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Sonkát vagy csülköt, nyerset vagy fõttet?
Körültekintõen vásároljunk húsvétra (is)

Világszerte terjedõben van a fengsuj, 
a térrendezés mûvészete, amely töb-
bek között azt javasolja, hogy környe-
zetünkben kerüljük a hegyes, szúró tár-
gyakat, vagy ezek látványát. Egy híres
építésziroda, hallgatva a kor szavára,
már át is tervezte a polgármesteri hiva-
tal épületét, amelyrõl ennek jegyében
a hét közepén  leszerelték a homlokzat
feletti toronydíszek csúcsait, hogy így
barátságosabb, harmonikusabb kép
táruljon a járókelõk elé.

Az épület elé kellemesen csobogó
szökõkút és egy tavacska is kerül,
amelyben egy fekete-fehér aranyhalpár,
Jin és Jang lakik majd. Az új létesítmény
ünnepélyes átadása április 1-jén 25 óra
62 perckor lesz. 

(További megkérdõjelezhetetlenül
hiteles híreink Ránk jött a bolondóra
címmel a 2. oldalon olvashatók.)

Hova tûnt a három csúcs?

Húsvét elõtt az üzletek óriási füs-
töltáru-kínálattal várják a vásárló-
kat. S mint több helyen kiderült, az
igazi roham még nem indult be, az
a nagyhéten várható. Persze, a házi-
asszonyok fejében már összeállt a
húsvéti menü, különös tekintettel
a nagyszombati „sonkás” vacsorá-
ra. Tényleg érdemes megtervezni,
milyen füstölt húst vásároljunk, sze-
reti-e a család a kicsit zsírosabb son-
kát, vagy elfogy-e a bõre, ennek
megfelelõen vásároljunk, hogy a
sonkából is minél kevesebb kerül-
jön a kukába. Egy felmérésben ol-
vastam, hogy a nagy többség ma
már inkább a hús minõsége, mint
az ára alapján választ. A vékonyabb
pénztárcájúak inkább kisebb ada-
gokat fogyasztanak, de az minõsé-
gi legyen. Amikor megvásároljuk a
füstölt árut, mindig olvassuk el, mit
írtak a címkére. Milyen alapanyag-
ból, hol készült a sonka, s meddig
õrzi meg a minõségét. 
Amennyiben vákuumfóliás termé-
ket vásárolunk, gyõzõdjünk meg ar-
ról, ép-e a csomagolás. Ha nem, vá-
lasszunk másikat. Mert sérült fólia
esetén könnyen megromolhat a
hús. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
Bõséges kínálat várja a vásárlókat az ünnepek elõtt.

„Sonkafüggöny” az egyik húsüzletben
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Újabb összefogás a tisztább városért
Tíz tonna használt gumiabroncsot szállítottak el

Ránk jött a bolondóra
Úgy gondoltuk, nem hagyhatjuk kihasználatlanul a ritka egy-
beesést, hogy lapunk éppen április 1-jén, a tréfálkozások, ug-
ratások napján jelenik meg, ezért – bízva kedves olvasóink hu-
morérzékében – néhány álhírrel és év közben elkövetett ba-
kinkkal rukkolunk elõ. Ennek jegyében született a címlap ha-
mis tudósítása a városháza átalakításáról, s ugyanennyire kell
komolyan venni az alábbiakat is.

TROLIBUSZOK SZEKSZÁRDON
Nem hivatalos forrásból úgy értesültünk, hogy a klímaváltozás
hatásainak elkerülése iránt elkötelezett városlakók kezdemé-
nyezésére április 1-jétõl kísérleti jelleggel napelemekkel mû-
ködõ trolibuszjáratok indulnak városunkban. A Combiné név-
re hallgató – szõlõskertjeinkre utalva – borvirágokkal díszített,
légkondícionált jármûvek észak-déli irányban átszelve a vá-
rost, a deltától az omegáig közlekednek…

KISZIVÁRGOTT!
A szekszárdi szennyvíztisztító-telep egyik nyugalmazott éjjeli-
õre nyilvánosságra kívánja hozni emlékiratait. A készülõ
könyvben id. Víz Elek említést tesz egy borús április elsejei éj-
szakáról, amikor a telep negyvenkettes tározójában felbuk-
kanni vélt egy, a loch-nessi szörnyhöz meglepõen hasonlatos
élõlényt, amely strasszokkal kirakott napszemüveget viselt és
minden tíz percben elénekelt egy magyar nótát. Meg nem erõ-
sített források szerint a könyv megjelenését a telep szomszéd-
ságában található italbolt tulajdonosa támogatja.

GÓLYAHÍR
Április elsején megszülettek a Gemenci-erdõben az elsõ feke-
tególya-fiókák. A vadõrök tájékoztatása szerint a gólyamama
és a fiókák jól vannak, csak az apamadár látszik kissé kótyagos-
nak, és a fészek közelében több kiürült vörösborospalackot is
találtak. A két kisgólya a Rozé és a José nevet kapta.

EZT IS MI ÍRTUK (de nem jelent meg)
Szemelvények kéziratainkból

• „A hegyoldal zöldjébõl kisebb-nagyobb faházak szolidan hi-
valkodnak...”
• „…a fegyverkereskedéssel is járó kiemelt bûneset kapcsán,
amelyben a szekszárdi székhelyû óceánosok is közre-
mûködtek...” (természetesen a felderítésben vettek részt – 
a szerk.)
• „…avat be a kulisszák mögé az egyesület alapítója.” 
• „Tizennégy éves korig a fiatalok jó mederben vannak.”
• „… a szív belsõséges nyelvén szólt hozzájuk...”
• „…örömkönnyek szöktek a nagyterembe”
• „… 16 kép eredeti, hármat pedig II. József alatt kicseréltek”
• „Adósságot nem gördíthetünk át úgy, mint ahogy azt ed-
dig tettük az elkövetkezendõ idõszakban” 
• „...a kép egy meccs után sörözõ játékos elõterében labdát
dobáló kislányt ábrázol.”
• „Irodalmi séta a szoptatás körül...”

HONNAN ERED?
Az április elsejei bolondozás szokásának eredete homályba
vész. A legelterjedtebb magyarázat szerint a bolondok napja a
középkori Franciaországból származik. Az év kezdete ugyan-
is hagyományosan április elsejére, a tavasz kezdetére esett,
amikor ajándékokkal kedveskedtek egymásnak az emberek.
1564-ben IX. Károly január 1-jére helyezte át az Újévet, de az
emberek csak lassan fogadták el a rendelkezést. Sokan meg-
szokásból vagy a régi hagyományhoz ragaszkodva továbbra is
küldözgettek ajándékokat, ezek változtak idõvel tréfás semmi-
ségekké, meglepetésekké: a hamis évkezdetet hamiskodással
ülték meg. A büntetlen csínytevés szokása gyorsan elterjedt, s
mára hagyománnyá vált: ezen a napon ajánlatos fenntartással
kezelni még a televíziók, rádiók híreit is.

Március 16-án az Alisca Nyilai Íjász Egyesület-
tel megkezdõdött a Lisztes-völgyi lõtér takarí-
tása. 35 önkéntes töltötte meg a zsákokat, kon-
ténereket hulladékkal, majd a fárasztó munkát
követte egy közös ebéd, kötélhúzás, íjászat,
és így ez a nap egy teljes családi programmá
vált. A munkálatok azóta is folynak, így sikerült
elszállítani az önkormányzat szervezésében a
területrõl körülbelül 10 tonnányi, használaton
kívüli gumiabroncsot is. A késõbbiek folya-
mán pedig további tereprendezési munkák is
lesznek az íjászegyesület részvételével.

Március 21-én a Találka téren a Coop, az
Igazgyöngy 2004 Kft. dolgozói, az Ez-Presszó
baráti társasága és diákok találtak feladatokra.
Munkánk eredménye nagyban függ a teret
használóknak a rendezett környezethez való
késõbbi viszonyulásától. Március 26-án a
Tesco Zrt. dolgozói 15-en tanúbizonyságot tet-

tek környezetvédelmi felelõsségvállalásukról,
és hozzájárultak sokak aktív pihenéséhez is.
Szekszárd egyik fõbb nevezetességét, a Kilá-
tó környékét szépítették meg nemcsak mun-
kájukkal, hanem a felhasznált anyagokat is õk
biztosították. Az elkövetkezendõ hetekben to-
vábbi feladatokat végzünk még itt (szemét-
szedés, gereblyézés...), melyhez a csatlakozni
kívánók jelentkezését várom.

Az elmúlt hetek tapasztalatai között szere-
pel az a pozitív megállapítás is, hogy ahol ed-
dig munkálkodtunk, ott az adott segítõk fi-
gyelik és figyelmeztetik a szemetelõket, amit
ezúton is megköszönök. Április 2-tól várom a
Tiszta, rendezett, virágos porta versenyre a
jelentkezõket, valamint továbbra is örömmel
fogadom ötleteiket, észrevételeiket.

Bodó Katalin
programkoordinátor

Sonkát vagy csülköt, nyerset vagy fõttet?
Körültekintõen vásároljunk húsvétra (is)

(Folytatás az 1. oldalról.)
Amennyiben házi sonkát veszünk, arra csak

a bizalom a garancia. Viszont az üzletekben
kapható nagyüzemi termékek szigorú élelmi-
szer-biztonsági elõírások betartásával készül-
nek. De valamennyinél megszívlelendõ, hogy
a fogyasztásig száraz, hûvös helyen tároljuk
ezeket a húsféléket. Kapható „sima” füstölt
áru, aminek a fõzése során „húsvéti” illat járja
be a lakást. A kényelmesebb megoldás az azon-
nal fogyasztható fõtt-füstölt. 

Az árak nagyon változatosak. A hátsó csülök
kilónkénti ára 1000–1250 forint között válto-
zik, fõtt, kötözött lapockát már 750-ért is ka-
punk, a darabolt füstölt lapocka 900 forint kö-
rül van, a füstölt és csontos egész parasztson-
ka 1600–1800 forint kilónként, ebbõl a csont

nélküli 2200–2300 forint, a diósonka
(frikandó) 2500 forintnál kezdõdik. Lehet
„békebeli sonkát” is kapni, de az eladók errõl
csak annyit tudtak, hogy az ízesítése a „régi”.

Tudjuk, hogy a tojás ára alaposan fölment,
itt-ott meghaladja az ötven forintot. Persze,
érdemes egy kört tenni, van, ahol akciós, da-
rabja 43 forint. A kezdõ háziasszonyoknak jó
tudni, hogy érdemes a tojást – sõt, az Alföl-
dön szokásos kolbászt is – a sonka levében
megfõzni, s abban a lében hagyni, míg kihûl.

Érdekes tapasztalatom, hogy a magánhús-
boltok (fotónk is egy ottani „sonkakiállításon”
készült) sem kínálják drágábban a füstölt árut,
mint az üzletláncok. Viszont érdemes szétnéz-
ni, s az ünnepre körültekintõen vásárolni.

V. H. M.

Helyesbítés
A múlt heti számunk 2. olda-
lán „Apák napja a Szent József
Iskolaközpontban” címmel
közölt tudósításunkba téves
tájékoztatás miatt sajnos hi-

ba csúszott. Azt írtuk, hogy
Szent Jób szobrát avatták fel,
és hogy így az iskolaközpont-
nak már négy védõszentje
van. A helyes információ az,
hogy az egyik szülõ, Tövishá-
ti András által készített és fel-

avatott szobor Pió atyát ábrá-
zolja. Az iskolának pedig nem
négy, hanem továbbra is há-
rom védõszentje van: Szent
József, Szent Rita és Szent An-
tal. Az érintettektõl és olvasó-
inktól elnézést kérünk.

Együtt szépítették Szekszárdot
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Miniszteri elismerés
Gerhátné dr. Péter

Máriának
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter a Tolna megyei
kormánymegbízott felterjesztése nyo-
mán március 15. alkalmából miniszte-
ri elismerésben részesítette Gerhát-
né dr. Péter Máriát, a Tolna Megyei
Kormányhivatal hatósági fõosztály-
vezetõjét. 

