alapján szállítja el a

hulladékot. A társasházak igénybeje-
lentéseit az Alisca Terra Kft. ügyfélszol-
gálata fogadja (tel.: 74/528-850).

A fûkaszálék és a lomb csak zsákol-
va, faág és cserjenyesedék csak dara-
bolva (maximum 1,5 méter hosszú, és
legfeljebb 5 cm vastagságig), és köte-
gelve kerül elszállításra. Amennyiben
a hulladék közé kommunális hulladék
is kerül, a kihelyezett növényi hulladé-
kot nem szállítják el. A zöldhulladék
zsákolását úgy kell megoldani, hogy az
a kézi emelést kibírja.

A Lián Kft. szakemberei végezték a park fáinak gallyazását
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A szép, tehetséges, a világ iránt
érdeklődő fiatal hölgy Szekszárd-
ról indult, mégis kevesen ismerik
a városban. Országos médiumok
már felfigyeltek rá, éppen ideje,
hogy olvasóink is betekinthesse-
nek dr. Izsák Rita diplomata
rendkívüli küldetéstudattal vég-
zett „szolgálatába.”

Sas Erzsébet

– Húsvét vasárnapján beszélge-
tünk, azon ritka alkalmak egyi-
kén, amikor hazalátogatott, hogy
családjával töltse az ünnepet. Elõ-
jönnek ilyenkor a gyermekkor em-
lékei?

– A Dienes Valéria Általános Iskolá-
ba jártam, az akkori legjobb barátnõ-
im a mai napig megmaradtak. Kozma
Krisztával és Schiffrich Renivel min-
den beszélgetés onnan folytatódik,
ahol hetekkel, hónapokkal ezelõtt
megszakadt. Édesapám Izsák Tibor,
akit nem kell bemutatnom azoknak,
akiknek elromlott már rádió- vagy
TV-készüléke, édesanyám több száz
gyermeket nevelt óvónõként a Beze-
rédj és a Honvéd utcai óvodákban.
Nagyon hálás vagyok mindkettõjük-
nek a rengeteg segítségért és támo-
gatásért. Pécsett a Nagy Lajos Gimná-
ziumban érettségiztem, s egyet tud-
tam biztosan: nemzetközi kommuni-
kációt szeretnék tanulni, ezért több
helyre beadtam a jelentkezésemet.

– A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi kara „gyõzött”... 

– Ott sikerült legjobban a felvéte-
lim. Elõször nem találtam a helyem,
csupa gazdag, jól öltözött fiatal, szép
autóval... Sokukat én szolgáltam ki az
egyetem melletti étteremben, ahol
másodévben felszolgálóként dolgoz-
tam az iskola mellett. Aztán harmad-
évtõl megtaláltam a helyem, amikor
egy roma jogvédõ alapítványnál
kezdtem dolgozni, és ráébredtem,
hogy a jognak is vannak igen nemes
területei. Az egyetem harmadévétõl
már az Európai Roma Jogok Köz-
pontjának dolgoztam napi 6 órában,
ami a nappali szak mellett elég meg-
erõltetõ volt, de megérte. Huszonegy
évesen már az Európa Tanács konfe-
renciáján ültem szakértõként, és
nem kellett azon törnöm a fejem,
hogy mihez kezdjek a diploma meg-
szerzése után. Mögöttem volt három
év munkatapasztalat, s akkor már
több nemzetközi szervezetnél ismer-
ték a nevem.

– A követõ állomás az életében?
– Négy év budapesti alapítványi

munka után úgy döntöttem, függet-
len tanácsadó leszek. Rengeteg kü-

lönbözõ helyen dolgoztam: voltam az
ENSZ Emberi Jogi Fõbiztosságán
Genfben, szakértettem a magyar kor-
mánynak, tanulmányt írtam egy me-
xikói nõi jogi szervezetnek, Brüsszel-
ben dolgoztam Járóka Lívia EP-képvi-
selõ mellett, és több feladatot vállal-
tam a Soros György nevével fémjel-
zett szervezetnél, például a Nyílt Tár-
sadalom Intézetnél.

– Hogyan került Afrikába, és miért
éppen Szomáliába?

– Az a megtiszteltetés ért, hogy
Genfben az Emberi Jogi Tanács mel-
lett is dolgoztam, ami az ENSZ tagálla-
mainak testülete (47 ország részvéte-
lével), s ott a civil szervezetekkel való
kapcsolattartásért és felszólalásaikért
feleltem. Alkalmam volt végigülni ülé-
seket, ahol nagykövetek vitatkoztak
Szudán, Zimbabwe, vagy Burma
problémáiról. Izgalmas volt, mégis az
volt az érzésem, hogy a Genfi-tó part-
járól igen keveset tudunk megoldani
az ottani problémákból. Úgy döntöt-
tem, elmegyek valamelyik „gócpont-
ba”, hogy elsõ kézbõl is megtapasztal-
hassam, miként (nem) mennek az
emberi jogi dolgok.

– Hogy fogadták? Milyenek voltak
a hétköznapjai?

– Errõl nagyon sokat tudnék me-
sélni... A nagyvárosokban megszok-
ták a fehér embereket, de a falvak-
ban még tátott szájjal figyeltek en-
gem. Mivel Szomália muzulmán or-
szág, nagyon nehéz volt megszokni
az egész testet takaró öltözéket, a
fejkendõt. Az is furcsa volt, hogy
szombattól csütörtökig dolgoztunk,
és fegyveres õrök kísértek minden-
hova a rendszeres bombafenyegeté-
sek miatt. Nem volt sertéshús és al-
kohol, a zöldségeket evés elõtt le
kellett mosni fertõtlenítõ ásványvíz-
ben. Hiányzott egy templom, ahova
egy keresztény betérhetett volna
megnyugodni, és furcsa volt, hogy a
Vörös-tengerben is ruhában kellett
úszkálnom...

– Egy olyan országban élni, taníta-
ni, segíteni, ahol a jog helyett még
mindig a hagyományok az embe-
rek életének meghatározói... 

– A tanítást csak pluszban vállal-
tam. Nem akartam a nagy fehér taní-
tót játszani, de szerettem volna a lá-
nyokat biztatni, hogy lássák: nõként
is lehet valaki vezetõ, s akár taníthat
is. Olyan érzékeny témákat vitattunk
meg, amiket helyi tanárok nem mer-
tek elõhozni (korrupció, vallássza-
badság, nõi egyenjogúság).

– Az elsõ fehér nõ volt a helyi egye-
temen. Milyen volt a fiatalokkal va-
ló kapcsolata?  

– Szomália rendkívül patriarchális,
de szerencsém volt jó pár lánnyal és
nõvel találkozni, akik minden erejük-
kel igyekeznek a jelenlegi, sokszor el-
nyomott helyzetükön javítani. A leg-
többen a társadalomban elfoglalt he-
lyüket egyszerûen szomáliai kultúra-
ként élik meg, és nem akarnak rajta
változtatni, attól tartván, hogy akkor
„fehérré” vagy „igaztalanná” válnak.

– Mi volt a legfontosabb célkitûzé-
se Szomáliában?

– Európával ellentétben Afrikában
a fiatalok a hátrányos helyzetûek, aki-
ket az öregek – persze férfiak – nem
engednek a döntéshozó asztalokhoz.
Így van ez Szomáliában is. Azért pró-
báltunk meg küzdeni, hogy a fiatalo-
kat is elfogadják az idõsebbek, hogy a
parlamentben a képviselõi kort 35
évrõl 25 évre szállítsák le, hogy belás-
sák: kevesebb élettapasztalattal is
hozhat valaki bölcs döntéseket.

– Miért nem dolgozik itthon, és se-
gít a romáknak?

– Itthon is betöltök több funkciót,
többek között egy komoly nemzetkö-
zi roma ösztöndíj programnak va-
gyok a kurátora, ahol rengeteg tehet-
séges európai roma diáknak nyúj-
tunk külföldi továbbtanulási lehetõ-
ségeket. Emellett hiszek abban, hogy
a jelenlétem és szakmaiságom roma-
ként különbözõ országokban és szer-
vezetekben automatikusan áttör tév-
hiteket. Szomáliában az egyetemen
például tanítottam a roma holocaust-
ról, amirõl soha elõtte nem hallottak.

– Szülei, hogy élik meg, hogy egy
szem gyermekük a világ másik vé-
gén él?

– Tavaly november óta Szrebrenicá-
ban, Bosznia-Hercegovinában dolgo-
zom az Európai Biztonsági és Együtt-
mûködési Szervezet emberi jogi tiszt-
viselõjeként. Ez szintén nehéz munka,
viszont 6-7 órás autóút után itthon le-
hetek. Érdekes, hogy szüleim a Szomá-
liában töltött 16 hónap alatt többször
láttak, mint amikor Budapesten él-
tem... Az ember a távolban kezdi el iga-
zán értékelni az olyan dolgokat, mint a
család, a szülõváros, a haza!

– Küldetés, elhivatottság, kaland-
vágy? Melyikért keres újabb és
újabb kihívásokat? 

– Jó lenne tudni, mert akkor abba-
hagynám. Igazán ideje lenne családot
alapítani. Talán még öt év „felfedezõ
szolgálatot” adok magamnak, aztán
valahol remélem, végleges otthonra
találok.

