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GENERÁCIÓK CSATÁJA
AZ OB SZEKSZÁRDI
DÖNTŐJÉBEN

SZERDA ESTÉTŐL SZTRÁDÁN
IS UTAZHATUNK PESTRE 12. OLDAL

A SPORT
A DEMOKRÁCIA
ISKOLÁJA 5. OLDAL 6. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Az összefogás, együttműködés
erejét is jelképezi az az inkubátor-
ház, mely csütörtök délután nyi-
totta meg kapuját Szekszárdon,
az ipari parkban. Az ünnepélyes
körülmények között felavatott lé-
tesítmény célcsoportját a helyi
szaktudásra alapozó termelői
szektor kisvállalkozásai képezik.

Elsõsorban a gépipar, építõipar, in-
novatív vállalkozások elõtt nyílnak a
korábbinál jelentõsebb távlatok. Ezt
hamarosan a várhatóan hat ideköltö-
zõ – egyúttal telt házat eredményezõ
– vállalkozás is nyugtázhatja majd.

A több mint 2400 négyzetméter
alapterületen, összesen 349 millió fo-
rintból megvalósult beruházás átadó

ünnepségén Horváth István polgár-
mester hangsúlyozta: a létesítmény
már létrejötte folyamatában betöltöt-
te szerepét, hiszen helyi cégeknek,
vállalkozóknak adott munkát. 

A megvalósuláshoz a vállalkozásfej-
lesztési alapítvány saját forrást biztosí-
tott, hitelt szerzett, és igénybe vette a
Paksi Atomerõmû Zrt. segítségét is.

Átadták az inkubátorházat
Várhatóan hat vállalkozásnak ad otthont az új létesítmény
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A létesítményt Horváth István polgármester, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány elnöke, Molnár
Csaba, a miniszterelnöki hivatalt vezetõ miniszter és Tóth Ferenc, az alapítvány ügyvezetõje adták át
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ÓVODAI BEÍRATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nata, vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

- valamint orvosi igazolása.
Lehetõség szerint a szülõ vigye magával

beíratandó gyermekét. 
- Beíratható az a gyermek, aki harmadik

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

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

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

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

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

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

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

ISKOLAI BEÍRATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A tanulók beíratásával kapcsolatos elõ-
írások, tudnivalók: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nata, vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

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

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

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzõ

BEÍRATÁSI KÖRZETEK

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

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

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

3. számú óvodai körzet – 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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Bayer-elõadás
A Szekszárdi Polgári Egyesület ven-
dégeként Bayer Zsolt író, publicista
tart elõadást április 7-én, szerdán,
16.30 órakor Szekszárdon, a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház színházter-
mében. A belépés díjtalan, minden
érdeklõdõt szeretettel várnak a
szervezõk.

A Föld Órája
A WWF nemzetközi kezdeményezé-
se a Föld Órája, aminek célja, hogy
felhívjuk a figyelmet az éghajlatvál-
tozásra és annak veszélyeire. A vi-
lág legnagyobb klímavédelmi ese-
ményén a csatlakozók vállalják,
hogy március utolsó szombatján,
20.30-tól egy órára lekapcsolják a
világítást.

Horváth Tibor a jelölt
Sajtótájékoztatón mutatták be az
MDF-SZDSZ közös képviselõjelöltje-
it. Városunkban Horváth Tibor kék-
festõ népi-iparmûvész indul az áp-
rilis 11-i választáson. A jelölt hang-
súlyozta: megnyugtató, hogy Szek-
szárdon békésen zajlott a kopogtató
cédulák gyûjtése, s hogy környé-
künkön a pártok egymással kor-
rekt viszonyt tartanak fönn. A tájé-
koztatón résztvevõ Bokros Lajos rö-
viden ismertette a programjukat.
Mint fogalmazott: nem jósolnak dé-
libábos jövõt, programjuk alapja a
munka és a méltóság. - hm -

A víz világnapja apropóján
Pénzt megtakarítva szomjúságot is olthat a csapvíz

Köszönhetően a Szekszárdi Víz-
és Csatornamű Kft. még a tava-
lyinál is erősebb figyelemfelhívó
tevékenységének – no meg an-
nak is, hogy meg kell becsülni
nélkülözhetetlen természeti kin-
csünket, a vizet – a víz világnap-
ja idei szekszárdi rendezvénye a
korábbinál is nagyobb érdeklő-
dés mellett zajlott hétfőn.

B. Gy.

A tájékoztató olyannyira szemléletes
és kimerítõ volt, hogy még a gyereke-
ket kísérõ pedagógusok némelyike is
kijelentette: ez nem csak a fiataloknak,
de számukra is újdonsággal bírt.

Az idén 329-en tettek látogatást
ezen a napon a Bogyiszlói úti víztisz-
tító telepre, száztizennégyen a
szennyvíztisztító telepre is kilátogat-
tak, de akadtak olyan csoportok, aki-
ket a laboratórium mellett még a víz-
órajavító is érdekelt. A helyszíni láto-
gatáson mindenki meggyõzõdhetett,
hogy a Vízmû Kft. a minõség védel-
mében mennyire fontosnak tartja a
folyamatos laboratóriumi vizsgálato-
kat, és a hálózat tisztítása is hangsú-
lyos a mindennapi tevékenység so-
rán. Minekután kijelenthetõ: jó minõ-
ségû a szekszárdi csapvíz. Ha elõfor-
dul néhol az állottság nem kellemes
látszata és érzete, nem feltétlenül a
szolgáltatóra kell mutogatni, mert

nagy valószínûséggel a vizet a lakásba
juttató csõvezetékek, vagy csapok va-
lamelyike lehet a „ludas”. A 30-40 éves
csöveket a lakásban is kikezdheti az
idõ, ami alkalmasint a vízminõségre
befolyásoló tényezõ lehet. A csaptele-
pek, a szûrõk állapota sem közöm-
bös, éppen ezért a szakemberek
ilyen mélységben is ismertették a víz-
minõség megõrzésének tényezõit, s
arra is választ kaphattak az érdeklõ-
dõk, hogy mit figyeljenek meg a saját
háztartásukban, és min tudnak kis
odafigyeléssel, kevés anyagi áldozat-
tal változtatni. Amúgy minden prob-
lémás esetet kivizsgálnak, ha arról be-
jelentés érkezik – hallhattuk Kõvári
Ildikótól, a városi szolgáltató cég

kommunikációs munkatársától. Szó-
val bátran, gyakrabban lehetne fo-
gyasztani a csapvízbõl ásványlelõ he-
lyeinket védendõ, nem beszélve a
millió tonnányi mûanyagpalacktól
megkímélve a környezetet.