G e r h á t n é
dr. Péter Mária
a jogi egyetem
elvégzését kö-
vetõen, 1981-
tõl a Tolna Me-
gyei Tanács
VB. Igazgatási
Osztályán kez-
dett dolgozni.
1984-ben kitûnõ eredménnyel jogi
szakvizsgát tett. 1986–1988 között a
tengelici Petõfi MGTSZ jogtanácsosa
lett. 1988-tól a Tolna Megyei Tanács
VB. Mezõgazdasági és Élelmezésügyi
Osztályának, majd 1991-tõl a Pécsi
Köztársasági Megbízott Szekszárdi Te-
rületi Hivatalának dolgozója volt. A Ha-
tósági Fõosztályon 1997. november 1.
óta látta el a fõosztályvezetõ-helyette-
si feladatokat, majd 2007. január 1.
napjától a Dél-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei
Kirendeltsége Hatósági Osztályának
osztályvezetõje lett. A Tolna Megyei
Közigazgatási Hivatal 2010. szeptem-
ber 1-jei megalakulásától 2010. de-
cember 31-ig a Hatósági Fõosztály ve-
zetésén túl a hivatalvezetõi feladatokat
is ellátta. Megbízott hivatalvezetõként
jelentõs szerepe volt a Tolna Megyei
Közigazgatási Hivatal bázisán létrejö-
võ kormányhivatali szervezet kialakí-
tásában. Szakmai és jogi ismeretei ré-
vén aktív szerepet vállalt a megyei ön-
kormányzati intézmények átadás-át-
vételével kapcsolatos egyeztetések-
ben. Intézményi biztosként nagyban
hozzájárult a megyei intézményfenn-
tartó központ létrehozásához. Mun-
káját az önállóság, a szakmai igényes-
ség, a felkészültség és az alaposság jel-
lemzi, amely mély hivatástudattal pá-
rosul. Szakmai munkája elismerése-
ként 1995-ben a Magyar Köztársaság
Bronz Érdemkeresztje kitüntetésben,
2003-ban miniszteri dicséretben és
jutalomban részesült.

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2012. április 5-ei
ülésén több társadalmi egyeztetésre bo-
csátott rendelettervezetet tárgyal. A ren-
delettervezetek a város honlapján meg-
tekinthetõk, és a rendelet@szekszard.hu
e-mail címre eljuttathatják az ezzel kap-
csolatos észrevételeiket.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

Együnk, igyunk hazait!
Megyénk elmúlt éve a fogyasztóvédelem tükrében

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(NFH), a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége
(TMKHFF) és a Zöldtárs Alapítvány a
hét elsõ napján laboratóriumi nyílt na-
pot tartott Szekszárdon, a Szent László
Szakközépiskolában. Ezt követõen a
kora délutáni sajtótájékoztatón a nem-
zeti fogyasztói termékkosárról, a dél-
elõtti nyílt napról, valamint a fogyasz-
tóvédelem szemszögébõl és vizsgála-
tai alapján hallhattunk beszámolót me-
gyénk elmúlt évérõl.

Foltin Gyula, a megyei felügyelõség
vezetõje a 2011-es évet a hatósági ellen-
õrzések, az ügyfélszolgálati tevékeny-
ség, valamint az ismeretterjesztés és a
tájékoztatás alapján elemezte. Tavaly a
megyében 47 témakörben több mint
1300 ellenõrzést tartottak, ezek 22 szá-
zalékánál tapasztaltak hiányosságot. El-
sõsorban az árfeltüntetést, a szavatossá-
got és a jótállást vizsgálták. Nagy figyel-
met fordítanak az eseményekhez kap-
csolható ellenõrzésekre is, most éppen
a húsvéti asztalra kerülõ élelmiszerek,
s az édességek kerültek elõtérbe. Vissza-
térve az elõzõ évhez: az ünnepekhez
kötõdõ vizsgálatoknál 35 százalék volt
a kifogásolási arány. Az automaták és
mozgóárusok vizsgálata során 60 száza-
léknál élt kifogással a hatóság.

Az elmúlt év folyamán 157 figyel-
meztetést tartalmazó határozatot ad-
tak ki a megyében, 73 esetben pedig
bírságoltak. A kereskedelmi forgalom-
ból 24-féle – összesen 124 – árut von-
tak ki veszélyességük miatt. Ezek elsõ-
sorban villamos átalakító berendezé-
sek. Foltin Gyula leszögezte, hogy a

társhatóságokkal jó az együttmûködé-
sük, gyakori, hogy közösen ellenõriz-
nek, elsõsorban az éjszaka nyitva tartó
szórakozóhelyeken. 

A bejelentésekkel, panaszokkal kap-
csolatban a megyei vezetõ közölte,
hogy 2010-hez képest nem tapasztal-
tak javulást, mi több, jelentõsen meg-
nõtt a bejelentések száma, ami 1892
volt. Ebbõl valamivel több mint ezer
telefonon érkezett hozzájuk, a többi
személyesen történt. Kiemelte, hogy a
legtöbb észrevétel a villanyszámlával
kapcsolatos, általában nem értik az em-
berek, mit jelentenek a különbözõ ki-
fejezések. Igaz, mondta a szakember,
korábban pedig azt nehezményezték,
érthetetlen, hogy az egy-két tételbõl ál-
ló felsorolás mit tartalmaz, mibõl áll
össze a számla végösszege.

Csákiné dr. Gyuris Krisztina kiemel-
te, hogy a hatóság a hazai termékek fo-

gyasztására hívja fel a polgárok figyel-
mét, de szeretnék a fogyasztói igényes-
séget is elõmozdítani. Arra is fókuszál-
nak, hogy árérzékeny világunkban a
fogyasztók egymásnak is ajánlják a be-
vált, jó minõségû termékeket. Mindezt
elõsegíti a civil kezdeményezésre in-
dult a „nemzeti fogyasztói termékko-
sár” akció (a termékekre interneten
www.termekkosar.hu és személyesen
is lehet szavazni). Most éppen az ás-
ványvizek és a zsebkendõk a szavazás
tárgyai. A középpontba állított termé-
kek egyike mindig élelmiszer, a másik
pedig „nem élelmiszer”. A legjobbak-
nak ítélt termékekbõl áll össze a ter-
mékkosár, most a listára 98 százalék-
ban magyar termékeket ajánlanak. A
fõigazgató-helyettes hangsúlyozta,
öröm, hogy a termékkosár mellé híres,
közismert személyiségek álltak. 

V. H. M.

Tájékoztatták a közös képviselõket
Az emberi élet védelmében kell szabadon hagyni a lépcsõházakat

A Tolna Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság március 28-án megtartot-
ta a Szekszárd Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség illetékességi területéhez tar-
tozó települések társasházainak képvi-
selõi, valamint az intézõbizottságok el-
nökei számára konzultációval egybe-
kötött tájékoztatóját.

A paksi és dombóvári kirendeltség il-
letékességi területéhez tartozó közös
képviselõk tájékoztatása a múlt hét fo-
lyamán már megtörtént.

A tájékoztatók azonos forgatókönyv
szerint zajlottak, a köszöntõt követõen
az elõadáson szép számban megjelen-
teknek elsõ körben Kosztolányi Péter
tûzoltó fõhadnagy, a TMKI Hatósági
Osztályának kiemelt fõelõadója tartott
általános tájékoztatást az Országos Tûz-
védelmi Szabályzat társasházakra vo-
natkozó szabályozásairól. 

Kosztolányi Péter elmondta, hogy a
lépcsõházak tûzvédelmi szempontból

kiemelt szereppel bírnak, hiszen egy
esetleges tûz esetén a bent tartózko-
dók ezeken a tereken keresztül mene-
külhetnek, és a menekülési útvonala-
kat leszûkítõ, otthagyott tárgyak mind
a menekülést, mind a mentést hátrá-
nyosan befolyásolhatják. Az elõadáson
elhangzott többek között az is, hogy az
OTSZ értelmében a helyiségek rendel-

tetésszerû használatától eltérni nem le-
het. Vagyis a lépcsõház és a közlekedõ
rendeltetésébe nem tartozik bele a tá-
rolás. A fõhadnagy elmondta azt is,
hogy a hatóságnak nem a sivár lépcsõ-
házak, közlekedõk létrehozása a célja,
hanem csupán a jogszabályi kötelezett-
ségek betartatása a lakossággal, hiszen
az OTSZ-ben és a vonatkozó jogsza-
bályokban megfogalmazott elõírások
elsõsorban az emberi élet védelmét hi-
vatottak szolgálni.

Az elõadást követõen a felmerült
kérdések megválaszolására, megvitatá-
sára került sor. A tájékoztatón elhang-
zottak szerint a társasházak ellenõrzé-
se elõzetes kiértesítést követõen, vár-
hatóan április második felében fog
megkezdõdni, tehát a közös képvise-
lõknek lesz idejük felkészülni, és a
szükséges intézkedéseket megtenni, a
vonatkozó szabályokat a lakókkal be-
tartatni.



Szín, illat, intenzitás és fajtára jellemzõ-
ség, íz, intenzitás a borbírálat alapja. Az
illatszorzó kétszeres, míg a fajtaszorzó
már háromszoros. Ez utóbbi kettõ na-
gyobb súllyal esik latba, mint bárme-
lyik érzékszervi vizsgálat – avatott be
a borbírálat kulisszatitkaiba Módos Er-
nõ, az Alisca Borrend nagymestere, aki
mint tapasztalt borbíró, természetesen
most is ott ült a Szekszárdi Hegyközség
történelmi borvidéki borversenyén az
egyik zsüriasztalnál. 

A megyeháza dísztermében öt asz-
talnál, öt csoportban, hozzávetõlege-
sen negyven ítész fogadta, kóstolta, bí-
rálta az idei versenyre beérkezõ 214
mintát, aminek bõ egyharmada
hordósbor volt. Nagy nevekben ezúttal
sem volt hiány: elnökként vagy „csak”
bizottsági tagként elfogadta a meghí-
vást több „év borásza” is, így például
Frittmann Tamás Soltvadkertrõl, Pol-
gár Zoltán Villányból. Többen a bor-
akadémia képviseletében is jelen vol-
tak. A helyi „nagyágyuk” közül Takler
Ferenc is zsûrizett.

Minden pontérték összeadódik, ma-
ximálisan száz pont érhetõ el egy ilyen
rangú versenyen. A zsûri elnökének
minden asztalnál konszenzusteremtõ
szerepe is van – ha valakinek a bírála-
ta akár negatív, akár pozitív irányban
kilóg a sorból.

A bírálat szigorú. A zsûri tagjai szin-
te egyöntetûen állítják: az itt kiadott
aranyérmek más, ennél rangosabb ver-
senyeken is megállják majd a helyüket.
Egyébiránt a részrehajlást, az elfogult-
ságot egy, az ilyen versenyeken alkal-
mazott szabály is kizárja: csak a minták
harminc százaléka részesíthetõ érmes

helyezésben. (Ahogy az a nagyobb
nemzetközi versenyeken is szokás.)

A mostani megmérettetésen domi-
nált a 2009-es évjárat, amely már a
palackokban is kezdi szépen megmu-
tatni magát. Mivel a tavalyi évjárat, az
elmúlt évtized egyik legjobbjának
ígérkezik, többen is bátorkodtak
2011-es világ-, vagy éppen tájfajtát be-
küldeni, mert színanyagban, beltar-
talmi értékekben máris kuriózumér-
tékû tulajdonságokat vonultatnak fel
ezek a még nagyon is új borok. „2011
a kadarka éve lesz” – jósolta lényegre
törõen Módos Ernõ, majd hozzátette:
Ez a csak minden harmadik évben át-
lagos, vagy annál kicsit jobb, rendkí-
vül érzékeny fajtánk most rég nem
látott kiváló minõséget produkált,
amivel felettébb büszkélkedhet majd
a borvidék.

Ha a borászok odafigyelnek a higié-
niára, a borkezelés minden fázisára, ak-
kor minden jelentõsebb borvidéken
jóval több lesz a szép bor a tavalyiak-

ból, mint a korábbi jó évjáratokban –
osztotta meg velünk a véleményét a
villányi (bor)ászok egyike, Polgár Zol-
tán. – A franc-ok és a kékfrankosok lep-
tek meg igazán a 2007–2011 közötti
évjáratokból származó minták közül.
Fel volt adva a lecke, melyik kapja tõ-
lünk a legtöbb pontot. Sajnáltam, hogy
a mi fajtánk, a hozzánk közelálló kék-
frankos a mi asztalunknál egy picivel
alulmaradt a cabernet-vel szemben, de
ezek közül a kékfrankosok közül, meg-
gyõzõdésem, több is aranyérmes lesz
az eredményhirdetés után – és máshol
is, ha majd benevezik õket.