Miért éppen Szomália?
Kávéházi interjú dr. Izsák Rita emberjogi szakértõ-tanácsadóval

Dr. Izsák Rita most Szrebrenicában dolgozik az emberi jogokért
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Varázsos mesevilág a Mûvészben
Csala Sándor grafikus kiállítása június 2-ig látogatható

■ Mesés kiállítást láthat, aki a Babits mûvelõdési ház-
ban mûködõ Mûvész Presszóba lép. Csala Sándor
szekszárdi tervezõgrafikus, a német Wolf Erlbruch
illusztrációinak hatására kezdett – kulturális plakát-
jai mellett – könyvillusztrációkat készíteni. Eddig öt
kiadvány jelent meg grafikáival.

Az üdvözlõ montázsban nagyrészt Csala Sándor
legkedvesebb meseírója, Andersen mélyértelmû
meséje, A rendíthetetlen ólomkatona fõhõsének vi-
szontagságos sorsa elevenedik meg melankolikus
hangú, borús képekben. A meseillusztrációk mel-
lett a The New York Times által a legnagyobb élõ
amerikai krimiírónak nevezett Elmore Leonard:
Glanc címû könyvének magyar kiadásához készült
borító is látható.

A kiállítás azzal a pillanattal kezdõdik, amelyben
a féllábbal született ólomkatona megtalálja párját,
egy fél lábon egyensúlyozó papírmasé baleriná-
ban, de a romantikus környezet, szép kastély, ta-
von úszkáló hattyúk ellenére árnyék vetül a két
tündöklõ alakra és az udvar három fája közül az
egyikre elõre vetítve a megrendítõ és felemelõ vé-

get, hiszen az ólomkatona rajongása csak az elmú-
lásban teljesedik be.

Az egyik Naszreddin hodzsa történeteihez ké-
szült illusztráció már a mesés kelet világába vezet.
Ali baba és a negyven rabló meséje nem egyszerû-
en a perzsa miniatúrák alapján kel életre élénk
színfoltokkal, elterülõ mintázatokkal a térbeliség
teljes hiányával, de a grafikus a temperával festett
részek mellett a perzsa mûvészetbõl eredõ
kollázselelemeket is elhelyez az illusztrációin, pél-
dául egy perzsa szõnyeg mintázatát. Egészen más
irányból mutatja a közel-kelet világát az Oszama
bin Laden nyaral címû szatirikus alkotás. A terro-
rista vezér csadorba öltözött nõk között napozik a
homokon, de a felhõk itt is kígyózóak, akár a mini-
atúrákon, és a naperenyõ mintája is jellegzetesen
keleti.

Csala Sándor, az egykori nagyok, Reich Károly,
vagy Würtz Ádám meseillusztrációi után újra szín-
vonalas gyermekkönyv illusztrációk lehetõségét fel-
mutató kiállítása június 2-ig tekinthetõ meg a Mû-
vész Presszóban. K. E.

Szabadi Mihály kötete
az Élet iskolájáról

■ A mûvelõdési ház egykori igazgatója, a közismert és
megbecsült koreográfus, Szabadi Mihály, vagy ahogy
sokan hívják, Miska bácsi a közelmúltban mutatta be
harmadik kötetét.

Két életrajzi munka után az új könyv a tanulóévek-
hez kötõdik. Az „Iskoláim” a Páskum Nyomda gondo-
zásában látott napvilágot, s mindazt a számára kincs-
csé vált tanítói/tanári intést, tapasztalatot megosztja
az érdeklõdõkkel, melyek az örökké fiatalos Miska
bácsi iskolaéveiben útravalónak magához vett, azzal
eggyé vált.

Ahogy a Mûvészetek Házában rendezett beszélge-
tés során dr. Say István elmondta: az új kötetben az is-
kola, mint az élet egésze tükrözõdik, s „útközben” ki-
derül: a tanító ebben az életben az olvasásra, számo-
lásra, táncra, s így valójában az Életre nevelõ személy
maga a „minden” és a „mindenki”. Ugyanakkor azt is
leszögezi: az igazi tanító mindig a család, s az azt kö-
rülvevõ légkör.

A szerzõ a kötetben azokat az értékeket kívánta be-
mutatni, melyek a nagyvilágban segítették az ember-
ré válást, Schäfer Miskából a kitelepítés félelme miatt
nevet változtatott Szabadi Mihállyá, egy kezdõ falusi
tanítóból a városba csöppenõ, módszertani munkát
végzõ személlyé... Az alkotó közben köszönetet
mond falujának is, „annak a falunak, ami volt...”. Volt,
hiszen úgy látja, azok az értékek, melyek emberré for-
málták, már nem léteznek. Súlyos pusztító erõnek
tartja e tekintetben a kommunista téeszesítést, mely-
nek következtében megváltozott a falu élete, mások a
törekvések, egymás kezét is másképp fogják meg. A
falunak emberi értékei voltak, s csak ezeket újra fel-
építve lehetne a mában emberibb életet élni. A kor
kényszerítette a tanítókat: „égessék át magukat, hogy
másoknak világíthassanak” – figyelmeztet a már a kö-
vetkezõ kötetére készülõ Szabadi Mihály.

A kötetbõl Orbán György olvasott fel részleteket, a
mûsorban közremûködött: Ágostonné Béres Korné-
lia fuvolamûvész, Falkainé Jakab Éva népdalénekes,
Lányi Péter zongoramûvész és a Sióagárdi Hagyo-
mányõrzõ Egyesület. Gyimóthy

Az ember maga dönti el, mivé legyen
■ „... mégis mondj igent az életre!” – ezzel a mottóval
hívott felolvasásra a megyei könyvtár március 26-án.
Ezen a napon ünnepeltük Viktor Emil Frankl, osztrák
neurológus-pszichiáter születésének 105. évfordulóját,
és 65 éve szabadultak fel a koncentrációs táborok. Aki
nem ismerte Frankl könyvét, kezdetben – a klezmer
zene, majd Wiesel, Orbán György tolmácsolásában
megszólaló kemény hangú figyelmeztetése után – úgy
érezhette, a holocaust borzalmairól lesz szó.

A fölolvasott szöveg összeállítója, Kuntler Edit Esz-
ter könyvtáros az emberi lélek tudósa mellett egy lí-
rai alkatot is megszólaltatott. A tavaly centenáriumát
ünneplõ Radnóti Miklós Németh Judit elõadásában
elhangzott prófetikus költeménye finom lelkiséggel
beszél az elkerülhetetlenül közelítõ elmúlásról.

Az 1997 szeptemberében elhunyt Frankl –
ahogy Gacsályi József bevezetõjében is hallhattuk
Gordon W. Allportot idézve – nem elsõsorban a
koncentrációs táborok kegyetlenségeirõl írt köny-
vet, hanem „az emberi egzisztencia mélységeirõl”.
A költõ és a tudós is értõn élték át a borzalmakat, és
szenvedéseikbõl építkeztek. Radnóti versei a lélek
mélységeibe engednek betekintést lírai eszközök-
kel, Frankl tárgyilagosan leírja az iszonyatot, elemzi,
és következtetéseket von le. Kuntler Edit nem ter-
helte túl a hallgatóságot iszonytató részletekkel,
párhuzamokba rendezte a két alkotó mûveit.

„Egész eddigi életemet lezárandó húzok egy vona-
lat” – írja Frankl, és a szenvedéseibõl valami újat épít
fel. Radnóti nem lát más lehetõséget: „s az égre írj, ha
minden összetört”. Aki nem járt koncentrációs tá-
borban, hamis képet alkot a táborbeli állapotokról –
figyelmeztet Frankl. A lemeztelenített, csupán pusz-
ta létüket birtokló, néhány hét után teljesen eltom-
puló, érzéketlenné váló táborlakók helyzetét kényel-
mes fotelokban ülve hiába próbáljuk meg elképzel-
ni. „Nincs az az álom, még a legszörnyûbb sem, ami
olyan kegyetlen lenne, mint az a valóság, ami a tábor-
ban körülvett bennünket” – ezért inkább nem éb-
resztette fel rémálmok között fetrengõ bajtársát.
Szemlélõdésének egy pillanat is elég, hogy a túlvilág-
ba emelkedjék, feleségére gondolva eszébe jut, nem

is tudja, hogy él-e még, de a szeretet nem függvénye
annak, hogy a szeretett lény életben van-e, vagy sem.
Radnóti ezt így írja le 1935-ben:

„Te harcon áldás, / búvó mosolygás, / aki a földön
/ régen fehérlõ / csontjaimban is majd / ott bujkálsz
mindörökkön.”

Egy csodás alkonyi táj a táborlakókban ébresztet-
te „percekig tartó elragadtatott néma csodálat után
egyikünk csak annyit mondott: – Milyen szép is le-
hetne a világ”.

Radnóti így ír az Álomi tájat látva: „s a magány
szelídebb szívemben / s rokonabb a halál.”

Frankl arról beszélt, hogy az ember belsõ szabad-
ságától, lényébõl fakadó döntéseitõl semmilyen kö-
rülmények között nem fosztható meg. Ezek hatá-
rozzák meg, hogy méltóságát megõrizve ember tud-
e maradni a lágerben is.

„Õrizz és védj fehérlõ fájdalom, / s te hószín ön-
tudat, maradj velem: / tiszta szavam sose kormozza
be / a barna füsttel égõ félelem!”

A továbbiakban már mindenkihez szólnak
Frankl gondolatai. Az ember belsõ ereje által legyõz-
heti a kívülrõl rákényszerített sorsot. Az ember, aki
nem látja adott létformájának végét, nem képes ar-
ra, hogy célt tûzzön ki maga elé. Így belsõ élete ha-
nyatlásnak indul. Ilyen pszichológiai állapot a mun-
kanélkülieké is. Kérdés, hogy az ember kilátástalan-
nak tûnõ helyzetét belsõ gyõzelemmé nemesíti-e.