No meg a pénztárcát. Egy-egy csa-
lád felettébb örülne annak az összeg-
nek év végén, ha az eddigi gyakorlat
helyett jó minõségû csapvizet tenne
az asztalra az ásványvizes palackok
helyett. A kimutatások szerint egy át-
lagos magyar család 50-60 ezer forin-
tot költ évente ásványvízre. Ami az
amúgy fontos ásványi anyagok bevi-
telét illeti: korábbi és jelenlegi méré-
sek szerint a szekszárdi víz gazdag ef-
féle szervezetépítõ anyagokban is.

Bárki meggyõzõdhetett róla, hogy tiszta víz kerül a pohárba

Szépül a kórház szülészeti-nõgyógyászati osztálya
Kedden újabb meghitt átadási
ünnepségre került sor a kórház
szülészeti-nőgyógyászati osztá-
lyán: a felújított ambulanciát ve-
hették birtokba immár hivatalo-
san is az orvosok és kismamák,
ami a jelenlegi gazdasági hely-
zetben óriási dolognak számít.

V.H.M.

Megújult a páciensek és az osztály dol-
gozói számára egyaránt kényelmessé,
korszerûvé és barátságossá vált két
vizsgáló, az ultrahangszoba, valamint a
várótér, s újjá lett a kislabor. A már kü-
lön-külön öltözõfülkével ellátott vizs-
gálók falairól leverték a több évtizede
„virító”, lehangoló zöld csempéket, he-
lyettük a kornak megfelelõek kerültek
föl. Kicserélték a berendezési tárgya-
kat, sõt felújítottak egy több részes vit-
rint, amelyben a régi mûszereket állí-
tották ki. Lecserélték a padozatot, meg-
történt a teljes festés és a mázolás. A fo-
lyosó ugyan csak részben újult meg,
ám ez nem feltûnõ, mivel a falakat szá-
mos gyönyörködtetõ rózsa-kép deko-
rálja. A váróba Semmelweis Ignác mell-

szobrát állították, a falakon bekerete-
zett gyermekrajzok díszlenek, amelyek
a Garay János Általános Iskola rajzpá-
lyázatának kiemelkedõ darabjai. A fa-
lakról lekerültek a – már szinte csak
porfogónak alkalmas – korszerûtlen
telefonkészülékek, és megújulva várja
a babanézõket a modern monitor.

Dr. Répásy István osztályvezetõ fõ-
orvos a folyamatos felújításról szólt,

ami támogatóiknak – Paksi Atomerõ-
mû, A Szekszárdi Szülészetért Köz-
hasznú Alapítvány, a Nyitott Szív és
Szeretõ Gondoskodás Alapítvány –
köszönhetõen valósulhatott meg. Dr.
Muth Lajos fõigazgató-fõorvos kö-
szöntõjében kitért a kórház nehéz
anyagi helyzetére, hiszen az OEP a ko-
rábbiaknál jelentõsen kevesebb tá-
mogatást nyújt, emellett bevételeiket

sem tudják növelni, mivel azt korlá-
tozták. A fõigazgató kijelentette: min-
den úgy van idõzítve, hogy az egész-
ségügyben a választások után robban-
jon a bomba.

Balázs Henrietta, a közhasznú ala-
pítvány kuratóriumi tagja az ambu-
lancia mintegy ötmillió forintos ráfor-
dítást jelentõ felújításával, valamint az
osztály többi részlegének – például a
gyerekágy, a szülõszoba, a nõgyó-
gyászat kórtermei, a folyosók – meg-
újulásával kapcsolatban a kollektíva
összefogását említette. Kiemelte,
hogy Répásy fõorvos idõt és energiát
nem sajnálva kereste fel a potenciális
támogatókat, segítségüket kérve. Fá-
radhatatlanságát folyamatos megér-
tés és siker koronázta. Három éve, mi-
óta Répásy fõorvos átvette az osztály
vezetését, folyamatossá váltak a látvá-
nyos változások.

A Szekszárdi Szülészetért alapít-
ványról az érdeklõdõk részletes tájé-
koztatást kaphatnak a megyei önkor-
mányzat honlapján, s kérik mindazo-
kat, akik tehetik, továbbra is támogas-
sák e nemes célt – fõként a páciensek
érdekében.

Dr. Muth Lajos (jobbról) és dr. Répásy István az átadó ünnepségen
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Szekszárd Megyei Jogú Város ön-
kormányzata 2007. június 29-én
3 millió forint törzstőkével alapí-
totta a Diákétkeztetési Kft-t,
amely az eltelt közel két évben
igen eredményesen látta el fel-
adatát.

SzV

Az elsõsorban a munkahelyi és közétke-
zetésre fókuszáló, teljes egészében vá-
rosi tulajdonú cég ügyvezetõ igazgató-
jával, Bay Attilával beszélgettünk.