Az itteni borkultúra színvonalának
évrõl évre történõ emelkedését jelzi az
az 52 aranyérem, amely majd névre
szólóan is gazdára talál a Szent György-
napi borünnephez köthetõ szekszárdi
ünnepélyes díjkiosztón. További rész-
letekre, a különbözõ kategóriadíjakra
is ekkor derül fény, ott nevezik meg
Szekszárd város borát is egy évre szó-
lóan. B. Gy.
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Kedves Szekszárdi Polgárok!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 

tisztelettel és szeretettel hívom önöket

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2012. április 4-én (szerdán) 18 órára
a PTE Illyés Gyula Kar (fõiskola) éttermébe

(bejárat a Mátyás király utca felõl)

A fórum résztvevõi tájékoztatót hallhatnak a város 2011. évi gazdálkodásáról, a Szekszárdon folyó 
beruházásokról, valamint a jelenlegi és a jövõbeni tervekrõl.
Kérem, jöjjön el, mondja el véleményét, észrevételét, javaslatát a város mûködésérõl, a városban folyó
fejlesztésekrõl!
Építsük közösen szeretetett városunkat, Szekszárdot! Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Tisztelettel: Horváth István polgármester

Emelkedõ borkultúra
Félszáz arany a szekszárdi hegyközségi borversenyen

Ezüstös Halász-
borok

Az elmúlt évek jó hagyományainak
megfelelõen kitûnõen szerepeltek Ha-
lász János borai a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház országos borverse-
nyén. A szekszárdi termelõ ezúttal 
négy borát mérette meg a Révfülöpön
rendezett eseményen, ahol mind az új
évjáratokat (siller, kékfrankos, kék-
frankos-merlot-zweigelt cuvée), mind
pedig a már bizonyított 2009-es bika-
vért egyaránt ezüst-
éremmel jutalmazta a
zsûri.

Halász János évek
óta kimagasló minõsé-
gû borokkal képviseli
a Szekszárdi borvidé-
ket az evangélikusok 
országos borverse-
nyén, ezt Horváth Ist-
ván polgármesternek
küldött levelében dr.
Lackner Pál püspök és
dr. Hafenscher Károly
lelkész, igazgató is
megerõsítette.

Ringató
Gállné Gróh Ilona ingyenes Ringató
foglalkozásokat tart dalokkal, mondó-
kákkal és ölbeli játékokkal 0–3 éves
korú gyermekek és szüleik számára a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
gyermekkönyvtárában április 24-én
10 és 10.45 órától. A létszám korláto-
zott, ezért elõzetes bejelentkezés szük-
séges a 74/312-209-es telefonszámon.
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Németországi testvérvárosunk,
Bietigheim-Bissingen kórusa és a
szekszárdi „Mondschein” Kórus
Egyesület 22 éves kapcsolatuk
fontos állomásához érkeztek. A
Mondschein 2012. március 15-én
indult útnak testvéri szeretettel, új
dalokkal és ajándékokkal, hogy
méltón köszöntse a jubiláló együt-
test 150. születésnapján. 

Az út fárasztó hosszúságát enyhítette a
várakozás öröme, amely már akkor el-
kezdõdött, amikor a bietigheim-bissin-
geni kórus három évvel ezelõtt Szek-
szárdon járva, meghívta a 150. szüle-
tésnapi jubileumi ünnepi mûsorába, s
ezzel együtt vendégségbe a szekszárdi
kórust.

Nehéz leírnia a krónikásnak azt a
hangulatot, amikor 14 órás utazás után
– a két kiváló autóbuszvezetõnek kö-
szönhetõen – szerencsésen megérkez-
tünk, s a német és a magyar kórusta-
gok üdvözölték egymást. Ölelkezések,
könnycseppek közepette a „hogy
vagy?”, „milyen volt az út?” kérdések
özönét zúdították ránk, s az öröm
olyan szemmel látható volt, hogy még
az is meghatódott, akinek nem volt 22
éves kapcsolata a kinti kórustagokkal.
A találkozás izgalma még a vacsora alatt
is tartott, majd ki-ki szálláshelyére tért
vendéglátójával, akik a szekszárdi kó-
rustagokat otthonukban hazavárták.

A másnapi program a Városházán
polgármesteri fogadással indult. A dísz-
teremben a Mondschein kórus tagjai
vendéglátóikkal együtt hallgatták meg
a kedves üdvözlõbeszédet, melyet a Bie-
tigheimi Kórus Egyesület (BCV e.V.) el-
nöke, Walter Schietinger, majd a pénz-
ügyi polgármester, Joachim Kölz tar-
tott. Kölz úr többek között a követke-
zõket mondta: „Örülök, hogy itt kö-
szönthetem Önöket a Városházán. Bár
azt sajnálom, hogy nem magyarul tu-
dom elmondani, mennyire megtiszte-
lõ, hogy ilyen messzirõl eljöttek együtt
ünnepelni ezen a különleges hétvégén
a kórusunk 150. születésnapját. Csak az
a tudat vigasztal, hogy tudom, Önök kö-
zött sokan értenek németül.” A polgár-
mester beszélt Bietigheim-Bissingen-
rõl, a városházáról, a város gazdasági és
kulturális életérõl. Majd azt mondta:
„Kívánom, hogy ez a 22 éves barátság
tovább tartson, legalább annyi idõt él-
jen meg, mint a mi kórusunk. Még saj-
nos nem voltam Szekszárdon, de az ot-
tani borkút híre hozzám is elért”.

A polgármester kedvessége, humora
odáig terjedt, hogy a pezsgõbontás elõtt
elmondta az egyetlen magyar szót, amit
tudott: „egészségünkre”, majd kollégái-
nak segítve, maga is töltögette és kínál-
ta a pezsgõt a magyar és német kórus-
tagoknak, hogy mielõbb koccinthassa-
nak a találkozás és az elkövetkezendõ
szép ünnep örömére. A fogadás kölcsö-
nös ajándékozással ért véget, ahol
Rosenberger Ferecné volt kórus egye-
sületi elnök és Mikola Péterné, az új el-
nök szekszárdi borral és több ajándék-
kal köszönték meg a fogadtatást. S ek-
kor felcsendült egy magyar és egy ma-
gyarországi német népdal, amelyet a
magyar kórus a polgármesternek aján-
lott a kedves üdvözlésért. A magyar és a
német kórustagok összekapaszkodva –
az ottani szokás szerint jobbra-balra rin-
gatózva – együtt énekeltek. Igazi öröm-
éneklés volt, amelyet láthatóan a polgár-
mester úr megilletõdve hallgatott. 

A délutáni program méltó volt a nap
befejezéséhez, a város evangélikus
templomában a Pauluskirche (Pál-ká-
polnában) Lozsányi Tamás orgonamû-
vész adott nagysikerû koncertet. Prog-
ramját nemcsak nívósan, de udvaria-
san állította össze, Bach: „Passacaglia,
Wachet auf, ruft uns die Stimme” mû-
vével kezdte, majd Liszt-Bach: Preludi-
um és fúgával folytatta, ezután Louis
Vierne: Carillon de Westminster mûve
következett és a koncertet Hidas Fri-
gyes: Szonáta III. tétele zárta.

A második nap délelõttje szabad
program volt, este 18 órakor kezdõ-
dött a jubileumi mûsor az 500 férõhe-
lyes Kultúra Házában (Kronenzen-
trum), amely zsúfolásig megtelt érdek-
lõdõkkel. A jubileumi ünnepi mûsort
a Bietigheimi Kórus Egyesület fiatalok-
ból álló tagozata (Chorporation) szer-
vezte, akiknek karnagya: Tóth Tímea.

A résztvevõket Walter Schietinger, a
német kórus egyesület elnöke megha-
tott hangon és rímbe szedett beszéd-

del köszöntötte. Róla el kell monda-
nunk, hogy éppen feleannyi idõs, mint
a kórus, amelynek 15 éve a vezetõje,
így az õ számára ez a nap hármas jubi-
leumot hozott. Motorja a kórusnak, fi-
atalos lendülettel, nagy-nagy elhivatott-
sággal szervezi a kórus életét, amely-
nek immár 44 éve, 1968 óta tagja.

Az est bevezetéseként több ünnepi
beszéd elhangzott. Jürgen Kessing fõ-
polgármester a tõle megszokott kedves
és humoros hangnemben mondott kö-
szönetet a helyi kórusnak a 150 éves
kitartásért, és nyújtott át egy csekket,
majd dr. Franz Xaver Straßburger, az
1849-ben létrehozott Tartományi Kó-
russzövetség elnökhelyettese díszokle-
velet adott át a jubiláló együttesnek.

A mûsor rendkívül változatos és
szórakoztató volt. Több mûfajban mu-
tatták ki barátságukat, s tették ünne-
pivé a CVB kórus évfordulóját. Öt
énekkar lépett fel, elsõként a hazai kó-
rus, vezetõje: Klaus-Peter Ammer, ma-
jd szájharmonika trió, fúvós kvartett,
modern tánc, pop-song vokál szóra-
koztatta a közönséget. A moderátor
szerepében két színész, a valamikor
valóban létezõ württembergi báró és
úrnõje korhû kosztümébe öltözve ve-
zette le a mûsort, vidám, humoros,
egy-egy mûsorszám elõtt versbe sze-
dett felkonferálással. 

Az est fénypontja – elfogultság nél-
kül mondhatjuk –, az utolsóként fellé-
põ szekszárdi „Mondschein” Kórus
Egyesület volt. Fogalmazhatunk úgy is,
hogy a „Szekszárd Kiemelt Mûvészeti
Egyesülete” cím birtokosai közé tarto-
zó énekkar feltette a koronát a jubileu-
mi ünnepségre. Már bevonulásuk is
óriási tapsot váltott ki a gyönyörû nép-
viseleti ruháknak köszönhetõen, majd
az énekek, magyar és német népdalok,
amelyeket kifejezetten erre az alkalom-
ra tanultak Molnár Márta karnagy ve-
zetésével, Keller Antal és Dobó Péter
harmonikajátékával. Egyetlen együttes

sem ismételt, csak a Mondschein kó-
rus, akkora volt a taps és az ováció,
hogy a ráadás nem maradhatott el.

Az énekszámokat követõen azonnal
szóban is köszöntötték az ünnepelt
vendéglátókat, ajándékokat adtak át:
minden német kórustagnak és a kórus
karnagyának Klaus-Peter Ammernek
egy-egy palackozott üveg vörösbort, a
címkén a magyar kórus fotója és szüle-
tésnapi jókívánságai (a Jako Kft. felaján-
lásával, Karl János kórustag szervezé-
sében). Walter Schietingernek, a német
kórus elnökének, valamint Jürgen
Kessing fõpolgármesternek Szekszárd
Város Borát adták át, melyet Kõvári
László szekszárdi önkormányzati képvi-
selõ ajánlott fel. A jubiláló kórusnak egy
2010-ben készült saját CD-t és egy Sza-
thmáry Tamás által készített – minden-
ki által megcsodált – díszvázát ajándéko-
zott a Mondschein kórus, amelyen a
150. évforduló szerepelt, valamint az
egyesület elnökének egy boroskancsót
(szintén Szatmáry Tamás munkája)
nyújtottak át a szekszárdiak. 

Említést érdemel még, hogy a közös
ebédek utáni borkóstolók Halmosi
László szekszárdi borász támogatásá-
val, Dorn Ferenc kórustag szervezésé-
ben jöttek létre.

Az ünnepi est vendégeinek állófoga-
dást rendezett a német kórus (a város ve-
zetése). A finom étkek után közös fotó-
zás vette kezdetét, és a két kórus nem ta-
gadta meg ének iránti szeretetét. Elõ-
ször a magyarok énekeltek magyar nép-
dalt, majd a németek, s az összekapasz-
kodást követõen elindult a közös német
népdalok éneklése, amely már igazi fel-
hõtlen és kötetlen öröméneklés volt.

A búcsúzás fájdalmasan szép volt.
Ezerszer elhangzott a viszontlátásra,
„Auf Wiedersehen”, s a búcsút intõ ke-
zek addig nem pihentek el, amíg csak
a buszból látni lehetett a vendégeket s
a vendéglátókat.

Sas Erzsébet

150 éves a bietigheim-bissingeni testvérvárosi kórus 

„A dal összekötötte a szívünket…”

A magyar és a német kórus a jubileumi mûsor végén
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2011. (II. 17.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2012/2013. nevelési évre
Szekszárd város óvodáiba a beíratás

22001122..  áápprriilliiss  1188--áánn  ((sszzeerrddaa)) 88..0000––1177..0000  óórrááiigg
22001122..  áápprriilliiss  1199--éénn  ((ccssüüttöörrttöökk)) 88..0000––1177..0000  óórrááiigg

lesz a következő helyszíneken:

I. 11..  SSzzáámmúú  ÓÓvvooddaa  KKiinnddeerrggaarrtteenn SSzzeekksszzáárrdd,,  KKööllccsseeyy  llttpp..  1155..
Hozzátartozó telephelyek: Kölcsey ltp. 15.

Wosinsky ltp. 4.
Bajcsy-Zs. u. 6. 

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet
II. 22..  SSzzáámmúú  ÓÓvvooddaa  ééss  BBööllccssőőddee SSzzeekksszzáárrdd,,  MMéérreeyy  uu..  3377––3399..

Hozzátartozó telephelyek: Mérey u. 37–39.
Kadarka u. 100. 