„A bánat így emel fel égre mégis”
Ehhez arra van szükség, hogy az élet értelmére

irányuló kérdés irányát megfordítsuk: nem az a lé-
nyeges, mi mit várhatunk az élettõl, hanem hogy
mit vár el tõlünk az élet.

A felszabadulás után derült ki, hogy a táborveze-
tõ titokban gyógyszereket hozatott a táborlakók-
nak. Az ember mindig maga dönti el, mivé legyen,
tisztességes vagy tisztességtelen legyen-e.

A „szférák zenéje” hallatszik. A szabad térbe lépõt
a már csak rossz álomnak tûnõ lágerbeli szenvedé-
sek után felemelõ érzés járja át, „hogy ennyi szenve-
dés után semmitõl sem kell félnie többé ezen a vilá-
gon – Istenét leszámítva.” Kovács Etelka

Az ólomkatona és a balerina
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyûlése az alábbiakban ismerteti a város polgá-
raival, intézményeivel és közösségeivel a helyi kitün-
tetések és elismerõ címek alapításáról és adományo-
zásának rendjérõl szóló 20/2005. (X. 3.) szekszárdi
ör. számú rendelet fontosabb szabályait:

PRO URBE SZEKSZÁRD EMLÉKPLAKETT – 11. §
(1) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományoz-

ható azoknak a polgároknak, közösségeiknek,
akik/amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális, gazdasági élet bármely ágazatá-
ban kiemelkedõen hasznos munkát végeznek és
ennek révén a város értékeit növelõ, maradandó
eredményeket értek el, öregbítették a város jó hírét.

(2) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett évente leg-
feljebb három adományozható.

(3) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományo-
zását a Közgyûlés, városi társadalmi szervezetek, ér-
dekképviseleti szervezetek, egyesületek és a város
lakossága kezdeményezheti.

„KÖZJÓÉRT” KITÜNTETÕ DÍJ – 13. §
(1) „Közjóért” kitüntetõ díj adományozható

azoknak a polgároknak, illetve közösségeknek,
akik/amelyek Szekszárd városért kiemelkedõ jelen-
tõségû tevékenységet folytatnak, illetõleg hozzájá-
rultak a város országos vagy nemzetközi hírnevé-
nek elmélyítéséhez.

(2) „Közjóért” kitüntetõ díjból évente legfeljebb
hat adományozható.

(3) A „Közjóért” kitüntetõ díjra bármely szek-
szárdi polgár vagy közösség javaslatot tehet.

„SZEKSZÁRD JAVÁÉRT” KITÜNTETÕ CÍM – 17. §
(1) A „Szekszárd javáért” kitüntetõ cím annak a

szekszárdi székhelyû vagy telephelyû magyar vagy
külföldi vállalkozásnak adományozható, aki/amely 

a) Szekszárd gazdasági fejlõdésének elõsegítésé-
ben, gazdasági érdekeinek elõmozdításában ki-
emelkedõ jelentõségû tevékenységet folytat,

b) szociális területen a lakosság érdekében (élet-
színvonalának javításában, szociális jólétének növe-
lésében) példaértékû teljesítményt nyújt,

c) egyediségével, egyedülállóságával, újításával,
nagy jelentõségû díjjal, PR munkával, vagy egész
életmûvével hozzájárul a város országos vagy nem-
zetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

(2) Évente legfeljebb négy kitüntetõ cím adomá-
nyozható.

(3) A „Szekszárd javáért” kitüntetõ cím adomá-
nyozására javaslatot tehet bármely szakmai szerve-
zet, érdekképviseleti szerv, magánszemély, társadal-
mi szervezet vagy alapítvány.

(4) A „Szekszárd javáért” kitüntetõ címre nem
terjeszthetõ elõ az a vállalkozás, aki, illetõleg amely-
nek valamely tagja vállalkozási tevékenységgel ösz-
szefüggõ gazdasági vagy egyéb bûncselekmény el-
követése miatt büntetõ ítélet hatálya alatt áll."

HIRLING ÁDÁM KITÜNTETÕ DÍJ – 23. §
(1) Hirling Ádám kitüntetõ díj annak az Önkor-

mányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoz-
tatott közalkalmazottnak, munkavállalónak, Polgár-
mesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselõ-
nek, ügykezelõnek, munkavállalónak, az Önkor-
mányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában ál-

ló gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkaválla-
lónak, valamint az Önkormányzat által a feladatkö-
rébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoz-
tatott közalkalmazottnak adományozható, aki

a) munkakörébõl fakadó feladatait huzamosabb
ideje, legalább 10 éve az átlagosnál magasabb szín-
vonalon és eredményességgel látja el; 

b) jelentõs érdemeket szerzett nagy munkaigé-
nyû szakmai feladat végrehajtásában;

c) életpályája alapján példaképül állítható.
(2)  A Hirling Ádám kitüntetõ díjból évente leg-

feljebb 3 adományozható.
(3) A Hirling Ádám kitüntetõ díj több személy,

közösség, munkacsoport között megosztva is ado-
mányozható közös tevékenység, együttesen elért
kiemelkedõ eredmény esetén. 

(4) Nem adományozható a Hirling Ádám kitünte-
tõ díj olyan személy esetében, aki jogerõs fegyelmi
büntetés vagy jogerõs büntetõ ítélet hatálya alatt áll.

(5) A Hirling Ádám kitüntetõ díj adományozásá-
ra javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorlója,
valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyet-
értésével a polgármester, az alpolgármesterek, az
önkormányzati képviselõk, a bizottságok külsõ tag-
jai és a városban mûködõ szakmai, társadalmi, civil
szervezetek.

Szekszárd MJV Önkormányzatának Közgyûlése
felkéri a szekszárdi polgárokat, közösségeket, szer-
vezeteket, intézményeket, kamarákat, hogy javas-
lataikat juttassák el 2010. április 30-ig a Polgármes-
teri Hivatalba (Szekszárd, Béla király tér 8. Pf: 83.).

A javaslattételhez az ûrlapok átvehetõk a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

Városi kitüntetések és elismerõ címek adományázásól
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Saját magától „lopkodja” az órákat
A versekkel, nótákkal érzelmeket ad, amelyeket a hallgatóság szeretettel viszonoz

A pedagógus végzettségű elő-
adó, Csötönyi László múltkori be-
szélgetésünk utolsó kérdésére
felkészülten válaszolt: azt szere-
tette volna, ha a nyugdíjas
Kálóczi István követné e hasábo-
kon. Mint mondta, az életét aktí-
van élő férfiú vidám közösségi
ember, nótaénekesként klubok-
ban és rendezvényeken is rend-
szeresen fellép, emellett sok időt
tölt gyümölcsösében, amit meg
is hálálnak a fák.

V. Horváth Mária

– Kezdjük a gyümölcsössel...
– A Porkoláb-völgyben van a terüle-

tem, rajta kis tanyával és hetven kü-
lönbözõ összetételû és érésidejû gyü-
mölcsfával. Akad szilva, francia- és kaj-
szibarack, alma, körte. Úgy válogat-
tam össze a csemetéket, hogy folya-
matosan legyenek enni- és befõzniva-
ló gyümölcseink.

– A szabadlevegõ és a mozgás áldá-
sos hatása mellett nyugdíj-kiegészí-
tést is hoz a kert?

– Nem, piacra nem is gondoltam,
csak a családot és a barátokat elláthas-
sam ilyen egészséges finomságokkal.
Bár lassan kezdenek úgy teremni a
fák, hogy a szükségletet bõven meg-
haladják. Mivel nincs segítõtársam, én
pedig korosodom, át kell gondolnom,
mi legyen a fennmaradó terméssel.
Talán valakivel, megfelelõ megállapo-
dás révén meg tudom oldani a gyü-
mölcsszedést és a piacozást. Erre jö-
võre már egész biztosan szükség lesz.

– Nyilván a bevétel sem jön majd
rosszul.

– Nem bizony, hiszen nem magas a
nyugdíjam. Mondhatnák erre, hogy
kocsival járok a birtokra... Ezt szeren-
csére 74 évesen megengedhetem ma-
gamnak, de egyre kevesebb az erõm, a
buszmegállóig pedig aligha tudnám le-
cipelni a gyümölcsöt.

– Már korábban is értett a gyü-
mölcsfákhoz?

– Különösebben nem, de annak ide-
jén együtt ingáztam Magyarkeszibõl
Iregszemcsére az utóbbi községben
mûködõ kísérleti gazdaság fõkertészé-
vel. Õt néhányszor elhívtam metszeni,
s miközben tette a dolgát, mindent el-
magyarázott. Tõle tanultam sok min-
dent, de alapos ember lévén a facseme-
ték megrendelése, majd a telepítés so-
rán mindennek utánaolvastam.

– Említette, hogy a kert hobbi és
szerelem egyben. Ezt a természetes
igény, vagy a megfontolt életmód
iránti kívánalma generálja?

– Mindkettõ. Ehhez tudni kell,
hogy szüleim nincstelen mezõgazda-
sági munkások voltak. Apám gazdasá-
gi cselédként dolgozott, édesanyám
kisparaszti családból származott. A
föld szeretete mindig bennem volt.
Miután Magyarkesziben elvégeztem a
nyolc osztályt, mezõgazdasági szakkö-
zépiskolába jelentkeztem. Fölvettek
Palánkra, mégsem mentem, mert
nem tudtam volna elviselni szüleim
hiányát, a kollégiumot. Elszegõdtem
hát a kereskedelembe inasnak, mellet-
te szüleimnek segítettem a földeken.