– Hét fõzõ- és 11 tálalókonyha üze-
meltetését vonta össze egy cégbe dön-
tésével a közgyûlés, amikor megalapí-
totta a Diákétkeztetési Kft-t. A vállalko-
zás létrejöttét gazdasági megfontolá-
sok indokolták, hiszen korábban a vá-

rosi intézmé-
nyekben üzeme-
lõ fõzõkonyhák
külön-külön irá-
nyítással, egyéni
beszerzéssel mû-
ködtek, dolgozó-
ik intézményi
közalkalmazot-
tak voltak. A vá-

ros intézményeit, cégeit és késõbb
magát a hivatalt is érintõ racionalizá-
lást követõen központosítottuk az
alapanyagok beszerzését, így jóval
kedvezõbb áron tudunk vásárolni.
Amíg 2006-ban, a 2650 adagos kapaci-
tás esetében 204,6 millió forintot köl-
töttünk élelmiszer beszerzésre, addig
2009-ben közel ezerrel több (3600)
adagot mindössze 1,1 millióval maga-

sabb árból (205,7 millió Ft) hoztunk
ki, így két éven keresztül nem is emel-
tünk térítési díjat.

– Milyenek voltak, és miként változ-
tak a tárgyi feltételek?

– Elavultsága miatt egy fõzõkony-
hát kellett bezárnunk a Gyermeklánc
óvodában, 2008 novemberétõl pedig
átvettük a megyei önkormányzat
konyhájának üzemeltetését is. A cég
jelenleg 88 alkalmazottat foglalkoztat.
A fõ profil, a köz- és munkahelyi ét-
keztetés terén – a csúcsszezonban –
átlagban mintegy 3600 adagot érünk
el, a nyári idõszakban a kisebb igény
kiegyenlítésére vettük át a gyermek-
táborok (Fadd-Dombori, Sötétvölgy)

étkeztetését. Igyekszünk további pia-
cot nyitni a felnõtt étkeztetésben, il-
letve rendezvények alkalmával hideg-
meleg konyhát biztosítunk. Tavaly az
augusztus 20-ai, a Székely Bertalan ki-
állítás és a Szent László-napok alkal-
mával tartott városi fogadásokon mû-
ködtünk közre, de Szekszárd legjelen-
tõsebb cégeinek rendezett fórumon
is a Diákétkeztetési Kft. biztosította az
ételeket-italokat.

– Sokat lehetett hallani egy hatezer
adagos konyha felépítésérõl...

– Az elsõ elképzelés még két-há-
rom meglévõ konyha felújításával
számolt, majd az ipari park területén
egy 670 millió forintos beruházással

létrehozott komplex, 6000 adagos
konyhát álmodtunk. Sajnos, ezt a ter-
vünket a gazdasági válság keresztül
húzta. Pillanatnyilag úgy fest, hogy a
meglévõkbõl alakítanánk ki két, nagy
kapacitású fõzõkonyhát, erre legal-
kalmasabbnak a Baka iskola és a
Gyermeklánc óvoda mutatkozik. A
bölcsõdei és speciális étkeztetést to-
vábbra is a városi bölcsõde konyhája
oldaná meg, míg az intézményeinkbe
szállított hidegkonyhai készítmények
(reggeli, tízórai, uzsonna, hideg va-
csora) a Dienes iskola konyháján ké-
szülnének. Sok mendemonda látott
napvilágot, miszerint hûtött ételeket
szállítanánk ki. A két fõzõkonyhából
mindennap friss, meleg ételt viszünk
a tálalókonyhákba.

– Bõvül-e a kapacitás?
– Igen, szeretnénk 5000 adagra

növelni a kapacitásunkat. Ehhez el-
engedhetetlen a gépek, konyhai esz-
közök modernizálása, hiszen a mai,
zömmel a hetvenes években készült
berendezéseink karbantartása sok
pénzt emészt fel. Szeretnénk a lehetõ
legjobb minõségû eszközökkel fel-
szerelni a fõzõkonyhákat: a modern
technológia ugyanis nem csak ener-
giatakarékos, de a benne készülõ éte-
lek a korábbinál is egészségesebbek.
Most a tervezés fázisában vagyunk,
de szeretnénk szeptember elsejével
már az új rendszer szerint kiszolgálni
intézményeinket, dolgozóinkat. A
mintegy 430 milliós beruházás az el-
készült tanulmány alapján hat év alatt
megtérül.

Ötezer adagra emelnék a kapacitást
Diákétkeztetési Kft: szeptembertõl indulhat az új rendszer

Bay Attila 

Szeptembertõl még egészségesebb ételek kerülnek a tányérokra
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A sport a demokrácia iskolája
Beszélgetés dr. Schmitt Pállal, az Európai Parlament alelnökével, a MOB elnökével

Dr. Schmitt Pál a brüsszeli Euró-
pai Parlament legmagasabb ran-
gú magyar tisztségviselője, a
NOB alelnöke, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke, kétszeres olim-
piai és világbajnok párbajtőröző.
Kampánykörútja során a múlt hé-
ten Simontornyára és Szekszárd-
ra is ellátogatott, ekkor adott in-
terjút lapunknak.

Cser Ildikó

– A 2006-os EP-választások idején
úgy fogalmazott: sereghajtók va-
gyunk Európában. Változott azóta a
helyzet?

– Sajnos tovább romlott. A nemzet
vagyonának kiárusítása folytatódott,
óriási mennyiségû pénzek tûntek el,
az euró bevezetése szinte fényévnyire
látszik. Amikor beléptünk az unióba,
azt mondtuk, hogy nemsokára felzár-
kózunk a nyugat-európai országok
színvonalához. Most meg esetleg a
szlovákok behozatala lehet a célkitû-
zés, ami enyhén szólva siralmas. Nem
nyugszunk azonban bele: eltökélt
szándékunk, hogy az EU-hoz egy erõs
Magyarország tartozzék. Megfogal-
maztuk a Nemzeti ügyek politikája cí-
mû anyagot, ami akkor válik a nemze-
ti ügyek kormányprogramjává, ha a Fi-
desz-KDNP színeiben erre felhatalma-
zást kapunk.

– Brüsszelben milyen Magyaror-
szág megítélése?