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú óvodai körzet
III. GGyyeerrmmeekklláánncc  ÓÓvvooddaa SSzzeekksszzáárrdd,,  PPeerrcczzeell  uu..  22..

Hozzátartozó telephelyek: Perczel u. 2.
Kecskés F. u. 11. (Kertváros)
Óvoda u. 5. (Szőlőhegy)

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

IV. WWuunnddeerrllaanndd  ÓÓvvooddaa  aa  NNéémmeett  KKiisseebbbbssééggii SSzzeekksszzáárrdd,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  1199..  
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ÓÓvvooddáájjaa  

V. PPééccssii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm SSzzeekksszzáárrdd,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uu..  55..
IIllllyyééss  GGyyuullaa  GGyyaakkoorrllóóiisskkoollaa,,  
AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  
ééss  GGyyaakkoorrllóóóóvvooddaa  

VI. SSzzeenntt  JJóózzsseeff  KKaattoolliikkuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa SSzzeekksszzáárrdd,,  KKeeccsskkééss  FF..  uu..  99..
KKaatthhoolliisscchhee  GGrruunnddsscchhuullee  ééss  
SSzzeenntt  RRiittaa  KKaattoolliikkuuss  ÓÓvvooddaa

VII. „AAzz  éénn  oovviimm””  ÓÓvvooddaa  ééss  BBööllccssőőddee SSzzeekksszzáárrdd,,  MMéérreeyy  uu..  99..  

VIII. SSzzeekksszzáárrddii  WWaallddoorrff  ÓÓvvooddaa,, SSzzeekksszzáárrdd,,  GGrróóff  PP..  uu..  2233..  
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss  AAllaappffookkúú
MMűűvvéésszzeettookkttaattáássii  IInnttéézzmméénnyy

A beíratással kapcsolatos részletes és sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól elté-
rő napon belüli időintervallumát az óvodák a helyszínen közzéteszik. 
A beíratáshoz szükséges: – az egyik szülő személyi igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy lak-
címet és személyi azonosítót igazoló hatósági iga-
zolványa, 

– valamint orvosi igazolása.
Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét. 
– Beíratható az a gyermek, aki harmadik életévét 2012. május 31. napjáig betölti, illetőleg
2012. december 31. napjáig tölti be, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
– A 2013. január 1-jétől május 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen
időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.
– Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2012. év folyamán ötödik életévét betölti és eddig
nem járt óvodába.

Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 
– A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a

gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el. 
A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a város egész lakóterületéről fo-
gadja a gyermekeket. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett na-
pokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt. 

AAmmrreeiinnnnéé  ddrr..  GGááll  KKllaauuddiiaa  jjeeggyyzzőő

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2011. (II. 17.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2012/2013. tanévre Szekszárd
város általános iskoláiban az első osztályokba a beíratás 

22001122..  áápprriilliiss  1166--áánn  ((hhééttffőő))  88..0000––1188..0000  óórrááiigg
22001122..  áápprriilliiss  1177--éénn  ((kkeedddd))  88..0000––1188..0000  óórrááiigg

lesz a következő helyszíneken: 
I. GGaarraayy  JJáánnooss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss    SSzzeekksszzáárrdd,,  ZZrríínnyyii  uu..  7788..

AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettookkttaattáássii  IInnttéézzmméénnyy
– sportági emelt óraszámú osztályába is
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee::  aa  mmeelllléékklleett  sszzeerriinnttii  11..  sszzáámmúú  iisskkoollaaii  kköörrzzeett,,  aazz  eemmeelltt

óórraasszzáámmúú  oosszzttáállyybbaa  aa  vváárrooss  eeggéésszz  llaakkóótteerrüülleettee
––  aa  ssppoorrttáággii  oosszzttáállyybbaa  jjeelleennttkkeezzőő  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáárraa  aa  ffiizziikkaaii  kkééppeessssééggeekkeett  ffeell--

mméérrőő  aallkkaallmmaassssáággii  ffeellvvéétteellii  
iiddőőppoonnttjjaa::  22001122..  áápprriilliiss  22..  ((hhééttffőő))  1155..0000––1177..0000  óórrááiigg,,  iilllleettvvee

22001122..  áápprriilliiss  1133..  ((ppéénntteekk))  1144..3300––1166..3300  óórrááiigg..
hheellyysszzíínnee::  GGaarraayy  JJáánnooss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  ZZrríínnyyii  uu..  7788..  

II. BBaabbiittss  MMiihháállyy  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa SSzzeekksszzáárrdd,,  KKaaddaarrkkaa  uu..  1177..
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee::  aa  mmeelllléékklleett  sszzeerriinnttii  22..  sszzáámmúú  iisskkoollaaii  kköörrzzeett

III. DDiieenneess  VVaalléérriiaa  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  GGrruunnddsscchhuullee SSzzeekksszzáárrdd,,  KKeeccsskkééss  FF..  uu..  66..
– kétnyelvű német nemzetiségi osztályába is 
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee::  aa  mmeelllléékklleett  sszzeerriinnttii  33..  sszzáámmúú  iisskkoollaaii  kköörrzzeett,,  aa  kkéétt--

nnyyeellvvűű  oosszzttáállyybbaa  aa  vváárrooss  eeggéésszz  llaakkóótteerrüülleettee
IV. BBaakkaa  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa SSzzeekksszzáárrdd,,  BBéérrii  BB..  ÁÁ..  uu..  8899..

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 4. számú iskolai körzet
V. PPééccssii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm SSzzeekksszzáárrdd,,  MMááttyyááss  kkiirr..  uu..  55..  

IIllllyyééss  GGyyuullaa  GGyyaakkoorrllóóiisskkoollaa,,  
AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  ééss  GGyyaakkoorrllóóóóvvooddaa

VI. CCoommeenniiuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa SSzzeekksszzáárrdd,,  KKáállvviinn  ttéérr  1199––2211..
VII. SSzzeenntt  JJóózzsseeff  KKaattoolliikkuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa SSzzeekksszzáárrdd,,  GGaarraayy  ttéérr  99..            

KKaatthhoolliisscchhee  GGrruunnddsscchhuullee  ééss  
SSzzeenntt  RRiittaa  KKaattoolliikkuuss  ÓÓvvooddaa  

VIII. SSzzeekksszzáárrddii  WWaallddoorrff  ÓÓvvooddaa,, SSzzeekksszzáárrdd,,  GGrróóff  PP..  uu..  2233..  
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss  AAllaappffookkúú
MMűűvvéésszzeettookkttaattáássii  IInnttéézzmméénnyy

A tanulók beíratásával kapcsolatos előírások, tudnivalók: 
– A szülő köteles beíratni tankötelessé váló gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy

a választott általános iskolába.
– Be kell íratni a 2012. december 31. napjáig hetedik életévüket betöltött gyermekeket. 
Kivételes esetben további óvodai nevelésben részesülhet az a gyermek, akinek szülője
kéri, a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó pedig az óvodai
nevelőtestület egyetértésével ezt javasolja. 
–Be kell íratni a 2012. május 31. napjáig hatodik életévüket betöltött gyermekeket, akik
az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet elérték. 
– A szülő kérelmére beíratható a gyermek akkor is, ha hatodik életévét 2012. december
31. napjáig tölti be.
– A körzeti feladatot ellátó iskola köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, csak

helyhiány miatt utasíthatja el a tanuló felvételét. Körzeten kívüli lakhelyű tanulót a
szabad férőhelyekre vehet fel. 

A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező általános iskola a város egész lakóterü-
letéről fogadja a tanulókat. 
– A beíratással kapcsolatos sajátos tudnivalókat az iskolák a helyszínen közzéteszik. 
– Az óvoda kiadja a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást, a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság szakvéleményt ad. 
A beíratáshoz szükséges:
– az egyik szülő személyi igazolványa,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy lakcímet és személyi azonosítót igazo-
ló hatósági igazolványa, 
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, illetve a nevelé-
si tanácsadó vagy a szakértői bizottság által adott szakvélemény.  
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános
iskolai beíratási kötelezettségének. AAmmrreeiinnnnéé  ddrr..  GGááll  KKllaauuddiiaa  jjeeggyyzzőő  

1. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN, KÖLCSEY LTP. 15.
Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bárányfok, Béketelep u.,
Berzsenyi u., Bogyiszlói út, Borrév, Csaba u., Damjanich u., Garay tér, Hunyadi u.,
Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Korsófölde
u., Kölcsey ltp., Liszt tér, Luther tér, Mátyás király u., Mészáros L. u., Nyámándpuszta,
Ózsákpuszta, Petőfi S. u., Pollack M. ltp., Pollack M. u. páratlan oldala, Pollack M. u.
páros oldala 2–72. számig, Rákóczi u. páratlan oldala 1–47. számig, Sport u.,
Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Szent István tér, Szentmiklósi út, Szluha Gy.
u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tompa u., Tormay B. u., Wosinsky Mór ltp., Zrínyi u.
páratlan oldala 1–47. számig, Zrínyi u. páros oldala 2–42. számig. 
2. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – 2. SZÁMÚ ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE, MÉREY U. 37–39.
Akácfa u., Babits M. u., Bagóvölgy, Baka u., Bakony u., Bálint köz, Balparászta, Balremete,
Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Batthyány u., Béla király tér, Benedek apát u.,

Benedekvölgy, Dr. Berze Nagy J. u., Bethlen G. u., Bikavér u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza
u., Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borzsák E. u., Bottyán-hegyi lakótelep, Bükk u., Csapó D. u.,
Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Diófa u., Dorogi köz, Dózsa Gy. u., Dűlő u.,
Előhegy, Előhegyi u., Erkel F. u., Esze T. u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Flórián u.,
Fukszvölgy, Fürdőház u., Fürt u., Gárdonyi G. u., Halász B. u., Hársfa u., Herman O. u.,
Hidaspetre, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Hrabovszky u., Illyés Gy. u., Jelky A. u.,
Jobbparászta, Jobbremete, József A. u., Kablár köz, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u.,
Kálvin tér, Kandó K. u., Kapisztrán u., Kápolna tér, Katona J. u., Kemény S. u., Kerékhegy,
Kerékhegy u., Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u., Kiss J. u., Klapka Gy. ltp., Klapka
Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u., Kőrösi Csoma S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Liszt F. u.,
Lisztes u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u., Mérey u., Mocfa,
Muskotály u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palánki hegy, Palánki
út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., (Folytatás a köv. oldalon.)
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2. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET FOLYTATÁSA: Pázmány tér, Pince u., Pollack M. u.
páros oldala 74. számtól végig, Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Rákóczi u.
páratlan oldala 49. számtól végig, Rákóczi u. páros oldala, Remete u., Rizling u.,
Rózsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy, Ságvári E. u., Sauli-völgy, Séd köz, Selyem u.,
Semmelweis u., Soós S. u., Szakály testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta,  Széchenyi
u. páratlan oldala 1-37. számig, Székely B. u., Szent László u., Szücsény-szurdik.,
Szüret u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Tolnai L. u., Újfalussy I. u., Vak
Bottyán u., Várköz, Vendel u., Vörösmarty u., Wigand J. tér, Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi
u. páratlan oldala 49. számtól végig, Zrínyi u. páros oldala 44. számtól végig. 
3. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – GYERMEKLÁNC ÓVODA, PERCZEL U. 2. Ady E. u.,
Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Alpári Gy. u., Arany J. u., Árnyas u.,
Árok u., Bakta, Bakta köz, Baranya-völgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki
út, Bem u., Bencze F. u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u., Bertók Róbertné u.,
Bezerédj u., Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u.,
Csatár, Csatári u., Csébi fiúk u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó utca, Csokonai u., Csopak
u., Csötönyi-völgy, Dobó u., Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert u., Fagyöngy u.,
Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u., Gurovica,
Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Halasi A. u., Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér utca,
Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény u., Hollós u., Holub u., Honvéd u., Ibolya u., Istifán
gödre u., Ivánvölgy, Jókai u., Kacor utca, Kalász u., Kálvária u., Kecskés F. u., Kerámia
u., Kertész u., Kilátó u., Kisfaludy u., Kövendi S. u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király u.,
Lehel u., Levendula u., Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Mikes
u., Móricz Zs. u., Munkácsy u., Muskátli u., Dr. Nagy István u., Napfény u., Népfront u.,
Ocskó L. u., Otthon u., Óvoda u., Perczel M. u., Porkoláb-völgy, Prantner J. u., Puttonyos
u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal végig,
Szekér u., Dr. Szentgáli Gy. u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u.,
Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u., Tóth-völgy, Tüske u.,
Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u.,
Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Zengő u., Zöldfa. 