– A kereskedõi pályán maradt?
– Súlyos betegségem miatt az is ket-

tétört, ám elhelyeztek az irodára min-
denesnek: bérszámfejtõnek, pénztá-
rosnak, adminisztrátornak, szóval azt
csináltam, amire éppen szükség volt.
Közben sokat olvastam, tanultam. Ké-
sõbb az iregszemcsei ÁFÉSZ-hez ke-
rültem, ahol kereskedelmi csoportve-
zetõ, majd osztályvezetõ lettem. A vál-
lalat Tamásihoz csatolását követõen
körzeti ügyvezetõként mûködtem.

– Mikor került Szekszárdra?
– Csak jóval késõbb. Elõbb kinevez-

tek egy 300 adagos konyhával rendel-
kezõ balatonboglári üdülõ vezetõjé-
nek. Ott töltöttem 14 dolgos, szép esz-
tendõt, egészen a nyugdíjazásomig.
Mivel mindkét lányom itt él Szekszár-
don, úgy döntöttem, közelükben tele-
pedek le. Vásároltam egy lakást, ké-
sõbb pedig a földterületet.

– Bemutatja a lányait, unokáját?

– Erzsébet pedagógus, a Baka Ist-
ván Általános Iskolában tanít, Andrea
pedig a RÉV vezetõje. Andrea fia, Ta-
más unokám 18 esztendõs. Andrea az
én versszeretetemet örökölte, tõle pe-
dig Tamás.

– Nyugdíjasként sem egyszerû be-
osztania az idejét.

– Szerencsésnek mondhatom maga-
mat, mert valósággal „lopnom” kell ma-
gamtól az órákat. Nyugdíjasként elõbb
a megyei önkormányzatnál, majd a Tol-
nai Népújságnál voltam portás. Igen
régóta két szekszárdi dalos csoportnak
– a Nóta és a Szív-küldi klubnak – va-
gyok a tagja, ami heti két napomat ve-
szi igénybe. Olyankor délelõtt fõzök,
az otthonomat rendezgetem.

– Hogy tapasztalja: a nyugdíjasok
általában dolgos életet élnek, vagy
csak úgy „elvannak”?

– Nem akarok megbántani senkit,
de úgy látom, a régi „rezsimben” az
emberek kicsit elkényelmesedtek, így
napjainkban a nyugdíjasok sem aktivi-
zálják magukat úgy, ahogyan kellene
saját érdekükben. Akkoriban a férfiak
60, a nõk 55 évesen mehettek nyug-
díjba. Nem igazán találták föl magu-
kat, a többség a négy fal között unat-
kozott, unatkozik. Különösen akkor,
ha nem szorul rá nyugdíja kiegészíté-
sére... A rendszerváltást követõen pe-
dig az lett a gond, hogy a nõk önálló
munkahelyük és keresetük révén fö-
lénybe kerültek. A férfiak háttérbe szo-
rultak, gyakran rájuk is marad a házi-
munka, ami pedig a nõk feladata...

– Ha a nõ is dolgozik, akkor az a
tisztességes, ha az otthonnal kap-
csolatos feladatokat megosztja
egymás között a házaspár.

– Jó, de alapvetõen a férfinak kell el-
tartania a családot, az asszonynak pe-
dig a meleg családi otthont, a nyugal-
mat kell biztosítania.

– Igen, de a dolgozó nõ a munka
után bevásárol, összeszedi a gye-
rekeket, fõz, takarít... Ez lenne nap-
jainkban a normális felállás?

– Így kellene lennie, ráadásul a férfi-
ak háttérbe szorulásával halandóságuk
megnõtt.

– Inkább verseljünk egy kicsit...
– Általános iskolás koromban csak a

kötelezõket tanultam meg. Az évek
múltával aztán egyre többet olvastam,
majd Szekszárdon beneveztem egy
versmondó versenyre, ami sikert ho-
zott. Késõbb Pécsrõl, Kaposvárról,
Szolnokról hoztam el komoly díjakat.

– Fel is szokott lépni, díjazásért?
– Dehogy, soha egyetlen fillért nem

kérek, és nem fogadok el szereplései-
mért. Boldogan teszek eleget a felké-
réseknek, akár Gyõrbe hívnak dalos
találkozóra, akár a megyébe. Most
Mözsre készülõdöm, az elszármazot-
tak találkozójára. Júniusban lesz, de
már összeállítottam a mûsort. 

– Miért és hogyan került a versek
bûvkörébe?

– Pontosan nem tudom, mikor volt
az a pillanat, amikor mélyen megérin-
tettek Radnóti sorai. Azután olvastam
a verseket, egyet-egyet ötször, hatszor,
tízszer. Szabályosan belém ivódtak, s
alig vártam az estéket, hogy újból és
újból „vers közelbe” kerülhessek. Ké-
sõbb – s ez ma sincs másként – már a
reggelek is olvasással kezdõdtek. Ami-
kor pedig verset mondok, a moso-
lyokból, vagy a könnycseppekbõl ér-
zem, átadtam hallgatóimnak az érzel-
meimet. Ez óriási érzés.

– A magyar nótákkal is hasonló ér-
zelmeket vált ki a hallgatóságból? 

– Igen. Jó hallani, amikor velem dú-
dolnak. Nótaszeretetem édesapám
öröksége. Sokat énekelgettünk, külö-
nösen vasárnap délelõttönként, ami-
kor édesanyám az ebédet fõzte. Szép
emlékek...

– Ki legyen a soros interjúalany?
– A választásom Ric Józsefre esett.

Autóbuszvezetõ volt, s mellette ze-
nélt. Ma már fõállású zenész, szinteti-
zátoron és tangóharmonikán játszik,
és énekel. A délvidékrõl származó Jó-
zsefet tehetségesnek és szorgalmas
embernek tartom.

Kálóczi István aktív nyugdíjas életet él
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Aköltészet napján emlegessük
meg pár szóval azokat, akik

születésük, helyi munkásságuk, ver-
seskötetük vagy ide kötõdõ egyéb je-
lentõs alkotásuk révén képzeletbeli
irodalomtörténetünk költõi. 

Ha megnézzük, csupán 37 alkotó
bukkan elõ: a legrégibb hiányzik. A
legelsõ ide köthetõ nem hagyta ránk
nevét, hanem csak ógörög verses
mondatát az 1845 áprilisában megta-
lált szekszárdi szarkofág vasa
diatretáján: „Áldozz a pásztornak,
igyál, s élni fogsz!” 

Illõ a férfiak elõtt szólnunk hat
hölgyrõl. Antal Matild Eördögh
Zoltánné tanítónõ Mesefa – nótafa
címû verses-zenés mesejátéka 1942-
ben jelent meg itt; Gaál Judit már fõ-
iskolásként antológiában szerepelt:
itt született, mint Gerenday Margit, a
Garay-önképzõkör alapító tagja: neki
a Magyar Hírlap 1911-ben hozta ver-
seit. Jártas Róza tanítónõnk számos
lapba írt, 1938-ban a pozsonyi Toldi
Kör országos elsõ díját nyerte.
Wigand Jánosné Hoffmann Mária
Das alte Lied címmel írt verses drá-
mát 1906-ban, sok magyar költe-
ményt, köztük Arany Bolond Istókját
fordította németre. László Ibolya itt
inkább csak cikkeket, de elõtte ver-
seket is alkotott.

Egy másik csoport tagjairól orszá-
gos vagy nemzetközi hírnevük miatt

nem kell szólnunk: Babits Mihály, Ba-
ka István, Garay János és Mészöly
Miklós, akinek szintén jelent meg
verseskötete.

Második legrégibb költõnk Faze-
kas Kis János, az 1794-es tûzvész
megsiratója. Klivényi Jakab Vörös-
marty barátja és ösztönzõje; Garay
János öccse, Alajos: költeményeket
és Betúlia hölgye címû eposzt is írt.
Mehrwerth Ignác pennája 1848-ban
a legelevenebb. Borzsák Endre kedé-
lyes többkötetes lelkész-poéta maga
kötötte Töviskoszorúját: Víg versek
címû gyûjteménye a gonosz kritika
szerint inkább „híg versek”. Lelkész-
utóda Göde Lajos: verseit 2008-ban

adták ki kötetben. Eötvös K. Lajos
Kis világ legújabb Flóri könyve cím-
mel óvodásainkhoz szólt versikéivel
1884-ben. Kortársa Gájásy Lajos or-
vos, francia mûfordító. Kenézy Csa-
tár – Szekszárd mai névalakjának
szorgalmazója! – sok költeményét ír-
ta itt, akárcsak Liszbauer Antal, a
Hangulatok szerzõje. 

Szülöttünk Taksonyi József tanár,
A szabadságharc versben és más mû-
vek poétája. Káplánunk és püspö-
künk: Virág Ferenc szintén Hajnal cí-
mû verskötetével indult. (Babits Mi-
hály hiába biztatta erre Kovács Lász-
ló barátját.) László Géza tanárunk
Toldi címû verses drámáját mutatta
be. Bodnár István Tiszavirágok és az
Alkonyat révén többkötetes, ahogy
Szamolányi Gyula is. Wigand János
gimnáziumigazgatónk költõ és mû-
fordító. Idõsb s ifjabb Babay Géza
apa és fia: az utóbbi Magyar ne
csüggedj!-e 1925-ben három kiadást
ért meg. Ki olvasta Dömötör István
itt megjelent Horatius-fordításait?
Csányi László és Miszlay István 1945
elõtti egy-egy kötetét már a bibliog-
ráfiák is elfeledték. Nem így polgáris-
ta tanárunk, a bolgár származású
Gancsov Károly: Magyar vagyok és
Somos (Skrekott) István Hárfa a köd-
ben címû itteni füzetét, Gereöffy Gé-
za csendõr százados Az én hangom
címû mûvét. Az újabb idõkbõl
Ténagy Sándor és a korán elhunyt
Rimay Lóránt hagyták költõi nyoma-
ikat városunk szellemi terein.