– Amikor napvilágot látott az õszödi
beszéd, amely beismerte, hogy a ma-
gyar kormány hazugságra építette
nemcsak az ország irányítását, de már
a választást is, nem kis meglepetést kel-
tett az Európai Unióban. Ezek után
már alig csodálkoztak azon, hogy a ne-
kik szolgáltatott adatok is manipulál-
tak, és végképp nem lepi meg õket,
hogy olyan gazdasági mutatókkal ren-
delkezünk, amelyekkel sereghajtókká
váltunk. Az ország gazdasági helyzete,
az uniós pályázatok rossz felhasználá-
sa, a munkanélküli mutatók – egymil-
lió magyarnak nincs ma állása! – az
unióban nem ismert méreteket öltöt-
tek. Gyakran felteszik nekünk a kér-
dést, hogy Magyarország valóban csak
ennyire képes?

– Az európai uniós pályázatok te-
rén tapasztalat, hogy akár több év is
eltelik az anyag beadásától az elbí-
rálásig. Több település, így Szek-
szárd is szenved ettõl. Akadnak,
akik az önkormányzatot hibáztat-
ják a beruházások csúszásáért, má-
sok magát az EU-t tartják felelõsnek.

– Az emberek nem érzik a tagság
elõnyeit a mindennapjaikban. Ez azon-
ban nem az Európai Unión, hanem a

magyar kormányon múlik. Ha sok a
munkanélküli, a szegény ember, ha a
családokat, vállalkozókat nem becsülik
meg, mindenki hajlamos a szkepticiz-
musra. Nálunk ráadásul a pályázati
pénzeket elsõként a baráti körnek osz-
togatják, s csak azután a többieknek.
Mi le fogjuk szûkíteni a pályázatok elbí-
rálását 30 napra. Ezermilliárd forintnyi
támogatásról van szó évente! Hatalmas
összeg, amelyet igenis várnak a telepü-
lések, a gazdák, az önkormányzatok, az
elmaradott térségek. Vétek az egész
magyar lakosság ellen, hogy bürokrati-
kus kezelés vagy nemtörõdömség mi-
att ennek a hatalmas összegnek a két-
harmadát nem hívtuk le.

– Van kiút ebbõl a helyzetbõl?
– Látjuk a kiutat, s azt is, hogy milyen

óriási munka áll elõttünk. Amennyi-
ben megkapjuk a bizalmat, a legfonto-
sabb ügyeket azonnal kezelni fogjuk.

– Sokan attól tartanak, hogy olyan
állapotban veszi át az országot a kö-

vetkezõ kormány, hogy nehezen,
vagy egyáltalán nem tudja végrehaj-
tani a programját.

– Most, hogy a szocialisták látják,
hogy vége, viszik, ami mozdítható. Fel-
készültünk rá, hogy a minisztériumok-
ban nemhogy üres kasszát, de hitele-
ket, eladósodást találunk majd. Sport-
emberként sosem mentem fel úgy a
pástra, hogy feltettem a kezem: erõs az
ellenfél, el se kezdjük a meccset. Van
már mögöttünk kormányzási ciklus,
amikor elértük, hogy az emberek bíz-
zanak bennünk. Megmutattuk, hogy
lehet a nemzeti ügyek iránt elkötelezet-
ten, a választópolgárok iránti alázattal
vezetni az országot. Van tervünk, ta-
pasztalatunk, vannak nagyszerû szak-
embereink, már csak a kellõ mértékû
választói támogatás hiányzik.

– Térjünk át szakterületére, a sport-
ra. Van olyan politikai erõ, amely
szerint az elmúlt húsz év minden
kormányzati ciklusa egyforma volt.
Mit gondol errõl?

– Egyáltalán nem értek egyet. A pol-
gári kormány idején számos fontos lé-
pést tettünk, mert felismertük, hogy a
sport komoly stratégiai ágazat. Említ-
sük csak a Bozsik-programot és a Nem-
zeti Atlétikai Programot, amiket követ-
kezõ kormány megszüntetett. Nem az
a legfontosabb, hogy bajnokaink legye-
nek, bár az hozzájárul az egészséges ha-
zaszeretethez. A magyar gyerekek 60, a
teljes lakosság 90 százaléka semmilyen
sportot nem ûz! Pedig a sport szociális
kohézió, a személyiség megvalósításá-
nak az elsõ színtere, a sport maga a de-
mokrácia iskolája. Nyilván nem vélet-
len, hogy Horváth Istvánék a program-
jaik közé iskolai tornaterem fejlesztést
és uszoda-fürdõépítést is illesztettek. A
statisztikák azt a veszélyt jelzik, hogy el-
híznak a fiatalok, a munkabírásuk
gyengébb lesz. Pedig ha egészségeseb-
bek, erõsebbek az emberek, akkor
hosszú távon kevesebb orvosi kezelés,
elvonókúra, büntetõintézet kell. A
sport kifejti áldásos hatását, és a befek-
tetés bõven megtérül. Ma a magyar ál-
lam – az önkormányzatok pénzét is be-
leszámítva – az összköltségvetésének
0,5 százalékát költi sportra, míg az eu-
rópai átlag 1-1,5 százalék között mozog.
A magyar állam bevétele a sportból 3, a
foglalkoztatási oldalon további 2-3 szá-
zalék. Vagyis szinte a sport szponzorál-
ja az államot, és nem fordítva.

– Ön korát meghazudtolóan attrak-
tív, sportos jelenség. Amellett, hogy
igen elfoglalt, belefér napjaiba a test-
mozgás?

– Ma kora reggel úsztam és szaunáz-
tam. Minden napra vállalok munkát,
ehhez a fizikai erõnlét elengedhetet-
len. Hatvannyolc éves vagyok, ezért
igyekszem magamat kondiban tartani,
az izmaimat feszesnek megõrizni. Az
„ép testben ép lélek” kötelezõ minden-
ki számára, nekem pedig jó példával
kell elöl járnom.