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

völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport u., Szakály testvérek u., Szalai-völgy, Szászipuszta,
Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Székely B. u., Szentmiklósi út, Szluha Gy. u.,
Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky
Mór ltp., Zápor u., Zrínyi u. 
2. SZÁMÚ ISKOLAI KÖRZET – BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KADARKA
U. 17. Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina köz, Bartina
u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai
köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u.,
Csonka u., Dicenty D. u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Flórián
u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy
u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér,
Kandó K. u., Kápolna tér, Katona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kisbödő-
hegy u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39.
számig, Kőrösi Csoma S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Madách I. u., Mecsek u.,
Mérey u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház u., Puskás T. köz,  Puskás
T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. páratlan oldala 1-
37. számig, Szent László u., Szücsény-szurdik., Szüret u., Táncsics M. köz, Táncsis M. u.,
Tanya u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Várköz, Vendel u., Vörösmarty u., Zöldkert u. 
3. SZÁMÚ ISKOLAI KÖRZET – DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA
GRUNDSCHULE, KECSKÉS F. U. 6. Ady E .u., Alkotmány u., Alpári Gy. u., Arany J. u.,
Bencze F. u., Bercsényi u., Béri Balogh Á. u. páratlan oldala 41. számig,  Béri Balogh Á.
u. páros oldala 82. számig, Bertók Róbertné u., Bezerédj u., Csébi fiúk u., Csokonai u.,
Dobó u., Epreskert u., Flach I. u., Gróf P. u., Halasi A. u., Holub u., Honvéd u., Hunyadi
u., Jókai u., Kecskés F. u., Kisfaludy u., Kövendi S. u. páros oldala, Mikes u., Munkácsy
u. páratlan oldala 21/b számig, Munkácsy u. páros oldala, Ocskó L. u., Perczel M. u.,
Prantner J. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal, Szent István tér, Dr. Szentgáli Gy.
u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u. 
4. SZÁMÚ ISKOLAI KÖRZET – BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, BÉRI B. Á. U.
89. Alisca u., Alkony u., Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz,
Baranya-völgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki út, Bem u., Benczúr u.,
Bercsényi u., Béri Balogh Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri Balogh Á. u.
páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u.,
Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., Csopak u.,
Csötönyi-völgy, Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u.,
Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Harang u.,
Harmat u., Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény u., Hollós L. u.,
Ibolya u., Istifán gödre u.,  Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerámia u.,
Kertész u., Kilátó u.,  Kövendi S. u. páratlan oldala, Kurta u., Kuruc u., Lajos király u.,
Lehel u., Levendula u., Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Móricz
Zs. u.,  Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól végig, Muskátli u., Dr. Nagy István u.,
Napfény u., Népfront u., Otthon u., Óvoda u., Porkoláb-völgy, Puttonyos u., Rozsnyai M.
u., Sárköz u., Szabó D. u., Szekér u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u.,
Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Dr. Tóth Lajos u., Tóth-völgy,  Tüske u., Tüzér u., Vadász u.,
Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa.

Önarckép - értékkel
Béresné Kollár Éva a mûvelõdési ház beszélgetõsorozatában

Újabb állomásához érkezett a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház havi rendsze-
rességgel jelentkezõ Önarckép – Ér-
tékkel címû programsorozata. A ren-
dezvénynek ezúttal is a fõiskola
„E”épületének a díszterme adott ott-
hont, ahol már a kezdés elõtt foglalt
volt minden szék. Az est házigazdája,
Simon V. Zita ezúttal Béresné Kollár
Éva zenepedagógussal, könyvtárossal
beszélgetett munkáról, emlékekrõl, si-
kerekrõl. A programsorozat alapkon-
cepciója az volt, hogy az érdeklõdõ
közönség egy kicsit személyesebb
környezetben ismerhesse meg a helyi
kultúra és közélet ismert személyisé-
geit. Ennek megfelelõen a beszélge-
tés most is kötetlen hangulatban telt.
A mûsor elsõ felében kivetített fény-
képeket láthattunk, amelyek Béresné
Kollár Éva életébõl valamilyen szem-
pontból fontos pillanatokat örökítet-
ték meg. Láthattuk õt kislányként, 
majd tinédzserként a színpadon, kez-
dõ tanárként a faddi gyermekotthon-
ban, végül anyaként és feleségként

családja körében. Egy kötetlen beszél-
getés persze nem lehet teljes barátok
nélkül, így a tanárnõ két gyerekkori
barátja: Németh Judit és Wágner
Aranka is közremûködtek a mûsor-
ban. Együtt meséltek a – nem is olyan
régen történt – közös élményekrõl,
kalandokról. Egy közös dal erejéig Lá-
nyi Péter zongoramûvész is csatlako-
zott a trióhoz. Ezt követõen Szuprics
Edit színésznõ, Béresné Kollár Éva ta-
lán leg(el)ismertebb tanítványa me-
sélt arról, hogy milyen is volt a
zenepedagógusnõ diákjának lenni, és
hogy késõbb miként fonódtak össze
újra és újra életük útjai, melyek – mi-
vel a tanár-diák kapcsolatból idõvel
barátság lett – azóta is folyamatosan
keresztezik egymást. Ábrahám Zsolt,
a bonyhádi Szinkron zenekar oszlo-
pos tagja pedig egy közös dalt énekelt
el egykori zenekari társával. A mûsort
a Tücsök Zenés Színpad ifjú tagjai zár-
ták. A sorozat következõ vendége –
április 11-én – Kis Pál István tanár-
szépíró lesz.  B. P.

Béresné Kollár Éva (balról) és Simon V. Zita kivetített 
fotók segítségével idézték fel a zenepedagógus életének 

fontosabb pillanatait
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Két hónap alatt értékes komposzttá alakul a zöld hulladék
Módosul a házhoz menõ szelektív hulladékok összegyûjtésének rendje Szekszárd családi házas övezeteiben

Az Alisca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft. üzemelteti a Szek-
szárdon hamarosan megnyíló kom-
posztáló telepet. A Dél-Balaton Sió-völ-
gye hulladékgazdálkodási rendszer
egyik fontos projektelemeként meg-
valósuló létesítmény Szekszárd és a
környezõ települések növényi hulladé-
kát kezeli majd.

A térségben képzõdõ szerves hulla-
dékok zöme eddig közvetlenül a helyi
hulladéklerakókra került. A komposztá-
ló megépítésével, ezen hulladékok szak-
szerû kezelésével egyrészt csökkenthe-
tõ a deponált hulladék mennyisége,
másrészt a korszerû komposztálási tech-
nika bevezetésével igen jól értékesíthe-
tõ, kiváló minõségû termék készíthetõ.

A lakosság termelte hulladék leg-
alább 30%-a komposztálható szerves
anyag, melybõl „mesterséges humusz”
állítható elõ, ami a növények számára
nélkülözhetetlen tápanyagokat tartal-
maz. A lakosság által zsákba rakott, vagy
összekötegelt növényi hulladékot az
Alisca Terra Kft. dolgozói kéthetente
hétfõn gyûjtik össze és szállítják el. A
komposztáló telep bejáratnál lévõ híd-
mérlegen lemérik, majd ezután a te-
lepvezetõ illetve a nehézgépkezelõ ál-
tal kijelölt helyre ürítik a lakossági zöld
hulladékot.

A komposztáló téren elhelyezett, újra-
hasznosítható anyag darálás és segéd-
anyagokkal történõ összekeverés után gy-
ors bomlásnak indul. A két hétig tartó tar-
tózkodási idõ alatt folyamatosan nyomon
kísérik a levegõ hõmérsékletét és az anyag
nedvességtartalmát, ha szükséges leve-
gõztetik, és utónedvesítik a keveréket a te-
lepen dolgozó szakemberek. Ezután a fé-
lig kész komposzt prizmákba rendezve az
utókezelés során még 6 hétig érlelõdik
fólia alatt. A kész komposzt a teljes – 8 he-
tes – bomlási folyamat végén, rostálás
után nyeri el végsõ formáját.

A lakosság által szabályosan kihelye-
zett zöld hulladékot a többi szelektíven

gyûjtött – bezsákolt mûanyag és köte-
gelt papír – hulladékkal együtt kéthe-
tente hétfõn gyûjtik össze az Alisca Ter-
ra Kft. dolgozói. Páros heteken a város
északi és nyugati részérõl, páratlan he-
teken a déli és keleti területén lévõ ut-
cákból szállítják el mindhárom szelek-
tíven válogatott lakossági hulladékot a
nap folyamán más-más idõpontban. A
város belsõ, tömbházas övezeteibõl
elõzetes bejelentés után viszi el a cég
a közterületekrõl származó zöld hulla-
dékot.

Aki nem akar két hetet várni a leg-
közelebbi szelektív járatig, annak ar-
ra is lehetõsége van, hogy a szelektí-
ven leválogatott hulladékát kivigye
az õsz óta mûködõ Damjanich utcá-
ban lévõ hulladékudvarba. Innen is a
komposztálóba jut a zöld hulladék, a
mûanyag és papír pedig a cikói hul-
ladékkezelõ központ válogatócsarno-
kába.

A lakossági hulladékudvar
nyitva tartása: 

Hétfõ: szünnap
Kedd: 10-17 óra
Szerda: 8-14 óra
Csütörtök: 8-14 óra
Péntek: 10-17 óra
Szombat: 8-12 óra

Társasházi igénybejelentéseket ügyfélszolgálati
irodánkban tehetnek, ahol további információkat
is kaphatnak. Címünk: Szekszárd, Epreskert 9. 
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig: 8-15 óráig,
pénteken: 8-13 óráig 
Tel.: 74/528-850, fax: 74/528-851



92012. április 1. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK!

Türelem, nyugalom, mosoly
Tam Gabriella: „Mindennek a gyerekek a mozgatórugói”

Sorozatunk legutóbbi fejezetében
Aczél Ildikó, a gyakorló általános is-
kola tanítója azt ajánlotta, hogy az
eredetileg holland tolmács és ide-
genvezető Tam Gabriellával beszél-
gessünk. Amikor Ildikó „lefestette”
Gabriellát, azt mondta, hogy a moso-
lya soha nem fogy el, s hogy ebben
a rohanó világban is mindig optimis-
ta, egy kicsit hitetlenkedtem. Ám az
elmondott történetei, a dolgokhoz
való idomulása és a beszélgetésünk
Ildikó minden szavát igazolták. 

– Miért éppen holland tolmács lett?
– Mert annak idején másfél évig Hol-

landiában dolgoztam egy családnál. Vi-
gyáztam a gyerekekre, mentünk almát
szüretelni, s közben nyelviskolába jár-
tam, ahol természetesen hollandul ta-
nultam. Nem volt nagyon nehéz, mert
már kimenetelem elõtt tudtam ango-
lul. Amikor hazajöttem, folytattam a ta-
nulást, elvégeztem azokat az iskolákat,
amelyek szükségesek voltak a tolmá-
csoláshoz és az idegenvezetéshez.

– Most jót nevetett. Min is?
– Egy mondás jutott az eszembe, mi-

szerint: amikor egy részeg angol tenge-
rész németül beszél, az a holland nyelv.

– Remélem, jól emlékszem, mégis
belgáknak tolmácsolt idehaza, sõt
Gabriella nevéhez fûzõdik a belgi-
umi Waregem és Szekszárd testvér-
városi kapcsolatának létrehozása.

– Kezdem a végén. Az utóbbiban
több városi képviselõ is jelentõsen köz-
remûködött… Olyan kapcsolatot akart
Waregem létrehozni, ami segítséget je-
lent például a Szekszárdon élõ hátrá-
nyos helyzetû gyerekeknek. De vissza
az elsõ kérdéséhez: több holland cso-
portot is vezettem, ám belgákat is.
Megjegyzem, Belgiumban a lakosság
jó része – talán a fele – holland nyelv-
járást beszélõ flamand. Abszolút nem
volt különösebb kihívás velük beszél-
getnem, õket idegenvezetni.

– A belga kapcsolat mit adott váro-
sunknak?

– A testvérváros kétévente ötven-öt-
ven hátrányos helyzetben élõ gyerme-
ket – a Szivárvány iskolába járókat, s az
akkori „gyiviseket” – nyaraltatott. Csa-
ládoknál helyezték el õket, kiránduláso-
kat szerveztek a fõvárosba és az Észa-
ki-tengerhez, megmutatták a neveze-
tességeket, rendre elvitték õket a váro-
si rendezvényekre, s odahaza is nagyon
kitettek magukért. A gyerekek számá-
ra az egy-egy hét maga volt a Kánaán.
Volt, aki nem akart hazajönni.     

– Kezdem megismerni a kifejezõ
mosolyát, pontosabban mosolyait,
hiszen sokféle van.