Legtöbbjüknek nevét sem isme-
rik, nem hogy alkotásait… 

Dr. Töttõs Gábor

Harmincnyolc holt költõnk
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 90. Ódon időben

ÁPRILIS 12-ÉN

100 éve, 1910-ben a képzõmû-
vészek mûcsarnoki kiállításán vá-
rosunk fia, Miklósi Ödön Holdas
éj címû pasztellképe is szerepelt.

ÁPRILIS 13-ÁN

155 éve, 1855-ben született Pisz-
ter Imre mûvészettörténészünk,
Szent Bernát-könyv szerzõje.

ÁPRILIS 14-ÉN

100 éve, 1910-ben Ács Lipót A
sárközi népmûvészetrõl írt a Tol-
navármegye és a Közérdekben.

ÁPRILIS 15-ÉN

165 éve, 1845-ben a megyeháza
melletti rabdolgoztató alapozása-
kor dísztelen római szarkofágot
találtak.

ÁPRILIS 16-ÁN

125 éve, 1885-ben a kórházzal
szemben új szülésznõ hirdette
szolgálatát.

ÁPRILIS 17-ÉN

150 éve, 1860-ban született
Kovách Aladár Sárköz-kutató, mu-
zeológus. 110 éve, 1900-ban a
villanyvilágítás létesítésérõl tár-
gyaltak: négy ívlámpáért s 150 iz-
zóért a társaság 5000 koronát
kért, Szekszárd 4000-et ajánlott.

ÁPRILIS 18-ÁN

130 éve, 1880-ban a Vasárnapi
Ujság Garay János egy ifjúkori le-
vele címmel becses emléket kö-
zölt. 85 éve, 1925-ben hunyt el
múzeumunk alapítója, gróf Appo-
nyi Sándor.

Aranyozott, ezüstözött könyv –
sok kötethez illõ címmel

Húsvét után

„Maradj velem, mert mindjárt este van,
Nõ a sötét, ó el ne hagyj, Uram:
Nincs senkim és a vigaszt nem lelem,
Gyámoltalannal, ó maradj velem”

(Énekes k. 511.1)
Ennek a szép esti éneknek, minden bizonnyal a Lu-
kács evangéliuma 24:13-35-ben található, az em-
mausi tanítványokról szóló történet volt az inspirálója.
A történet két szomorú, csalódott emberrõl szól,
akik bár hallották az üres sírtól visszatérõ asszo-
nyok elbeszélését, a meggyõzés erejével az nem
hatott rájuk, sõt az sem, hogy némelyek, akik velük
voltak, elmentek a sírhoz és úgy találták, amint az
asszonyok is mondták – Õt azonban nem látták.
Útban Jeruzsálembõl Emmausba, arról is beszél-
gethetnének, hogy milyen rossz a gazdasági hely-
zet, az idegen hatalom megjelenése óta egyre na-
gyobb az adóteher, lefizethetõ Júdástól kezdve He-
ródesig mindenki, kilátástalan a közbiztonság, meg
mihez is kezdünk az után, hogy Jézust követve el-
hagytuk a munkánk. Ez is nyomasztotta õket.
Szomorú ábrázattal mégis azért voltak, mert a
nagyheti eseményeket idézték fel, Mesterük meg-

csúfoltatásának, szenvedésének, keresztre feszíté-
sének részleteit. Lélekben voltak megtörtek, re-
ményvesztettek. Szinte roskadoztak a rájuk szakadt
terhek súlya alatt. Nem tudták egymást sem vigasz-
talni, sem bátorítani, mert a szomorú történet kiüre-
sítette a lelküket. Hova lett a Krisztus közelében
megtapasztalt isteni erõk fölött érzett öröm? Hova
lett az ebbõl adódó lelki tartás? Megfojtotta a bánat.
Ezen az úton haladva el lehet jutni a kétségbeesés-
nek abba az állapotába, amikor sötét a ma, és még
kilátástalanabb a holnap. Ebben a lélektani pillanat-
ban váratlan útitársuk lesz Jézus, aki nemcsak az
úton állította meg õket, hanem az érzéseknek és
gondolatoknak meredek lejtõjén is. A beszélgetés
során felméri nemcsak az ismeretet, hanem az ese-
ményekhez való hozzáállást is. Rendet tesz a tanít-
ványok lelkében is: hamis reményeket, félreértett
messiási álmokat oszlat szét, feltárva az évszázados
próféciákat Mózestõl kezdve a prófétákon át, elma-
gyarázza nekik mindazt, ami az Írásokban Róla szólt.
Kitûnt, hogy a látszólagos „idegen” az események-
nek nemcsak ismerõje, hanem fõszereplõje is. Ezt

még nem tudták a tanítványok, mert látásukat vala-
mi akadályozta, és nem ismerték fel Õt. Haza kíséri
õket, végig megy velük az úton, társ a bajban azért,
hogy lelkük kátyújából kiemelje, s új örömmel töltse
meg tanítványai szomorú szívét.
Eszünkbe kell jusson egy ígérete Jézusnak, mely
szerint: „Veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig.” Ez az ígéret az emmausi tanítványokat egy-
idejûvé teszi velünk, azaz mellénk szegõdik, velünk
jár az úton, társ a bajban, s végül hazakísér minket is.
Emmaushoz érve hangzik el: „Maradj velünk, mert
esteledik, a nap is lehanyatlott már.” Bement hát,
hogy velük maradjon. A vendég házigazda lett. Meg-
törte a kenyeret a csak rá jellemzõ mozdulattal, áldást
mondott és így adta az övéinek, s azoknak megnyi-
latkoztak szemeik. Milyen más ez a visszaút. Haza-
felé a terhet cipelõ ember lassú, szinte kullogó lép-
tei, visszafelé gyors, szapora, szárnyaló sietéssé vál-
nak, mert a Krisztussal való találkozás örömét még
a menés mozzanatainak is ki kell fejezni. Örömhírt
vinni nem lehet lustán, ráérõsen, mert az természe-
ténél fogva mozgalmassá teszi az ember életét.
Kérjük Krisztust, hogy maradjon velünk, az örömhír
bennünk, mert így lesz áldott élete országunknak és
benne mindnyájunknak. Balázsi Zoltán ref. lelkész

EVANGÉLIUM

Az elsõ és legmaradandóbb egy-
soros a vasa diatretán



JEGYZET

A kampánycsend

112010. április 11. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2010. április 20-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Március 28-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Kinyílott az idõ, mint egy virág, barkázik, rügyezik a
fûzfaág.” (Kányádi Sándor: Március).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bódisné Sebestyén Gyöngyi, Kadarka ltp. 5. és Krancz
Istvánné, Munkácsy u. 45. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Csend sokféle létezik, de talán minden
csendek legbizarrabbja a kampány-

csend. Ez a fajta csend azért olyan bizarr és
irreális, mert ennek a csendnek semmi köze
sincs semmiféle csendhez. A kampánycsend
idején ugyanis voltaképpen arról van szó,
hogy amíg az tart, addig tilos, sõt törvényte-
len dolog bárkit politikai szempontból mo-
lesztálni. Mondhatnék számtalan példát ar-
ra, hogy miképpen lehet a kampánycsendet
megsérteni, de nem teszem, nem tehetem,
mert a Szekszárdi Vasárnap éppen a kam-
pánycsend idején jelenik meg. 

A zt viszont törvényesen is elmondha-
tom, hogy miért minden csendek

legbizarrabb csendje a kampánycsend. Egy-
szerûen azért, mert a kampánycsend idõ-
pontjának bejelentésével mintegy varázs-
ütésre nem semmisülnek meg a közterüle-
tekre kihelyezett óriásplakátok, de még a leg-
kisebbek sem, és az a sok-sok kampánykiad-
vány és megszámlálhatatlan mennyiségben
elõállított szórólap se bomlik le azonnali ha-
tállyal környezetbarát módon az anyater-
mészet lágy ölében, amit a különbözõ pár-
tok kampánycélból kinyomtattak. Nézni és
olvasni csendben is lehet, és ezek a kam-
pánycélzattal elõállított nyomdaipari termé-
kek a kampánycsend elõtt sem úgy kam-
pányoltak, hogy ordibáltak. Szerény megíté-
lésem szerint a kampánycsendnek éppen
annyi értelme, jelentõsége van, mint a rend-
szerváltozás elõtti szavazási napokon az al-
koholtilalomnak.

E gyébként is, senki sem gondolhatja ko-
molyan azt, hogy túl sok olyan választó-

polgár van ma Magyarországon, akit még
az utolsó másodpercekben sem késõ megkí-
sérelni megkísérteni. Azért az eddig eltelt 20
év alatt sokkal képzettebbé váltak politikai-
lag a választópolgárok annál, minthogy pár
ezer forinttal meg lehessen vesztegetni õket,
ugyanis a BKV-s végkielégítések hatására
nagyon megemelkedtek a voksok árfolya-
mai is, ezért aztán a 2010-es választások
tisztaságát semmi komolyabb veszély nem
fenyegeti, így aztán a kampánycsendet sincs
semmi oka senkinek se kifogásolni, se sérte-
getni. Bálint György Lajos
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Dupla Gemenc-arany a diákolimpiáról
A legjobb szekszárdi dzsúdósok a Világkupa-részvételre hajtanak

A serdülő korosztályban betöltött
országosan is meghatározó sze-
repükhöz méltóan kezdett a Ge-
menc Judo Klub az év első ki-
emelt versenyén, az A-korcsopor-
tos diákolimpián.