Férjével Szekszárdon járt Makray Ka-
talin olimpiai ezüstérmes tornász-
nõnk is, akire sportsikerei mellett a
három kislányával tartott tévétornából
is sokan emlékeznek.
Makray Katalin hazajött városunkba.
Nagyszülei az újvárosi temetõben
nyugszanak, õ maga pedig kiskorá-
ban egy évig náluk lakott, majd nya-
ranta rendszeresen visszajárt ide test-
véreivel vakációzni. Beszélgetésünk
során megelevenedett a szeretett
nagypapa, vitéz Makray Ferenc pos-
tamester emléke, aki városi képviselõ
is volt. A dolgos nagymamáé, aki
meghitt fészekké varázsolta a nagy-

szülõi házat akkor is,
amikor már mindenüket
elvették, és folyton köl-
tözniük kellett. A nagy-
apa testvére, Makray La-
jos, a belvárosi templom
egykori plébánosa, és
sorban a balparásztai
szõlõ, a Garay téri ház, a
Csapó- és a Pelényi ház, ahol szintén
éltek a nagyszülõk, a strand, a régi
Sió-híd képe. Mozaikok a múltból,
amelyek Szekszárdot mindmáig Kata-
lin szíve csücskévé teszik. 
A Schmitt-házaspár lányai már felnõt-
tek. A legnagyobb Amerikában él, ott

neveli jó magyarnak a gyerme-
keit, a két kisebb Pesten lakik,
õk is anyukák már. A kérdés-
re, hogy mivel telnek most a
napjai, Katalin természetes
egyszerûséggel így válaszolt: 
- Most dolgos idõszak van,
mert a hazát meg kell segíteni.
Hazaszeretet csatában meg-

halni, de van hétköznapi hazaszeretet
is, amikor meg kell tenni, ami tõlünk
telik: a jövõért, az unokáinkért. Lehet
az ajánlószelvény-gyûjtés, vagy csak
barátságosan meggyõzni valakit arról,
hogy ne legyen közömbös. Ezen fá-
radozom én is.

Makray Katalin hazajött Szekszárdra

Schmitt Pál: „óriási munka áll elõttünk”
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Március 31-én kora este már bir-
tokba vehetik az autósok az M6-
os autópályát – az illetékesek tá-
jékoztatása szerint. A Tolna me-
gyét érintő szakaszon a fácán-
kerti pihenőhelynél tervezik az
átadási ünnepséget. 

Rácz Tibor

Március végén átadják az M6-os autó-
pályát, ám néhány kiegészítõ munkát
– a forgalom akadályozása nélkül –
még áprilisban és májusban is végez-
nek – tudtuk meg a kivitelezõktõl. 

Rakita András, a  Szekszárdtól délre
esõ szakaszt kivitelezõ cégek alkotta
konzorcium kommunikációs fõmér-
nöke lapunknak elmondta: a terve-
zett ütemben halad a beruházás, biz-
tos abban, hogy idõre végeznek. 

Arzt Gergely, a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Minisztérium
sajtóreferense kérdésünkre elmond-
ta, a Szekszárd és Pécs közötti szaka-
szon a kivitelezõk négy alagutat,
emellett összesen 47 mûtárgyat – hi-
dakat, völgyhidakat – építettek, vala-
mint az M6-oshoz csatlakozó pécsi
gyorsforgalmi utat, az M60-ast. 

Bátaszéknél autópálya mérnökség
létesül, s három pihenõhelyen állhat-
nak majd meg a sztrádán utazók ezen
a szakaszon: Sárpilisnél, Geresdnél és
Szebénynél. A sajtóreferens hozzátet-
te: az M6 Szekszárd-Bóly és az M60-as
Bóly-Pécs közötti, összesen mintegy
79 km-es szakaszokat a köz- és a ma-
gánszféra partnersége (PPP) kereté-
ben a Mecsek Autópálya Konzorcium
Zrt. építhette és üzemeltetheti. A pro-
jekt kivitelezése nettó 266,1 milliárd
forintba került. Lapunk számítása sze-

rint így 3,368 milliárd forintból épült
meg egy kilométer autópálya. Rakita
András elmondta, a Szekszárdtól dél-
re esõ szakasz átadását Pécsett, az
M60-as jelenlegi végén, a pécsi déli
csomópontnál tartják.

A Dunaújváros-Szekszárd szakasz
az M6 autópálya Érd-Dunaújváros sza-
kasz folytatásaként, a megépült duna-
újvárosi M6-M8 autópálya-autóúti
csomópont és a tervezett szekszárdi
M6-M9 autópálya-autóúti csomópont-
ok között Fejér és Tolna megye terüle-
tén épül. Az építési szakaszon 8 autó-
pálya csomópont létesül, mindegyik
országos közúti kapcsolatot biztosít.
Négy pihenõhely épül, két-két egysze-
rû és komplex pihenõ. Az építendõ
hidak száma 57, ebbõl 6 nagy völgy-
híd. A szakaszon ezen kívül 32 aluljá-
ró, 14 felüljáró, 6 vadátjáró is létesül. A
65,1 km hosszúságú új útszakasz üze-
meltetéséhez egy új üzemmérnöksé-
gi telep épül. A beruházás ugyancsak
a köz- és magánszféra partnersége

(PPP) keretében valósul meg, amely
során az építés, üzemeltetés és fenn-
tartás mellett a finanszírozás is a ma-
gánpartner, az M6 Tolna Koncessziós
Társaság (korábban M6 Tolna Kon-
zorcium) feladata, amelyek ellenében
az autópálya forgalomba helyezésétõl

kezdve a koncessziós szerzõdés 2038.
július 16-i lejáratáig 118,6 milliárd fo-
rint nettó rendelkezésre állási díjra jo-
gosult. 

Megtudtuk azt is, hogy a Dunaújvá-
ros és Szekszárd közötti szakaszon
dolgozókra erõltetett finis vár. A ké-
sõbbi kezdés és a hosszú, csapadékos
tél miatt is van némi lemaradás. Kor-
látépítés, táblaszerelés, burkolatfestés
folyik most gyors ütemben. A kivitele-
zõk szerint pályatest átadható lesz
március végén, de a rézsûkön és árko-
kon még dolgozni fognak, a forgalmat
nem akadályozva, körülbelül két hó-
napig. A humuszfelvitel, növényülte-
tés marad a végére. Szerzõdésük sze-
rint, a munkaterületet csak július 30-
ával kell véglegesen elhagyniuk a kivi-
telezõknek.