– Most az jutott eszembe, hogy sok
waregemi család már-már rendszere-
sen küldött az én címemre csomagot
a náluk vendégeskedett gyerekeknek.
Megírták, hogy kié a ruha, kiknek ad-
jak a remek csokoládékból, kiknek
küldték a játékokat. Én pedig precízen
kézbesítettem. Volt öröm, az biztos. De
az is elõfordult, hogy a családok a követ-
kezõ évben is meghívták hozzájuk a
már ott járt kicsiket a családjukkal
együtt, vagy Magyarországra jöttek, s
itt vitték õket magukkal a kirándulá-
sokra. Sok év után még ma is vannak
élõ kapcsolatok a családok – azaz ke-
resztszülõk – és az azóta felnõtt itteni-
ek között. 

– Mi az, hogy a belga keresztszü-
lõk?

– Említettem, hogy egy-egy hétre öt-
ven-ötven gyereket vittünk ki. Az utol-
só nap a „keresztséggel” zárult. Az ot-
tani családok felnõtt tagjai keresztgyer-
mekükké fogadták a kis vendégeket.
Ajándékokat adtak nekik, s nagy ün-
nepséget csaptak.  

– Milyen emberek a belgák?
– Nyitottak, barátságosak, nagyvo-

nalúak, lazák. Nagyon családcentriku-
sak, szabadidejüket együtt töltik, s ha
van szabad egy-két órájuk, abból bi-
zony nem engednek. Azt mondják, a
szabadidõ az szabadidõ. És így is élnek.
Az is nagyon színpatikus, hogy sehon-
nét nem nézik ki az embert. Bármed-
dig maradhatsz például egy étterem-
ben, a pincérek nem kérdezgetik öt-
percenként, hogy mit rendelnél még.

– Az is rémlik, hogy a szekszárdi
kórházzal is volt kapcsolatuk.

– Igen, a hollandoknak. Az egyik cso-
portból valaki megbetegedett, s kór-
házba került. Látva, hogy itt „egyszerû”
ágyak vannak, szervezkedni kezdtek,
majd kiderítették, hol lesz odahaza kór-
házfelújítás vagy összevonás, és elin-
tézték, hogy a jó állapotú, elektromo-
san vagy mechanikusan emelhetõ
ágyakat megkaphassuk. Szóval bein-
dult a láncolat, aminek keretében pél-
dául Tengelicre is szép számmal kerül-
tek kerekes-, illetve tolószékek. Amikor
jött a felajánlás, a fõigazgató úrral meg-
beszéltük a dolgot, aki szintén örült az
adományoknak. Bár a szállítást nekünk
kellett megoldanunk. Szerencsére né-
hány itteni vállalkozó is mellénk állt, s
olcsón elhozták a holmikat.

– Már korábban meg akartam je-
gyezni, hogy szavaiból árad a gyer-
mekszeretet. Úgyhogy következze-
nek a sajátjai, de mutassa be a fér-
jét is.

– Zolival, a férjemmel együtt jártunk
gimnáziumba, s az utolsó évben már
amúgy is „együtt jártunk”. Szóval diák-
szerelem a miénk. Zoli építõmérnök,
és egy építõipari céget vezet. De ami-
kor hazaér, akkor minden ideje a gye-
rekeké, akik ketten vannak. Bozsó ki-
lencéves, harmadik osztályos, német
tagozatos a Babits-iskolában. Kicsi lá-
nyunk, Zselyke nyolc hónapos. Való-
sággal imádja a bátyját. Amikor Bozsó
hazaérkezik, õ mászik utána, ahogy
csak tud. Aztán együtt játszanak. Az
maga a gyönyörûség. Nálunk minden-
nek a mozgatórugói a gyerekek.

– Gondolom, már kiderült, hogy a
kis fiatalember melyik tantárgy fe-
lé vonzódik?

– A matematika az erõssége… Volt,
amikor a régészetet emlegette. De egy-
szer elmentünk egy ásatásra, ahol a ré-
gészektõl megtudta, milyen gyakran
vannak távol az otthonuktól. Erre kö-
zölte, hogy azért nem lesz régész, mert
kevés idõt tölthet a családjával. 

– Családi programok? 
– Nekünk minden együtt töltött idõ

program. Sokat vagyunk a szabadban,
de nem csak az udvarunkra utalok, ha-
nem imádunk kirándulni, túrázni.
Tesszük ezt itt a környéken, de gyakran
megyünk a Mecsekbe is.

– Most nem utalok a nevetésére…
– Jó, de elmondom az okát. A fiúk

mindketten nagyon szeretnek fõzni.
Úgyhogy a hétvégeken az övék a kony-
ha. Már a hét közepén megtárgyalják az
ínyencségekbõl álló menüt, szombat
reggel együtt mennek a piacra és az üz-
letekbe beszerezni mindent, ami kell.
Mióta jó az idõ, Zselykét is magukkal vi-
szik. Szombaton vagy vasárnap nálunk
ebédel a Mami és a Papa, azaz a szüle-
im. Hét közben pedig Zselykével mi
szaladunk el hozzájuk ebédre.

– Szülei is ilyen kiegyensúlyozott,
jó kedélyû emberek?

– Igen. Kis és nagy családunkra egy-
aránt jellemzõ az összetartás, a nyuga-
lom és a mosoly. Sõt a humor is a topon
van. Nézze, mindannyiunk számára na-
gyon fontos mindaz, amit felsoroltam.
Mi nem vágyunk óriási dolgokra, ha-
nem normális életre, egészségre, s arra,
hogy megmaradjunk egymásnak szere-
tetben, összetartásban, nyugalomban. 

– Ön jelenleg dolgozik?
– Nem. Zselykével vagyok gyeden.

De egy percig nem unatkozom. S nem
csak azért, mert egy családi ház rend-
ben tartása nem kevés idõ, ráadásul a
heti takarítást, a nagymosást fõként
szombaton végzem el, amikor a fiúk a
fõzési különlegességekkel foglalatos-
kodnak. Hétköznapokon pedig reggel 6
órakor csörög az óra, a közös reggeli
után Bozsót útnak indítom, majd a kicsi-
vel baba-mama tornára megyünk, aztán
megejtjük a napi bevásárlást… és min-
dig akad valami plusz. Ha úgy adódik,
szüleim bármibe besegítenek, de legszí-
vesebben Zselykével foglalkoznak.   

– Mi pedig foglalkozzunk az aján-
latával.

– Szeretném, ha a gyógytestnevelõ
és gyógypedagógus Balogh Krisztina,
a Mocorgó Képesség- és Mozgásfejlesz-
tõ Játszóházat mutatná be, ami a peda-
gógiai szakszolgálat kertén belül mû-
ködik. Úgy hiszem, az ottani foglalko-
zásokra sokkal több apróságnak lenne
szüksége, mint ahányan igénybe ve-
szik. V. Horváth Mária
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Félezren a Sió-parti futópartin

Nem csak legények voltak a gáton!
Mint a mezõgazdaságnak, egy sikeres
futóversenynek is alapvetõ feltétele az
elfogadható idõjárás. Tavaly a kifejezet-
ten zord idõ erõsen hátráltatta a meg-
mérettetést, az idei, a meteorológiai ta-
vasz kezdetét jelzõ verõfényes napsü-
tés viszont kifejezetten csalogatott a
Sió-töltésre az elmúlt hétvégén. A Szek-
szárdi Vízmû Kft. támogatása, a Sport-
élmény Alapítvány szervezõ ereje jó-
voltából a víz világnapjához kapcsoló-
dóan másodszor is létrejött az évadnyi-
tó futó szabadidõsportos rendezvény.
Úgy tûnik, hagyományteremtõ szán-
dékkal minden évben meg fogják ren-
dezni ezt a tömegversenyt.

Minden emellett a helyszín mellett
szól. A csend, a nyugalom, a festõi pa-
noráma, ami máshonnan nézve, a
Szekszárdi-dombságot, nem biztos,
hogy elénk tárul. Mást látunk, mint az
autóból kitekintve Szekszárd határá-
hoz érve. De ennél is fontosabb, hogy
remek, autók kijárta, nem túl kemény,
nem is túl löszös talajon futhattunk,
kocoghattunk, amire jó rálépni, mert
nem tarkították göcsörtös füves szaka-
szok sem a töltésen, sem közvetlenül a
Sió-part lenti füves szakaszain.

Vagy hatszázan vagyunk mozgás-
ban. Remek látvány ez is a szemnek. A
2,5 kilométeres mini távra kalibráltak
egy kis idõ elteltével visszafelé jönnek,
az öt és a tíz kilométerre vállalkozók
még odafelé tartanak. Bár, a verseny-

sport-irányultsággal futók némelyike
– például a két városi egyesület atléta
növendékei vagy a Kadarka Futóklub
maratonistái, félmaratonistái, akiknek
a tízezer méter minden idõben napi
edzésadag – már akkor visszafelé tart,
amikor a magamfajta majdnem 8 per-
ces ezreket produkálók még a fordító
féltávot sem érték el. De ez nem ver-
seny, és jó, hogy így van. Mert barátok,
baráti közösségek futnak egymás mel-
lett. Olykor beszélgetve, panorámázva,
biztatva a szembejövõ ismeretlen
„ötvenkedõt”, „hatvankodót”, némely
esetben „hetvenkedõt”.

S bár hagyományos értelemben
nem verseny ez, azért a magamfajtá-
nak önbizalomnövelõ tényezõ, amikor
azt tapasztalom, hogy a kisiskolások,
felsõ tagozatosok, serdülõkorúak tu-
catjai néhány száz méter, legföljebb
egy kilométer megtétele után megáll-
nak, hosszas sétával folytatják. Nem új
keletû jelenség ez számomra, jó né-
hány testnevelésórát láttam kint a Pol-
lackon, amikor a gyerek, hiába kérik
tõle a folyamatos futást, erre 400 mé-
teren át képtelen... Ami azért szomorú
tükörkép a jövõ generációja általános
testi képességéirõl, fizikai terhelhetõ-

ségérõl. De most inkább keressük a po-
zitívumokat: akik már eljöttek, s futva
gyalogoltak, vagy éppen fordítva, azok
legközelebb is eljönnek egy ilyen ide-
ális helyszínen zajló nagyszerû rendez-
vényre.

A gáláns szponzor, aVízmû Kft.
nagyvonalúságának köszönhetõen,
mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül,
egy díszes, esztétikus, ráadásul jó mi-
nõségû, a „víz világnapját” hirdetõ
póló is dukált annak, aki a választott
távját teljesítette. Járt, de sajnos nem
jutott mindenkinek. Mármint annak
a több tucatra tehetõ versenyzõnek,
aki csak késõbb érkezett célba, s az
elsõ útja nem a pólóosztókhoz veze-
tett. Õk nem feszíthetnek ebben a
ruhadarabban. A szponzor több száz
pólót legyártatott, de ebbõl a mint-
egy félezer résztvevõ mindegyiké-
nek nem juthatott. Minden bizony-
nyal ekkora érdeklõdésre nem szá-
mítottak a szervezõk. A póló nélkül
maradtak egyébként megértéssel to-
lerálták az objektív helyzetet – mert
nem erre ment ki a játék –, és rekla-
máció nélkül távoztak.

Ettõl, vagy éppen ezért is a szokvá-
nyos, mondhatni követelõzõ magyar
virtustól eltérõ volt ez – a soron követ-
kezõ nagy eseményt – a Domaine Gróf
Zichy városi futófesztivált remekül föl-
vezetõ Sió-parti futóparti…

B. Gy.

Tanyatulajdonosok figyelmébe!

Húsvétkor is védekezzünk
a betörõk ellen

A közelgõ ünnepekre való tekintettel – amikor a tapasz-
talatok szerint megsokszorozódik a tanyabetörések száma
– a Szõlõ-Szem Mozgalom felhívja a tulajdonosok figyelmét
a fokozott védekezésre. Mivel a betörõk fõ célpontjai a füs-
tölt áruk, a kerti mûszaki cikkek és a szeszes italok (pálin-
ka, bor), az alábbi óvintézkedések megtétele javasolt.

• Tanyáikat jól zárják be (napközben is, hiszen ha a
kert vagy szõlõ hátsó végében dolgoznak vagy pihennek,
a nyitva hagyott kapun vagy ajtón keresztül a tettes gond
nélkül bejuthat az ingatlanba, és észrevétlenül távozhat
az eltulajdonított értékekkel).

• A szomszédok beszéljék meg egymással az épületek
õrzését, figyeljenek egymás ingatlanára is.

• Amennyiben gyanús, idegen személyek, gépkocsik
mozgását észlelik, írják fel a rendszámot, illetve jelezzék
a dolgot a rendõrségnek a 112-es hívószámon.

• Ha ingatlanukon betörési nyomokat észlelnek, szin-
tén hívják a rendõrséget. A helyszínt ne változtassák meg,
mert az megnehezíti a nyomok rögzítését és az elköve-
tõk felkutatását.