Bálint György

Mátics Balázs, aki a földharcban párat-
lan kvalitásait most is felvillantotta, és
a Héraklész-programban a szekszárdi
klubtól érdekelt Lovász Bálint is impo-
náló fölénnyel nyerte súlycsoportjának
küzdelmeit a mezõnyök erõssége alap-
ján az országos bajnoksággal szinte
egyenértékû viadalon. Mindketten 
négy ipponnal és egy wazarival végzõ-
dõ mérkõzés után állhattak fel a dobo-
gó csúcsára.

Közel volt a döntõhöz a klub egyik
nagy reménysége, Ács Balázs is, aki
eddig valahány diákolimpián elindult
– a diák C-tõl a serdülõ B-ig bezárólag
– valamennyit megnyerte, de klubre-
korder még sem lett a tehetséges csel-
gáncsozóból. Történt, hogy a döntõ-
be jutásért peches módon veszített
egy kiegyenlített csatában, amirõl ma-
ga a versenyzõ egyáltalán nem tehet.

– Visszanéztük a videón a meccsét,
ma sem mondhatok mást, mint hogy
az egész küzdelem egyetlen értékelhe-
tõ akcióját – ami egyébként yukót ért
– Balázs csinált meg, de tévedésbõl az
ellenfelének írták be. Szerintünk
azért, mert a vezetõ bíró háttal állt a
táblakezelõnek, s így összekeveredtek
a dolgok. Óvni ilyen esetben a csel-
gáncsban sem lehet, így meg kellett
elégednünk a harmadik hellyel –
mondja Szepesi József.

„Az iskolák számára
nem létezünk”

A vezetõ edzõnek a három érem és
több ötödik helyezés alapján egyér-
telmûen sikeresnek mondható ki-
emelt fõverseny után sem felhõtlen
az öröme.

– Valahol azoktól az iskoláktól, aki-
ket a mi versenyzõink képviselnek, na-
gyobb megbecsülést, erkölcsi elisme-
rést várnék. Nem nagy dologra gondo-
lok, csupán arra, hogy amikor házon
belül elismerik a megyei, vagy a regio-
nális diákolimpián más sportágakban
sokszor a dobogótól távoli helyezése-
ket elérõ gyerekeket, rólunk – akik
többnyire az országos viadalon érünk
el gyõzelmeket – rendre elfeledkez-
nek. Nem vigasztal, hogy mint hallom,
tapasztalom, máshol is a mostohagye-

rek szerep jut a diákolimpián olykor
nagyon jó eredményeket elérõ cselgán-
csozóknak. Ez ellen – a gyerekek és a
sportág érdekében – fel kell lépnünk.

– Ez kritika a megyei diáksport ta-
nács felé is?

– Egyáltalán nem. Az õ rendezvé-
nyeiken ugyanolyan elismerésben ré-
szesülünk, mint mások, akik az orszá-
gos diákolimpián érnek el jó helyezé-
seket. Talán ebbõl is okulhatnának az
iskolák, akik a jelekbõl ítélve nem ér-
zik magukénak az eredményeinket,
noha az évkönyvekben az õ nevük
alatt jelenik meg – olykor még az in-
tézmény testnevelõjének neve is sze-
repel – a helyezés mellett.

A Gemenc JK szakvezetése remény-
kedik, hogy a diákolimpián jeleskedõ
trió mindhárom tagja – de hozzájuk
sorolható még Märcz Tamás is – a kö-

zelgõ budapesti nemzetközi verse-
nyen és a soron következõ hazai meg-
mérettetéseken is olyan formát mutat,
de legfõképpen olyan eredményt ért
el, hogy kivívják a júliusi gyõri Világ-
kupán való szereplés lehetõségét.

A vezetõ edzõ nem számszerûsít,
de a tehetség és az elvégzett munka
alapján a fiatalabb serdülõ korosztály-
ban jó eredményeket vár Sárecz Már-
tontól, a Kasó fivérektõl, Ohn Kriszti-
ántól és Petõ Gergõtõl a hátralevõ
fontos versenyek valamelyikén. Adott
a hátország, ami az óhajtott eredmé-
nyességet szinte garantálja, ugyanak-
kor sajnálja, ha egy-egy valóban tehet-
séges gyerek az egyik napról a másik-
ra csak úgy lelép, vagy a hobbicso-
portba kéri át magát. Ilyen is elõfor-
dul a Gemenc JK-nál, de az élet itt is –
nélkülük is – megy tovább...

Három érmet és több ötödik helyezést szerzett a Gemenc JK csapata

CSELGÁNCS. A belügy és a honvéde-
lem területén dolgozók részvételével
megrendezésre kerülõ moszkvai – el-
sõ ízben összevont – Európa-bajnok-
ságon az öttagú magyar válogatottban
két szekszárdi dzsúdós  is helyet köve-
telt magának az országos bajnoksá-
gon nyújtott teljesítményével: Bati Já-
nos 78, míg Haskó János 90 kg-ban
veszi fel a harcot a nemzetközi me-
zõnyben.

KOSÁRLABDA. Lehetõségei szerint
igyekezett méltó ellenfele lenni az
Atomerõmû-KSC Szekszárd a MiZo-
Pécs 2010 együttesének a nõi kosár-
labda NB I negyeddöntõjének máso-
dik mérkõzésén. A találkozón – amely
egyúttal szezonzáró is volt a szekszár-
diak számára – a motivált, hazai és kül-
földi kitûnõségeit ezúttal is felvonulta-
tó Pécs ezúttal is elérte a száz pontot,

de a KSC is sem vallott szégyent a nem-
zetközi élvonalba tartozó baranyaiak
ellen (66-100). Az atomos együttes leg-
eredményesebb játékosa Szemerédi
Krisztina volt (20/9), az idény végére
magára találó Jevtusenko 15 pontot
gyûjtött. Az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd az alapszakaszbeli helyezésének
megfelelõen a 7. helyen zárta a
2009/2010-es bajnokságot.

LABDARÚGÁS. Egy korábban elma-
radt mérkõzésen a Dombóvár FC-
Rutin otthonában lépett pályára a
Tolle-UFC Szekszárd. A megyei rang-
adó az NB III-ban megszokott iramot
és színvonalat jócskán meghaladó játé-
kot hozott, amit a második félidõben
fokozatosan felülkerekedõ hazai csa-
pat megérdemelten nyert meg 2-1-re.
A szekszárdiak gólját Varga Balázs sze-
rezte 11-esbõl. Az UFC 21 ponttal a 9.

a táblázaton az NB III Dráva-csoport-
jában.

KÉZILABDA. Alighanem elszállt a baj-
noki cím megszerzésének esélye az
UKSE Szekszárd NB I/B-s nõi együtte-
se számára. A 20. fordulóban, még
nagypénteken lejátszott szekszárdi
mérkõzésen a Gyõri Audi ETO II rop-
pant erõs csapata a szünet után semmi
esélyt sem adott az elsõ játékrészben
még teljesen egyenrangú ellenfelének,
és 12-12-es elsõ 30 perc után 27-19-re
nyert az önmagához képest gyengén
teljesítõ házigazda ellen. Az UKSE leg-
jobbja a 9 gólig jutó Fauszt Éva volt. Ve-
reséggel a szekszárdi csapat ötpontos
hátrányba került a gyõriekkel ezt meg-
elõzõen döntetlenre végzõ, listavezetõ
Érddel szemben, de a Rába-partiak is
megelõzték egy ponttal Kovács Jenõ
együttesét.

ÍJÁSZAT. A Magyar Íjász Szövetség ren-
dezésében zajlott április 3-án Tápió-

szentmártonban az évadnyitó Grand
Prix verseny 412 íjász részvételével. A
Tolnai Tájak Íjász Egyesülettõl 11 spor-
toló indult, közülük ifj. Bóka László (te-
rep szakág, csigás ifi kategória), Gál
Norbert (3D, irányzékos csigás, ifi),
Alexandra Manea (3D, irányzékos csi-
gás, nõi) és Kovács Gábor Zsigmond
(olimpiai kategória) aranyérmet sze-
reztek, míg Berényi Balázs (3D irány-
zékos csigás) harmadik, Varga Dávid
(történelmi szakág, ifi tradicionális ka-
tegória) pedig negyedik lett. Az egye-
sület szombaton Sötétvölgyben rendez
versenyt.

SAKK. Wellness Kupa – Szekszárd vá-
ros nyílt egyéni rapid sakkbajnoksága
igazolt és amatõr versenyzõk részére
május elsején, a Relax Wellness Köz-
pontban. Nevezési határidõ: április 28.
Nevezés és információ: Nevezési cím:
Szuhai Balázs (7130 Tolna, Táncsics u
15/3., telefon: 06-30/215-7433, e-mail:
szuhai49freemail.hu.