Információnk szerint ezen a szaka-
szon ugyancsak március 31-én tarta-
nak átadó ünnepséget, amely 13 óra-
kor kezdõdik a fácánkerti pihenõ-
helynél.

Szerdától a sztrádán is utazhatunk
Március 31-én Szekszárd térségében és Pécsett is tartanak autópálya-átadó ünnepséget

Szerda estétõl mi is áthajthatunk a bátaszéki alagutakon

Rajzpályázat
A Polgári Védelem Szekszárdi Kiren-
deltsége kilencedik alkalommal hirdet-
te meg polgári védelmi napi rajzpályá-
zatát. A beérkezett mûvekbõl a Baka
István iskola aulájában rendeztek kiál-
lítást, a legjobbakat az eredményhir-
detésen jutalmazták.

A díjazott szekszárdiak, óvodá-
sok: 2. Perkátai Emma (Az én Ovim).
Különdíj: László Lilla (Kölcsey óvo-
da). Általános iskolások, alsósok:
2. Balogh Dorka (Baka I. Ált. Isk.), 3.
Sági Dóra (Babits M. Ált Isk.). Felsõ-
sök: 2. Gruber Enikõ (Babits M. Ált
Isk.), 3. Mészáros Ferenc (Garay J. Ált.
Isk.). Középiskolások: 1. Géringer
Krisztina (VIP), 2. Patkós Orsolya
(Garay).

A szervezõk köszönik a Baka isko-
la, Szekszárd város önkormányzata és
Kovács Tibor festõmûvész támogatá-
sát, segítségét.

Nagymamám jár az eszemben. Ka-
rakán újvárosi gazdasszony volt.
Már „odaát” van szegény, nem kell
rettegnie a nyugdíjkatasztrófától,
ami állítólag itt acsarog a kertek
alatt, és nem idegesíti magát felesle-
gesen, mint ahogy életében szokta.
Leginkább akkor, ha csirkepapri-
kást akart fõzni, de hiába noszogat-
ta nagypapámat, hogy vágjon már
le egy kendermagost, a lábosba va-
ló csak nem érkezett meg a hátsó
udvarból. Állatbarát nagyapám
csak hümmögött, és azzal magya-
rázta a késedelmet, hogy a barom-
fiak „nem akarnak odajönni” hoz-
zá. Vess magot eléjük, mindjárt ott
lesz mind a lábad elõtt, förmedt rá
a mama, és igaza is volt. Ahogy az
elsõ marék kukorica szétterült a föl-

dön, már oda is sereglett az egész
kompánia, és villogó nagykés ide,
üstben lobogó víz oda, engedelme-
sen csipegették az eledelt. Lett is gõ-
zölgõ pörkölt ebédre.
A módszer, úgy tûnik, nemcsak a
baromfiudvarban válik be. Köz-
tünk, emlõsök között is megesik,
hogy bedõlünk az ilyen trükknek.
Éheztetnek minket, mondván, hogy
üres a kamra, még az ólat is lebont-
ják a fejünk fölül, ha már minden
bõrt lehúztak rólunk, de mi mégis
bizakodunk. Ha meg mégis elegünk
van már, nézegetjük, hogyan tud-
nánk kikezdeni a drótot és új gazda
után nézni, vetnek elénk egy kis ma-
got, és mi ismét hálásan körbeug-
ráljuk érte a gumicsizmát. Mosta-
nában különösen így fest a kép.

Az a politikai erõ, amelynek nyolc
kerek éve volt az ország felemelé-
sére, a „lendületben” átvett gazda-
ság továbblendítésére, de erejébõl
csak arra futotta, hogy végzetesen
eladósítsa az országot, kizsigerelje
a lakosságot, tönkretegye a vidé-
ket, iskolákat, kórházakat,  vasút-
vonalak zárjon be, és könnygáz-
zal, gumilövedékkel hallgattassa
el az elégedetlen választókat,  most
haladást, biztonságot és demokrá-
ciát ígér.
A jó polgárok egy része pedig ismét
felcsipegeti a magot, leszáll szemére
a hályog, és voksokkal hálálja meg
az odavetett baksist.
Szegény mama. Ha köztünk len-
ne még, erre a hírre lejjebb csavar-
ná a rádiót, és a tõle megszokott
fölénnyel odabökné nagyapának:
ugye, mondtam, csak egy kis etetés
kell … csi

Vess magot eléjük...

Egy felvétel 2009 õszérõl, a sztráda Õcsény felé vezetõ szakaszáról
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Világszinten évente milliárdos termelés-
kiesést lehetne megelõzni, ha idõben
korrigálnák a dolgozók látáscsökkené-
sét. Egy tanulmány 158 millióra tartja
azon emberek számát, akik látáscsök-
kentségét olyan nem kezelt fénytörési
hiba okozza, ami egyébként könnyen
korrigálható lenne. A problémák többsé-
ge (rövidlátás, távollátás) szemüveg vagy
kontaktlencse viselésével is megoldható.

Az Augusz-ház alatt található Brille
Optika üzletében nemcsak ezekre a
problémákra kínálnak megoldást,
hanem a dr. Kõvári Márta szemész fõ-
orvos által végzett a szûrõvizsgálatok a
zöld- és szürkehályog kialakulását is fel-
tárják. Az orvosi szemvizsgálatra sze-
mélyesen vagy a 74/315-308-as telefo-
non lehet bejelentkezni. A látáshibákat
korrigáló szemüvegek és kontaktlen-
csék nagy választékban megvásárolha-
tók a Brille Optika üzletében. Az üzlet
látszerész tulajdonosai, Pohlné Gyõrfy

Anna és Tóthné Jánosits Erzsébet fon-
tosnak tartják, hogy minden korosz-
tály megtalálja az egyéniségének és a
divatnak megfelelõ szemüvegkeretet.