• A szárazság miatt legyenek körültekintõek tûzrakás-
kor, hulladékot, venyigét ne égessenek, ha tüzet raktak,
azt alaposan oltsák el. Tüzet, parazsat felügyelet nélkül
hagyni veszélyes és tilos. (Az elmúlt két hétben elõfordult,
hogy az egyik völgyben a tûzrakóhelyet magára hagyták,
lángra kapott a faház környezete és a faházzal együtt le-
égett.)

Az általuk ismert leginkább rászorult embereknek 200 cso-
magot adtak át a Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoport-
jának önkéntesei március 27-én, kedden délelõtt a Hunyadi
u. 4. sz. alatt. .A többgyermekes családok, valamint a nehéz
körülmények között élõ kisnyugdíjasok alapvetõ élelmiszere-
ket (liszt, cukor, rizs, tészta, étolaj, édesség) vehettek át az ün-
nepek elõtt, illetve a gyerekek számára különbözõ játékokkal
is megtoldották az adományt. Lemle Béláné, a szeretetszolgá-
lat vezetõje lapunknak elmondta: áprilisban két alkalommal is
lesz használtruha-osztás, errõl aktuális lapszámainkban tájé-
kozódhatnak a kedves olvasók. A használtruha-adományokat
kéthetente kedden délelõtt, 8–10 óra között várják a Hunya-
di utca 4.szám alatti irodájában.  Gy. L.

Szeretetcsomagok húsvétra

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja április 3-án és
17- én, kedden délelõtt 8 és 10 óra között használtruha-osztást
szervez Szekszárdon, a Hunyadi utca 4.-ben. Szívesen segítünk,
jöjjenek hozzánk!

A szeretetszolgálat munkatársai

Rajzpályázat 
A hagyományos gyermeknapi, Tolna
megyei gyermekrajzpályázat és kiállí-
tás általános iskolás korú gyermekek
számára 42. alkalommal kerül megren-
dezésre. A pályázat témája és techniká-
ja és az alkotások mérete szokás sze-
rint kötetlen. Idén a zsûri alternatív té-
mát is javasol a pályázóknak Család
mint közösség címmel. Kiemelt figye-
lemmel fogadja a család – ábrázoláso-
kat, mely a családot munka, szabad-
idõs tevékenység vagy népszokáshoz
kötõdõ cselekvés közben ábrázolja. 

A mûveket maximum 3 cm széles
paszpartuval ellátva kérjük, tanulón-
ként legfeljebb 2 alkotást várunk. A ne-
vezési díj alkotásonként 250 Ft.

A pályamunkákat iskolánként kér-
jük személyesen leadni 2012. május
7–11. között reggel 8 és délután 16 óra
között a Babits Mihály mûvelõdési ház-
ban. (Szekszárd, Szent István tér
15–17.) Ekkor lehetséges a nevezési díj
fizetése is, melyrõl számlát adunk.

A díjazás életkor szerint történik.
A rajzokból készülõ kiállítás megnyi-

tója és az ünnepélyes díjátadó 2012. má-
jus 23-án 15 órakor lesz a megújult Vár-
megyeházán. (Szekszárd, Béla király tér
1.). Információ: info@babitsmuvhaz.hu,
vagy a 74/529-610 /122-es mellék.
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Nekünk katolikus keresztényeknek a
kereszt a jelképünk, mert Krisztus és
az õ keresztje elválaszthatatlan egy-
mástól. A kereszt ott van életünk kö-
zéppontjában, sajnos sokszor csak
szemléljük a keresztet, ahelyett, hogy
hordoznánk. Pedig Jézus kimondja az
õ követésének feltételeit: Aki követni
akar engem, vegye fel keresztjét min-
den nap, és úgy kövessen,

Az egyik lelki író nagyon találóan
mondja. „Kifordítva és hátulról nézed
a keresztet, pedig nemcsak a keresz-
tet kell meglátnod, hanem azt a Jé-
zust, aki rajta függött.”

Szent Pál eligazít minket, amikor azt
mondja: „…a kereszt a zsidóknak bot-
rány, a pogányoknak ostobaság, ne-
künk pedig a mi üdvösségünk.”

Ezért tesszük szobánk falára, ezért
hordjuk a nyakunkban, hogy a ma-
gunk számára, és mások számára is
jelezzük, hogy mi kihez tartozunk,
hogy kié vagyunk.

De ez felelõsséggel is jár, mert aki
hordja a nyakában pl. Krisztus kereszt-
jét, annak törekednie is kell arra, hogy

úgy éljen, ahogy Jézus megmutatta.
Errõl tettek tanúságot a lengyel légi-

társaság dolgozói, amikor az unió
újabb támadást intézett a keresztény-
ség ellen, azzal, hogy a lengyel légitár-
saság, a LOT, brüsszeli uniós felszólí-
tásnak eleget téve, a szent tehénként
emlegetett világnézeti semlegesség
nevében március elsejétõl megtiltja a
légiutas-kísérõknek, hogy bármilyen
vallási jelképet viseljenek.

Vagyis: pl. a lengyel stewardessek
többé nem hordhatnak keresztet a
nyakukban!

A kereszt tilalmának híre délelõtt 10
óra 49 perckor került nyilvánosságra.

Válaszként a lengyel cég szakszer-
vezete egy órán belül bejelentette,
hogy általános sztrájkot tartanak, és

az egész légitársaság leáll! S láss cso-
dát: még ugyanazon a napon, 13 óra
28 perckor a rendeletet hivatalosan
visszavonták. A lengyel légitársaság
igazgatósága pedig bocsánatot kért
az alkalmazottaktól vallási érzékeny-
ségük megsértéséért.

Így is lehet válaszolni az uniós elké-
pesztõ ötletekre, amelyek akár nyíltan,
akár burkoltan,de a kereszténység el-
len vannnak. Hál’ Istennek, a lengyel
társadalom egységes a keresztény
gyökerek elismerésében. Magyaror-
szágon mindig van egy hangos ki-
sebbség, amely félti a társadalmat a
kereszténységtõl, aztán vannak lelkes

nemzeti, keresztény gondolkodó hon-
fitársaink, és sajnos vannak, akik kö-
zömbösek, akik csak a húsos fazeka-
kat siratják.

Nehezíti a helyzetünket a gazdasá-
gi válság, a nehéz államháztartási
örökség, és a belsõ ellenzéki támadá-
sok, amelyekhez a nemzetközi nagy-
testvért kérik segítségül, akik az unión
keresztül, koncepciós döntéseken út-
ján igyekeznek megnyirbálni a mi nem-
zeti és keresztény értékeinket.  

A kérdés: Mi egységesen reagá-
lunk ezekre a támadásokra, mint a len-
gyel testvéreink, akik velünk is szolidá-
risak, vagy érvényesül az oszd meg
és uralkodj elve ?

Most a kezdõdõ nagyhét alatt Jézus
kereszthalálára és feltámadására em-
lékezünk, nekünk is törekednünk kell
meghalnunk a bûnnek, és Krisztussal
feltámadni az új életre saját személyes
életünkben és nemzetünk életében is.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-
den jóakaratú embernek áldott húsvé-
ti ünnepeket. Bacsmai László

plébános
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E heti rejtvényünk megfejtését április 8-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A március 18-ai rejtvény helyes megfejtése: Csak törpe nép felejthet õs
nagyságot. A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert: Pilisi Julianna, Szekszárd, Honvéd u.19. Fszt.2.
Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Jelentkezés
kirakodóvásárra
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza és a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft.
2012. április 28-án MÁJUSVÁRÓ
CSALÁDI NAPOT rendez Szek-
szárdon, a sportcsarnok környé-
kén. A programot KIRAKODÓ-
VÁSÁR színesíti, amelyre árusok
jelentkezését várjuk.

A vásáron való részvétel feltéte-
leirõl, a rendezvénnyel kapcsola-
tos egyéb tudnivalókról az érdek-
lõdõknek vásári rendtartást és je-
lentkezési lapot küldünk. 

Információkérés: 74/529-610
vagy info@babitsmuvhaz.hu

Evangélium
Per crucem ad lucem! 

A kereszten át 
a világosságra!

Katolikus
istentiszteletek

rendje Szekszárdon

Belváros Újváros
Nagycsütörtök 18.00 17.00

Nagypéntek 18.00 16.00
keresztút a Remetén: 9.30

15.00
Nagyszombat ételszenteléssel

20.00 20.00
Húsvétvasárnap 7.30
feltámadási körmenettel8.45

11.00 és 18.00
feltámadási körmenettel 10.00
Húsvéthétfõ         8.45 és 18.00      7.30
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FITA-teremverseny

Ijászsikerek Kecskeméten
Március 25-én, Kecskeméten, a He-
tényegyházi Íjász- és Szabadidõ-
sport Egyesület megrendezésében
került sor az idény utolsó olyan ver-
senyére, melyen kvalifikáció volt
szerezhetõ a március 31-én, a Ma-
gyar Íjászszövetség által, Dunake-
szin megtartott FITA Országos Baj-

nokságra. A Dél-alföldi Régió meg-
mérettetésén közel 120 íjász indult,
a Tolnai Tájak Íjász Egyesületet 2
fõ képviselte: Kovács Gábor szeni-
or férfi olimpiai kategóriában 2.
helyezést, míg Rizsányi Kata ifjú-
sági nõi vadászreflex kategóriában
1. helyezést ért el.



A szekszárdi Kadarka Futóegyesü-
let hat tagja állt rajthoz a március
18-i Róma Maratonon, s ami en-
nél is fontosabb: teljesítette is a
42,195 kilométer hosszú távot.

A terv közel egy éve pattant ki a kadar-
kások fejébõl, hogy a több hazai és kül-
földi maratoni verseny – a szekszárdi
klub tagjai 2009-ben Párizsban és
Amszterdamban, 2010-ben Kassán,
Athénben, tavaly Bécsben, Madridban,
Oslóban és Firenzében, idén pedig
Barcelonában rótták a kilométereket
– teljesítése után az „örök városban” is
leküzdjék az embert próbáló távot. A
felkészülési idõszak ezúttal a téli hó-
napokra esett, ezért nem ritkán hó-
ban, fagyban, sárban készültek a szek-
szárdi dombok és szurdikok között a
tavaszi versenyekre.

A csapat hat futóval és hét kísérõvel
indult Rómába. Az olasz fõvárosban a
Szent István Zarándokházban volt a
szállásuk, ahol a házat vezetõ Kalocsai
Iskolanõvérek vendégszeretetét élvez-
ték. A verseny útvonalát kétszer járták
be. Elõször gyalogosan, majd a verseny
napján futva. Róma történelmi látni-
valókban igencsak bõvelkedik, így az

ott töltött három napban próbálták a
fõbb nevezetességeket megnézni. A
hosszú sétákért a látnivalók bõven kár-
pótolták õket, elég, ha csak a Szent Pé-
ter-bazilikát vagy a Sixtusi kápolnát
említjük. A többi látványossággal már
futva, a maraton útvonalán ismerked-
hettek meg.

A rajthoz álló közel 14 ezer futó a Co-
losseum tövében gyülekezve várta,
hogy eldördüljön a rajtpisztoly (valaha
az arénában ennek a tömegnek a négy-
szerese nézte gladiátorok véres harcát).
A verseny útvonala tulajdonképpen egy
idõutazás volt, ami az ókori Rómától a
barokk koron keresztül a reneszánsz
olasz fõvárosig tartott. A maraton mezõ-
nye szebbnél szebb mûemlékek mellett
vezetett: Colosseum, Forum Romanum,
Szent Péter-bazilika, Piazza Navona, Spa-
nyol lépcsõ, Trevi-kút, Capitolium, Cir-
cus Maximus. A pálya nehézségét a 

15-20 kilométer hosszú macskaköves
útszakasz és a meleg jelentette. A lát-
vány és a római szurkolók buzdítása át-
segítette a nehézségeken a futókat.

A versenyen 12 688-an értek a célba,
köztük a hat szekszárdi induló. A leg-
jobb idõvel Báter Károly teljesítette 
a távot (3:36:47 óra), õt dr. Schranz 
Róbert (4:05:46), Dobos Renáta
(4:10:05), Kárpáti József (4:19:29), 
dr. Zsigmond Árpád (4:48:26) és 
dr. Fenyvesi Tímea (4:56:08) követte.
Lehetõség volt még egy 4 kilométeres
Colosseum-kört futni, amit Kárpáti
Gyöngyi és Báter Dávid teljesített.

A kadarkások hazaérkezve teljes erõ-
bedobással szervezik a május 6-án har-
madik alkalommal sorra kerülõ Borvi-
dék Félmaratont, ami a megszokott jó
hangulatával, ezernél is több résztve-
võjével Szekszárd egyik legjelentõsebb
sporteseménye. fl
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A Repülõ Grúzok névvel titulált
Kaukázusi Grúz Nemzeti Tánc-
színház közép-európai turnéja al-
kalmából Magyarországon!