SPORTMIX
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Brüsszelben hódított
a szekszárdi bikavér
A brüsszeli Monde Selection 2010 el-
nevezésû nemzetközi borverse-
nyen a magyar pincészetek 12
arany- és 9 ezüstérmet hoztak el. A
legtöbb érmet, 14-et szekszárdi bo-
rászok kapták.
A legjobban Eszterbauer János bo-
rai szerepeltek, a pincészet három
aranyérmet is bezsebelt: 2007-es
szekszárdi cuvée-je, cabernet sau-
vignonja és bikavére került a leg-
jobbak közé. Ugyancsak aranyér-
mes lett a Bodri Pince 2007-es ca-
bernet franc-ja, a Fritz Borház
2007-es évjáratú Medicina és Pri-
mus cuvée-je, valamint a Heimann
Családi Birtok 2007-es Barbar
cuvée-jét és cabernet franc-ját.
Ezüstérmet kapott a Bodri Pince
2007-es bikavére és kékfrankosa,
Dúzsi Tamás 2006-os Görögszó ne-
vû vörösbora, valamint a Fekete
Borpince 2007-es cabernet sauvig-
non-válogatása.
A brüsszeli borversenyen, amelyet
mindig márciusban rendeznek,
2000 óta szerepelnek magyar borok.

■ A Pannon Varázs Kft. elõdje Zsö-Ci-
Ke Kft. néven 1993-ban kezdte meg te-
vékenységét az akkori Skála Áruház
harmadik emeletén. A társaságot a Sár-
szeg ÁFÉSZ és néhány magánszemély
alapította, s kezdetben friss kenyér és
pékárú gyártásával foglalkozott. Ter-
mékei az alapító Sárszeg ÁFÉSZ üzlete-
iben kerültek értékesítésre. Néhány év
múlva az ÁFÉSZ megvásárolta a magán-
személyek tulajdonrészét, és egyedüli
tulajdonosként számos változtatásról,
fejlesztésrõl döntött. A Kft. 1998-ban a
Sárszeg ÁFÉSZ által alapított Pannon
Market Zrt. tulajdonába került.

Ugyanebben az évben a tulajdonos
telephelyet vásárolt a Tartsay utcá-
ban, és a pékség a számára elõnyö-
sebb, könnyebben megközelíthetõ
ingatlanba költözött. Az üzem alapte-
rülete a korábbi 200-ról 850 négyzet-
méterre növekedett. Idõközben a ve-
zetés a névváltoztatás mellett dön-
tött, így a cég 2005 novemberétõl
Pannon Varázs Kft. néven folytatta
tevékenységét.

A cég további fejlõdésének lehetõ-
ségét keresve a tulajdonos profilbõví-
tést határozott el, és száraztésztagyár-
tó üzemet létesített Medinán. A tészta-
üzem 2007-ben sikeresen vett részt a

COOP márkatermék gyártására kiírt
tenderen, s így harmadik éve a COOP
hálózat legnagyobb beszállítója
COOP 8 tojásos száraztészta kategóri-
ában. Termékei az ország megközelí-
tõen 2500 COOP üzletében találha-
tók meg. A COOP márkatermék mel-
let saját márkás termékét Eredeti Me-
dina tészta néven hozza forgalomba.
A cég az új profilnak köszönhetõen

megduplázta korábbi árbevételét, és
az általa foglalkoztatottak létszámát.

2010. újabb jelentõs állomás a Pan-
non Varázs Kft. történetében, mert a
továbblépés új lehetõségeként pék-
mintaboltok nyitását tervezzük a me-
gyeszékhelyen és a környezõ na-
gyobb településeken. Ennek oka,
hogy olyan szakbolt hálózatot szeret-

nénk létrehozni, melyben a pékség
teljes termékkínálatát be tudjuk mu-
tatni. Az itt kínált termékek közt meg-
találhatóak a hagyományos kenyerek
és péksütemények mellett a kovászos
technológiával gyártott, valamint a
kelt és leveles tésztából készült édes és
sós termékek egyaránt. 

Az egészséges táplálkozást kedve-
lõk számára félbarna és barna, vala-
mint magvas – rozsos, köleses, korpás
– termékeket kínálunk. Reméljük,
hogy Omega-3 zsírsavval – melynek
kedvezõ élettani hatását orvosi vizsgá-
latok bizonyították a szív- és érrend-
szeri betegséggel élõk körében – ké-
szülõ termékeink különleges íze is el-
nyeri a vásárlók tetszését.

Az elsõ ilyen üzletünket ünnepé-
lyes keretek között, 2010. április 14-
én, szerdán, 14 órakor nyitjuk meg
Szekszárdon, a Tartsay Vilmos u. 10.
szám alatt, a pékségünk közvetlen
szomszédságában.

Újdonságként helyben sütött kür-
tõskalácsot tudunk kínálni, melynek
gyártásába is bepillantást nyerhetnek
azok, akik megtisztelnek bennünket
azzal, hogy részt vesznek az üzlet át-
adásán, melyre mindenkit szeretettel
várunk.  (x)

Pék-mintaboltot nyit a Pannon Varázs Kft.

Hetente tízezer kenyeret sütnek a Pannon Varázs pékségében

Egyedien különleges szekszárdi borok
Kétszáznál is több mintát bíráltak a borvidéki versenyen – eredményhirdetés Szent György napján

■ A Szekszárdi Borvidéki Borverseny
mindig nagy esemény nemcsak a helyi
borászok, de az egész régió számára.
Idén 210 bormintát küldtek be a ter-
melõk, az elõzsûrizésnél ötöt kizártak.
Kelemen Erika szekszárdi hegybíró el-
mondta: a hat borbíráló bizottságban
hat-hat szakember ízlelgette, kóstolgat-
ta a 11 fehér, a 12 rozé, a 185 vörös és
2 siller bormintát. A Vármegyeháza
dísztermében csütörtökön megtartott
verseny hangulatát meghatározta,
hogy a 2010-es Monde Selection nem-
zetközi borverseny eredményét a na-
pokban hozták nyilvánosságra (lásd
keretes írásunkat).

A bizottság tagja volt Bock József vil-
lányi borász is, akit elsõként a szekszár-
diak brüsszeli sikerérõl kérdeztünk.

– Õszinte örömmel olvastam a kivá-
ló eredményekrõl és higgye el, nincs
irigység bennem. Folyamatosan kós-
tolgatjuk egymás borait, és tanulunk is
belõle. A tavalyi egyébként különleges
évjárat volt, ritkán alakul úgy egy év,
hogy szinte minden – az idõjárás, a
cukrosodás, a színesedés, a gyümöl-
csös ízek – mind megvan benne.

Egy másik asztalnál dr. Kozma Pál, a
pécsi szõlészeti és borászati kutatóin-
tézet igazgatója éppen egy vörös faj-

tát ízlelgetett. Szerinte szenzációsak a
versenyre benevezett borok. A szek-
szárdi borászok lassan elfoglalják az
õket megilletõ helyet.

A Danubiána Bt. fõborásza, Vikk-
manné Makk Viola szerint sok-sok év
eredményei értek be mára, ez az oka
annak, hogy a szekszárdi borászok
egyre nagyobb elismerést szereznek
a világban. A borvidékre egyébként

éppen az a jellemzõ, hogy nem egy-
formán jók, hanem egyedien különle-
gesek a borok, melyekben érzõdik a
termelõk egyénisége.

A Szekszárdi Borvidéki Borverseny
eredményhirdetése április 24-én,
Szent György napján lesz a Mûvésze-
tek Házában, melyet a fõiskola aulájá-
ban ezúttal is egy az aranyérmes bo-
rokból rendezett kóstoló követ.  M. I.

Az egyik bizottságban Heimanné Kelemen Ágnes (jobbról), Gere
Andrea és Vesztergombi Csaba minõsíti a borokat
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Április 15. (csütörtök) 15 óra
40. Tolna megyei gyermekrajz

kiállítás megnyitója a márványte-
remben.

Köszöntõt mond: dr. Pálos Miklós, a
megyei közgyûlés alelnöke. Közremû-
ködnek: a Garay János Általános Isko-
la és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolájá-
nak növendékei.

A tárlat május 10-ig hétköznapokon
10-18 óráig, szombaton 10-14 óráig lá-
togatható.

Április 16. (péntek) 9 órától
Kaán Károly XVIII. Országos Ter-

mészet- és Környezetismereti Ver-
seny megyei fordulója

Április 17. (szombat) 8-12-ig 
Tavaszi Gyermekruha és Játékbör-

ze a Mozi elõterében.
Használt gyermekholmik, játékesz-

közök, babakocsi, biztonsági ülések,
etetõszék, kisbicikli stb… minden ki-
nõtt, de még jó állapotban lévõ tár-
gyak csereberéje!

Asztalfoglalás április 1-tõl 15-ig
1000 Ft/asztal áron a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház információszolgá-
latnál.

Április 19. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben
Elõadó: V. Kápolnás Mária. Téma:

Beszélgetés a „Történetek Tolna Vár-
megyérõl” címû könyv kapcsán. A be-
lépés díjtalan.

Április 19. (hétfõ) 18 óra
Léleképítõ-sorozat. Takaró Mi-

hály lesz a Léleképítõ vendége a mûve-
lõdési ház színháztermében. A neves
irodalomtörténész a méltatlanul elfe-
ledtetett Hercegh Ferenc, Nobel-díjra
javasolt író fejedelmünkrõl tart – az
eddigi gyakorlatnak megfelelõen – le-
bilincselõ elõadást. A belépés díjtalan.

Április 20. (kedd) 19 óra
Beaumarchais: Figaro házassá-

ga – avagy egy õrült nap történe-
te címû vígjátéka a budapesti
Bánfalvy Stúdió elõadásában Fõsze-
repben: Rékasi Károly.

Jegy: I. hely 2500, II. hely: 2300 Ft.
Kapható: H-P 14.00-18.00 a színházi
jegypénztárban.