Most különösen érdemes betérni a
Brille Optika Széchenyi utcai üzleté-
be, hiszen tavaszi akciójuk keretében
nagy kedvezményekkel várják a vásár-
lókat: minden szemüvegkeret 30-50%,
a progresszív lencsék 30% kedvez-
ménnyel kaphatók, míg a kontaktlen-
csét vásárlókat most lencseápoló fo-
lyadékkal ajándékozzák meg. Készül-
jön a nyárra: az üzletbe megérkeztek a
2010-es napszemüvegek, továbbá ked-
vezménnyel rendelhetõk fényre söté-
tedõ szemüveglencsék. A Brille Opti-
ka hétfõtõl péntekig 8.30-tól 17 óráig,
szombaton 8.30-tól délig várja a vásár-
lókat, akik egészségpénztár-kártyával,
vagy üdülési csekkel is fizethetnek.

BRILLE OPTIKA, SZÉCHENYI U. 38.
TELEFON: 74/315-308          (X)

Tegyen szeme egészségéért!Felhívás zártkerti és külterületi
utak tavaszi nagytakarítására

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városüzemeltetési és -
fejlesztési Igazgatósága a zártkerti (kül-
területi) utak, szurdikok tavaszi tisztí-
tásához, takarításához (leomlott föld
elszállítása, belógó ágak nyesése, stb.)
kéri az érintett gazdák, ingatlan és ta-
nyatulajdonosok segítségét.

A munkák elvégzéséhez Igazgató-
ságunk nyitott konténerek kihelyezé-
sével, illetve szükség esetén munka-
eszközök és kellékek biztosításával
nyújt segítséget. 

Kérjük, hogy a felmerült ilyen irá-
nyú igényeket egy-egy szurdik – az ál-
taluk megbízott – közös képviselõjén
keresztül jelezze, és egyeztesse igaz-
gatóságunknál. 

Elérhetõségek: Péter Beatrix (tele-
fon: 74/504-100, vagy 504-129, email:
beatrix@szekszard.hu).

Az elõzetes egyeztetés alapján a
konkrét munkavégzés idõpontja
elõtt minimum egy héttel írásban le-
adott igényeket tudjuk fogadni. 

Az akció idõtartama: április hónap.

Folytatódik a városszépítõ program
Április 7-én indulnak, októberig járnak a zöldjáratok

A Brille Optika tulajdonosai, Pohlné Gyõrfy Anna és Tóthné
Jánosits Erzsébet várják vásárlóikat

„Tojásütõ”
a katolikus

közösségi házban
A Szekszárdi Római Katolikus Egyház-
község és a szekszárdi Alsóvárosi Ró-
mai Katolikus Közhasznú Egyesület
tisztelettel várja az érdeklõdõket az Es-
ték a kórházi kápolnáért programso-
rozat keretében 2010. április 4-én, hús-
vétvasárnap, 19.30 órakor kezdõdõ
„Tojásütõ” zenés-táncos rendezvényé-
re, a katolikus plébánia Wosinsky kö-
zösségi házába.

Házigazda: Bacsmai László plébá-
nos. Fellép: a szekszárdi Juke Box
Band zenekar. Közremûködnek:
Görzsöny László szintetizátor, ének,
Kovács Gergõ ének, Rizner József
szintetizátor, zongora.

A batyus bálon belépõdíjat nem
szedünk, de szívesen fogadunk el ado-
mányokat a Szent János és Pál kápol-
na felújítására.A tombolasorsolásra
felajánlott tárgynyereményeket elõre
is köszönjük! Jelentkezni a plébánián
és az alsóvárosi szervezõknél lehet,
2010. március 30-ig.

■ Idén tovább folytatódik a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program. A tava-
lyi évben 37 alkalommal tettek váro-
sunk lakói, vállalkozói, intézményei és
civil szervezetei hivatalosan települé-
sünk szépüléséért. A 37 alkalom során
több mint 200 m3 hulladékot gyûjtöt-
tek össze közterületrõl, közel 3 km kor-
látot festettek le, 200 db cserjét és 10
fát ültettek. Az összefogáson alapuló
megmozdulás a 2010-es évben is foly-
tatódik. Az alábbi akciónapokhoz le-
het csatlakozni a közel jövõben:

– március 27-én, 9 órától: Cinka ut-
cai szurdokok tisztítása (Csányi Eszter
kezdeményezése)

– március 30-án: Újváros takarítása
(a Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör kezdeményezése)

– április 1-jén: hulladékgyûjtés újvá-
rosban (a Kolping Katolikus Szakkö-
zép Iskola és a Garay Általános Iskola
kezdeményezése)

Idén is tervezzük a kilátó környeze-
tének takarítását, ehhez és további

programokhoz várunk önkéntesek
jelentkezését az alábbi elérhetõségek-
re: Páll Laura 06 30/4948-028, e-mail:
laura@szekszard.hu

Indul a zöldjárat
Az elkülönített begyûjtést végzõ

„zöldjárat” idén április 7-tõl októberig
a családi házas övezetekben igénybe-
jelentés nélkül, minden héten szer-
dán közlekedik. Páros heteken az
Északi városrészben, páratlan hete-
ken a Déli városrészben gyûjti össze a
hulladéktároló edények mellé reggel
6 óráig kihelyezett zöldhulladékot. A
társasházaktól szintén szerdai napo-

kon, de elõzetes igénybejelentések
alapján szállítja el a hulladékot. A tár-
sasházak igénybejelentéseit az Alisca
Terra Kft. ügyfélszolgálata 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 kom-
munális hulladék is kerül, a kihelye-
zett növényi hulladékot nem szállítják
el. A zöldhulladék zsákolását úgy kell
megoldani, hogy az a kézi emelést ki-
bírja.