A tavalyi évben Magyarország
nagyvárosain végigsöpört a Grúz
Vihar. A Kaukázusi Grúz Nemze-
ti Táncszínház 22 alkalommal lé-
pett színpadra, és mindenhol telt
ház és óriási ováció fogadta a vi-
lághírû együttest. Sajnos néhány
város nem osztozhatott a nagy-
szerû látványban, hiszen a szer-
vezõk képtelenek voltak minden-
hová eljuttatni a produkciót.
Most azonban újabb lehetõség
nyílik arra, hogy a még kimaradt váro-
sokba is eljusson a grúz csoda. Az
együttes 2012 áprilisában és májusá-
ban a Benelux államokban, Ausztriá-
ban és Szlovákiában teszi tiszteletét,
ám a Concert Europe rendezvényszer-
vezõ iroda jóvoltából most 4-5 elõadás
erejéig ismét Magyarországon lesznek
a  Repülõ Grúzok. 

Szekszárdon a tánc világnapja al-
kalmából 2012. 04. 29-én este 7 óra-
kor lesz látható ez a fantasztikus elõ-
adás a városi sportcsarnokban.

A Georgian Storm címû produkció
nem véletlenül járta be a világ legna-
gyobb színpadait. Ilyen tüzes tempera-

mentum, ilyen elsöprõ energia ritkán
látható és érezhetõ a színpadon. A több
mint 2000 elõadást megélt szuperpro-
dukció egy nagyon egyszerû, de igaz
mottója: 10 perces álló tapsvihar 5 kon-
tinensen! Több mint 2 millió nézõ
nem tévedhet! A modern formában tá-
lalt autentikus zene, a mágikus elõadás-
mód és a színpompás ruhák tökéletes
képet adnak a Kaukázus õsi kultúrájá-
ról, szemet gyönyörködtetõ látvánnyal
gazdagítva a nézõket. Jegyek korláto-
zott számban a Tourinform irodában,
a helyszínen, valamint a jegy.hu we-
boldalon! Figyelem! Csak egy elõadás
lesz! (x)

Tízperces álló tapsvihar
öt kontinensen!

A kadarkások Rómát is meghódították
Hat szekszárdi futó teljesítette a maratoni távot az olasz fõvárosban

Kedves újvárosiak!
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör idén is csatlakozott a „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” programhoz.

Ennek keretében szeretnénk újra
Szekszárd Újvárosában, különösen az
újvárosi templom környékén egy
húsvét elõtti nagytakarítást tartani.

Ezért kérünk mindenkit, hogy a
nagyhét elején tegye rendbe a saját
háza elejét, valamint ha módjuk van
rá, jöjjenek el és segítsenek a nagy-
takarítás többi munkálatában is!
Találkozó: 2012. április 4., szerda 14
órakor a Szent István Ház (Szekszárd,
Rákóczi u. 69–71.) udvarán.

Kérjük, hozzanak magukkal a nagy-
takarításhoz szükséges eszközöket
(lapát, gereblye, seprû...)!

Érdeklõdni lehet: Horváth Jánosné,
Edit, tel.: 313-175, 20/52-46-820.

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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ÁPRILIS 2. 15.00 Magyarországi õsbemutató – Ulrich Hub:
An der Arche um acht / Nyolckor a bárkán, zenés gyermek-
elõadás. Két pingvin az Antarktiszon nagyon meglepõdik,
mikor egy fehér galamb érkezik hozzájuk és meghívót kéz-
besít számukra Noé bárkájára. De mi legyen a harmadik tár-
sukkal? 
ÁPRILIS 3. 11.00 Ulrich Hub: An der Arche um acht / Nyolc-
kor a bárkán, zenés gyermekelõadás
ÁPRILIS 4. 9.00 Märchen aus dem Koffer: Der Froschkönig
/ Mesék a bõröndbõl: A békakirály, bábjáték, Cikó. A csoda-
bõrönd finoman festett falapjai díszletként szolgálnak, ami
elõtt a mese a bábok segítségével életre kel.

ÁPRILIS 3. (KEDD) 17.00 ÓRA
TÛ – CÉRNA – OLLÓ! címmel varró kéz-
mûves-foglalkozás a Babits Mihály Mû-
velõdési Háza és Mûvészetek Házában
a Szekszárd Környéki Foltvarró Egye-
sület tagjainak együttmûködésével.

ÁPRILIS 3-ÁN, KEDDEN 17.00 órai kez-
dettel HÚSVÉTI TOJÁSTARTÓ KÉSZÜL
Gulyásné Schwab Györgyi, Göttlin-
gerné Vitzl Erzsébet foglalkozásveze-
tõkkel. Várjuk szeretettel az érdeklõdõ
és varrni tudó lányokat, asszonyokat!
Belépõdíj 1000 Ft, mely az anyagkölt-
séget is tartalmazza. A tanfolyamhoz
elõzetes jelentkezés szükséges!
(74/529-610 Csabai Zsuzsanna).
Csak a jókedved és a varródobozod –
tû, cérna, olló, gyûszû – legyen nálad!

ÁPRILIS 3. (KEDD) 15.00 A Mentálhigi-
énés Mûhely Önkéntes Központ Nyug-
díjas Tagozatának elõadása a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza 1. számú termében. Elõadó: dr. Tam
Beatrix belgyógyász fõorvos. Elõadás
címe: A leggyakoribb daganatok meg-
elõzése.

ÁPRILIS 5. (CSÜTÖRTÖK) 10.00 ÓRA
KEREKÍTÕ – MONDÓKÁS MÓKA
0–3 éves korig Cirógatós - lógázós -
höcögtetõs - dögönyözõs - mondókás
- éneklõs móka furulyaszóval. Minden
csütörtökön a Babitsban.

ÁPRILIS 7. (SZOMBAT) 9.00–12.00 
GA-ZSI  ZSIBVÁSÁR A GARAY TÉREN
Használt holmik kéz alatti zsibvására
minden hónap elsõ szombatján, a
Garay téren. Jelentkezés (helyfoglalás)
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház infor-
mációszolgálatán.

ÁPRILIS 11. (SZERDA) ÖNARCKÉP ÉR-
TÉKKEL. Vendég: Kis Pál István szép-
író, versmûves. Helyszín: Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
díszterem. Jegyár: 1000 Ft

ÁPRILIS 25. (SZERDA) „VARÁZSOL-
JUNK ZENÉT!” – Zenés délelõtt kicsik-
nek-nagyoknak. A Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza
hangszerbemutatóval egybekötött ze-
nés délelõttöt szervez kicsiknek-na-
gyoknak (3-10 éves korig). Az elõadók
játékos formában mutatják be a hang-
szerek és a komolyzene világát.
Fafúvós hangszerek: 2012. április 25-
én, szerdán 9.30; 10.45. Rézfúvós
hangszerek: 2012. május 23-án, szer-
dán 9.30; 10.45. Belépõjegy: 400 Ft.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza Szekszárd,
Szent István tér 15–17. (PTE IGY Kar 
E épület). Jelentkezéseket a 414-
056-os és 511-247-es telefonszámo-
kon várjuk.

Nyuszi-mesék 
április 7-én 10–12 óráig. 

A Német Színház minden hónap elsõ szombatján 10–12
óra közt magyar nyelvû, interaktív mesedélelõttöt szer-
vez óvodásoknak és kisiskolásoknak a színház mûvésze-
inek közremûködésével. A program ideje alatt a gyerme-
kek részére állandó felügyeletet biztosítunk. Az elsõ alka-
lom ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Agilis munkatársakat keresünk értéke-
sítési területen. Magas kereseti lehetõ-
ség dolgozni szeretõknek. Jó kommu-
nikációs készség elõny. Jelentkezni ön-
életrajzzal, elõzetes telefonos egyezte-
tés után. Tel.: 06 70/576-87-87

APRÓHIRDETÉS

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

MAGYAR NYELVÛ 
SZINKRONFORDÍTÁSSAL

NÉZHETI 
A NÉMET SZÍNHÁZ 

ELÕADÁSAIT!

Nyugdíjasok figyelmébe
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége értesíti
tagjait, hogy a korábban meghirdetett április 17-ei tamási ki-
rándulásra a jelentkezéseket még április 12-ig elfogadják.

Meghívó
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület a Tolna Megyei Le-

véltárral közösen 
„TOLNA MEGYE AZ ÁRPÁD-KORBAN”

címmel kulturális estet szervez.

PROGRAM:
• Simon Péter trombitamûvész és

karnagy vezényletével vallási témájú
kórusmûveket ad elõ a Liszt Ferenc
Pedagóguskórus

• „Tolna megye és a korai Árpádok”
címmel tart elõadást dr. Várady Zoltán
kandidátus, a Tolna Megyei Levéltár
igazgatója, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem fõiskolai tanára

• Kis Pál István „I. Béla intelmei”
címmel írt történelmi eseményjátéká-
nak bemutatója az I. Béla Gimnázium
tanulóinak elõadásában. 

Helyszín: Magyarországi Német
Színház (Szekszárd, Garay tér 4.)
Idõpont: április 13. péntek, 18 óra.
A belépés ingyenes, mindenkit szere-
tettel várunk!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 17. (kedd) 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 17. (kedd) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Április 10. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközép-
iskola (Szekszárd, Kadarka u. 25–27.)

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

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

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

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

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

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

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

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

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

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

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó 30/461-2949• Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal,
jegyzõi titkárság, Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 
• Nyomtatás: AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. • Tördelés: Fazekas András

Cselgáncs, ifi Eb-kvalifikációs versenysorozat

Sárecz Márton vitézkedett Zágrábban
Túl vannak az első, a nyári Európa-
bajnokságra kvalifikáló nemzet-
közi megmérettetések első állo-
másán, a Gemenc Judó SE első
éves ifjúsági versenyzői. Zágráb-
ban több mint ötszázan gyűltek
össze a judokák, köztük három
szekszárdi is, akiket edzőik is el-
kísértek a viadalra. Ezúttal Sze-
pesi Dávid töltötte be a tatami
szélén – ha úgy tetszik – a veze-
tő edzői szerepét.

A legjobb formában, a legtaktiku-
sabban a 60 kg-ban szereplõ Sárecz
Márton versenyzett. Egy horvát, egy
bosnyák, egy olasz, illetve egy ukrán
dzsúdós elbúcsúztatása után nem kis
pechjére azt a lengyel versenyzõt kap-
ta, aki – mint utólag kiderült – a me-
zõnybõl messze kiemelkedve meg-
nyerte a súlycsoport küzdelmeit. A to-
vábbiakban egy szerb ellen vesztett,
aminek az volt az ára, hogy késõbb
már a négy közé jutásért nem mér-
kõzhetett, de a négy gyõzelem és a két
vereség után megszerzett hetedik he-
lyezésével értékes Európa-ranglista
pontokat hozott a konyhára.

Nagyon jól indult a verseny, a friss
igazolású Boros Bence számára az 55

kg-os súlycsoportban. Egy nehéz mér-
kõzésen ukrán ellenfelét a hosszabbí-
tásban egy yukóval legyõzte, és az ez-
után következõ olasz versenyzõ sem
okozott különösebb gondot számára.
De a svéd fiú ellen, már a 8 közé jutá-

sért zajló meccsen, hiába csinált
mindjárt a mérkõzés elején három jó
fogást álló helyzetbõl, a földharcban
megsérült, s ezt követõen az északi
versenyzõ akarata érvényesült, aki
egy kiemelés után meg is nyerte a
meccset.

A szekszárdi színeket képviselõ
Mátics Andrásnak (50 kg) is megvolt
az elsõ, mondhatni, önbizalom növe-
lõ gyõzelme, de egy olasz versenyzõ
megálljt parancsolt számára a zágrá-
bi viadalon. Sajnálhatja, mert mind
fizikumban, mind technikailag ver-
hetõ ellenfelet kapott, de a szakveze-
tés szerint az egyik legstabilabb spor-
tolójuk rossz felfogásban verseny-
zett, s ezért kapott ki.

Folytatódik a fent említett három
szekszárdi versenyzõ nemzetközi
megméretése az elkövetkezendõ
hetekben, hónapokban is. Legköze-
lebb Teplicében lépnek tatamira,
ahol háromnapos edzõtáborozáson
is részt vesz a Gemenc Judo SE. Sze-
pesi József vezetõedzõ a Zágrábban
látottak alapján lapunknak elmond-
ta: még inkább bízik benne, hogy
két versenyzõjük is ki tudja harcol-
ni a nyári montenegrói ifjúsági 
Eb-szereplést. B. Gy.
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