Április 24-én, szombaton
Szekszárd Megyei Jogú Város „Szó-

lítsuk meg a jövõ generációját” címû
TÁMOP 3.2.3 pályázatában a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza közremûködésével a népdal
és népzene szeretetére nevelés, a ha-
gyományos népi kultúra átörökítése
szándékával Térségi Népzenei Ta-
lálkozót szervez Tolna, Somogy, Ba-
ranya és Bács-Kiskun megyei mûvé-
szeti iskolások és szakkörön népze-
nét, népdalt tanuló fiatalok (7-20 éve-
sek) számára népdaléneklés és népi
hangszeres bemutató kategóriában.

A bemutatókat neves szakmai zsûri
véleményezi. A rendezvény egész na-
pos, a bemutatók között népdaltaní-
tás, szabadtéri koncert.

Információ: Szanyóné Lóki Gabri-
ella 30/55-85-664

Mûvészetek Háza

Kárpitmûvészet. Kiállító mûvészek:
Hauser Beáta, Nyerges Éva, Pasqualet-
ti Eleonóra, Sipos Éva, Vásárhelyi Kata,
Zelenák Katalin.

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

Április 12. (hétfõ) 12.30 óra
Ady Endre – rendhagyó iroda-

lomóra a költészet napján 
Közremûkö-

dik : Teatro Tár-
sulat

Szereplõk :
Lénárt László,
Spergel Anna,
Gyurin Zsolt,
Rékai Nándor.

B e lé p õ d í j :
300 Ft. Információ, jelentkezés:
Mûvészetek Háza,

Tel.: 74/511-247, 74/414-056,
szemuha@szemuha.t-online.hu

Április 13. (kedd) 19.30 óra
„Szekszárdról indultunk” – Far-

kas Éva (brácsa), Farkas Judit (ének)
és Farkas Katalin (hegedû) bemutat-
kozó koncertje.

Közremûködik: Dobai Tamásné
(zongora), Fervágner Csaba (nagy-
bõgõ), Szekszárdi Kamarazenekar,
mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos.

Jegyek válthatók a Mûvészetek Há-
za pénztárában az intézmény nyitva

tartási ideje alatt elõvételben 1000 Ft-
ért, elõadás elõtt a helyszínen 1500 Ft.
„ZeneBarát” bérlettel 750 Ft-ért.

Információ: Mûvészetek Háza, Tel.:
74/511-247, szemuha@szemuha.
t-online.hu, www.babitsmuvhaz.hu

A Mûvész Presszóban (Szent István
tér 10.) Csala Sándor festõmûvész
kiállítása látható június 2-ig.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Április 11-ig

17.30: Mindenki megvan - színes fe-
liratos amerikai kalandfilm

Április 12-14-ig
17.30: Hajrá Bliss – színes feliratos
amerikai vígjáték

Április 14-ig
20.00: Viharsziget – színes feliratos
amerikai film (16)

Április 15-21-ig
17.30: Sárkányvadászok – színes
szinkronizált francia - német animá-
ciós film

ART TEREM
Április 14-ig

17.00: Tapsvihar – színes feliratos dán
film
19.00: Dot.com – színes feliratos
brazil vígjáték

Április 15-21-ig
17.00: Nem félünk farkastól – színes
feliratos cseh film
19.00: Team Building – színes ma-
gyar játékfilm

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

PROGRAMOK

Méltóság mezeje
A „Méltósággal az út végén” Hospice
Alapítvány április 14-én (szerda) 17
órára várja mindazokat, akik a
mozgalomhoz csatlakoztak – vagy
most kívánnak csatlakozni – a Mû-
velõdési Ház mögötti nárcisz virág-
ágyásoknál, egy közös szolidaritási
összejövetelre, megemlékezésre.

Jótékonysági bál
a városi bölcsõdéért 
Az Eszterlánc Alapítvány szeretettel
várja jótékonysági batyus báljára
azon szülõket, érdeklõdõket, akik
támogatni tudják a városi bölcsõ-
dét, annak gyermekeit. Helyszín:
Baka István Általános Iskola aulá-
ja. Idõpont: április 16. (péntek). A
hangulatról a G&B Zenekar gon-
doskodik. A belépõjegy 2500 forint,
melyben egy welcome-drink és egy
kávé benne foglaltatik.

Szekszárd MJV Önkormányzata a 2001-
ben módosított 29/1994. (VIII.22) KT.
számú rendeletére hivatkozva (olvasha-
tó a www.szekszard.hu honlapon) a kö-
vetkezõ módon és az itt jelzett határidõ-
re várja a város polgárainak, civil szerve-
zeteinek, intézményeinek, vállalatainak
javaslatait a 2009-es naptári év megörö-
kítésre érdemes eseményeirõl.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés in-
doka lehet, olyan

– kiemelkedõen fontos pozitív, Szek-
szárdot érintõ esemény, amely méltó arra,
hogy a város történetének részévé váljon,

– kiemelkedõ – szekszárdi személy-
hez, közösséghez, intézményhez kötõdõ
– teljesítmény, ezt elismerõ Tolna me-
gyei, Szekszárd városi képviselõtestületi,
ill. országos szervtõl kapott kitüntetés,

– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek je-

lentõs kihatása volt a város életére,

– események és teljesítmények – a
reál és a humán szférában – amelyek új
értéket teremtettek, illetve a város hír-
nevét jelentõsen emelték, vagy a város-
ban lakók életminõségét pozitívan be-
folyásolták,

– kitüntetéseknél: Azok a szekszárdi
polgárok javasolhatók, akik Tolna me-
gye vagy Szekszárd város közgyûlése ál-
tal alapított, a köztársasági elnök, ill. or-
szágos hatáskörû szervek kitüntetettjei,

– a rendszeresen ismétlõdõ esemé-
nyek, megemlékezések, nagyrendezvé-
nyek esetén a javaslatban a jubileumi al-
kalmakon kívül felterjeszthetõ az adott
évben különösen kitûnt rendezvény (il-
letve annak eleme) is, 

– az általános- és a középiskolák diák-
jainak tanulmányi, sport, mûvészeti, kul-
turális versenyein az országos I.-III. he-
lyezettek, illetve arany-, ezüst- vagy
bronzéremmel kitüntetettek, az OKTV

és az OSZTV versenyeken az országos I-
III. helyezettek kerülhetnek az Arany-
könyvbe. 

A bejegyzésre javaslatot tehetnek
szekszárdi polgárok, közösségek, intéz-
mények, gazdasági, társadalmi és egyéb
szervezetek. A javaslathoz szükséges ûr-
lap letölthetõ a város honlapjáról, illetve
hivatali idõben átvehetõ az ügyfélszol-
gálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi lehetõsé-
gükkel,  s az alapító okiratnak megfelelõ
eseményekrõl, teljesítményekrõl, szemé-
lyekrõl küldjenek kellõen indokolt javas-
latokat április 15-ig a következõ címre:

Levélben: Dr. Dobos Gyula igazgató,
Tolna Megyei Levéltár, 7100 Szekszárd,
Pf. 33, (a borítékra írják rá: Aranyköny-
vi javaslat), e-mail: dob6612@mail.iif.hu.

A közgyûlés által jóváhagyott Arany-
könyv a Szekszárdi Vasárnap 2010. au-
gusztus 22-ei számában jelenik meg.

Felhívás javaslattételre
Szekszárd város aranykönyvébe történõ bejegyzéshez
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Április 27. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 20. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Április 27. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
Április 12. (hétfõ) 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
Április 12. (hétfõ) 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Április 13. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Április 19. (hétfõ) 17-18 óráig
Április 26. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

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

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

2. számú iskolai körzet – Babits Mi-
hály 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., Elõhegy, Erkel F. u., Esze T. u.,
Flórián u., Fürdõház u., Fürt u., Garay tér,
Hársfa u., Herman O. u., Hosszúvölgy,
Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobb-
remete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig,
Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Katona J.
u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödõ u., Kis-
kadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Ko-
dály Z. u., Kossuth L. u. 39. számig, Kõrösi
Csoma S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Ma-
dách I. u., Mecsek u., Mérey u., Nagybödõ u.,
Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház u., Puskás
T. köz, Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy,
Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. párat-
lan oldala 1-37. számig, Szent László u., Szüret
u., Táncsics M. köz, Táncsis M. u., Tanya u.,
Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel
u., Vörösmarty u., Zöldkert u.

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

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

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

Óvodai és általános iskolai beíratási körzetek
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HASZNÁLTRUHA. A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete használtruha-ado-
mányozást tart április 12-én (hétfõ)
8 és 9 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt. Szeretettel várják tagjai-
kat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége tagjait, vala-
mint a nagycsaládosokat és minden
rászorulót.

EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS. A Tolna
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Te-
rületi Alapszervezete szeretettel
hívja és várja az érdeklõdõket Sza-
bó László egészségvédõ-segítõ
„Egészségrõl, betegségrõl – más-
képpen” címû elõadására. A ren-
dezvény idõpontja: április 13-án
(kedd) 14 óra. Helyszín: Dózsa Gy.
utca 1.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Wosinsky lakóte-
lepen, téglaépületben lévõ, gázfûté-
ses, I. emeleti, erkélyes, 2 szobás,
51 nm-es lakás eladó. Érdeklõdni:
06 30/558-9456

ELADÓ Szekszárd központjában 3.
emeleti, 2 szobás tömblakás azon-
nali beköltözéssel eladó. Külsõ hõ-
szigeteléssel felújítva, mérhetõ távfû-
téssel, vízórával. Iá: 8 millió Ft. Ér-
deklõdni: 0630/551-77-30, 06-
1/205-56-81.
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