A közelmúltban Várpalo-
tán a Szindbád Kulturális
Társaság szervezésében
nyílt kiállítás Kovács Tibor
festõmûvész munkáiból. A
tárlaton felvonultatott alko-
tásokat Farkas István festõ-
mûvész-tanár méltatta.

– Kiérlelt kompozíci-
ók, szubjektív, letisztult
alakok, intenzív, izzó szí-
nek, melyek egy belsõ
rejtélyes rendet hoznak
létre – jellemezte az alkotót megnyi-
tó beszédben a Farkas. – A festõ
nem a látványt rögzíti, nem a fel-
színt pásztázza, hanem tovább lép
onnan. Összefogottan, könnyedén a
belsõ emlékek letisztult ideáinak tar-
tományában fest, ahol a lélek belsõ
színtere a fontos és nem a látható vi-

lág. Olyan látványterem-
tõ lírikus, kinek festmé-
nyein a színek, a mozdu-
latok, az emberi kapcso-
latok együttes harmóniá-
ja teremt rendet.

– Felöltöztek a tárgyak,
mindennek megvan a
maga ruhája, így látjuk,
így éljük életünk színeit
– vallja a mûvész. – Vé-
gigkísér minket a szüle-
téstõl a halálig. Éltetik

örömeinket, fájdítják szomorúsá-
gunkat. Fakók és halványak, izzók és
ragyogók – megannyi vibrálás, meg-
annyi fény. A festészetben a színek
nem a tárgyak megszokott jellemzõi,
hanem önálló életû elemei, melyek a
kifejezés szolgái, kiszolgálják a festõt
és megdöbbentik a nézõt.

Kovács Tibor képei Várpalotán

Kovács Tibor
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Felhívás javaslattételre
Szekszárd város aranykönyvébe történõ bejegyzéshez

Szekszárd MJV Önkormányzata a 2001-
ben módosított 29/1994. (VIII.22) KT.
számú rendeletére hivatkozva (olvasható
a www.szekszard.hu honlapon) a követ-
kezõ módon és az itt jelzett határidõre
várja a város polgárainak, civil szerveze-
teinek, intézményeinek, vállalatainak ja-
vaslatait a 2009-es naptári év megörökí-
tésre 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 jelen-

tõs kihatása volt a város életére,
– események és teljesítmények – a reál

és a humán szférában – amelyek új érté-
ket teremtettek, illetve a város hírnevét je-
lentõsen emelték, vagy a városban lakók
életminõségét pozitívan befolyásolták,

– 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 diákja-
inak tanulmányi, sport, mûvészeti, kultu-
rális versenyein az országos I-III. helye-
zettek, illetve arany-, ezüst- vagy bronz-
éremmel kitüntetettek, az OKTV és az
OSZTV versenyeken az országos I-III. he-
lyezettek kerülhetnek az Aranykönyvbe. 

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.
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„Nem az énekes szüli a dalt…”
Csötönyi László: Neveletlen szülõnek neveletlen a gyermeke

A Zeneakadémia negyedéves
hallgatója, Környei Miklós válasz-
tása Csötönyi László előadóra
esett. Miklós voksának bizonyára
sokan örülnek, hiszen a városla-
kók legtöbbje csupán a rendezvé-
nyekről, illetve a rádióból ismeri
a roppant szerény fiatalembert,
ám jóval kevesebben tudják, 
ki is valójában ez a szuggesztív
egyéniség.

V. Horváth Mária

– Verset és prózát mond, mûsoro-
kat vezet, sõt rendre felkérik, hogy
versmondó versenyeken zsûriz-
zen. Tehát elõadómûvész? 

– Nem tartom magam elõadómû-
vésznek, inkább versszeretõ vers-
mondónak. Ezek amúgy is csak sza-
vak... E tekintetben az ember azzal
méretik, amit felmutat, amit letett, le-
tesz az asztalra.

– Honnan indult az irodalom irán-
ti rajongása?

– Anyai örökség. Imádta, s ma is szí-
vesen olvassa a verseket, a regényeket,
gyermekkoromban sokat segített a
verstanulásban, és az odaadása, vers-
szeretete belém ivódott. Sajnos, az éle-
te úgy alakult, hogy a tehetsége sosem
tudott beteljesedni. Ilyen alapokkal in-
dultam, majd a bátaszéki gimnázium-
ba kerülve életem újabb meghatározó
szakasza kezdõdött. Ezt osztályfõnö-
kömnek, a magyar-francia szakos Lász-
ló Jánosnak köszönhetem. Korán „fel-
fedezett”, néhány hónap múltán már
versmondó versenyeken vettem részt.
Harmadikos voltam, amikor a Regõ-
sök húrján nemzetközi versenyen
gyõzedelmeskedtem, rá egy hónapra
pedig elnyertem az elsõ Kazinczy-ér-
memet. Fõiskolásként 2000-ben ismét
Kazinczy-érmes lettem, s elmondha-
tom, hogy tavalyelõttig én voltam a he-
lyi fõiskola egyetlen díjazottja.

– László tanár úr merre orientálta?
– Magyarok és külföldiek felé egy-

aránt. Szívem csücskei elsõsorban a
magyarok, Babits Mihály, Radnóti
Miklós, József Attila, de a világiroda-
lom remek szerzõi közül is többen
szerepelnek a „toplistámon”.  

– A költemények mûfaját illetõen
mi áll legközelebb Önhöz? Ballada,
szonett?

– Nem, ilyen nincs. Nálam ez in-
kább hangulatfüggõ, ám „hivatásilag”
bármikor rá tudok hangolódni akár-
milyen versre, ami így, 31 esztendõ-
sen már nem különleges.

– Egy-egy vers elolvasása képes
meghatározni a hangulatát?

– Abszolút. Akár úgy, hogy kedélyál-
lapotomhoz illõ költeményeket olva-
sok, de úgy is, hogy – mint igen gyak-
ran – fellapozok egy-egy kötetet, s be-
leélem magamat a költõ gondolataiba,
ami felvillanyoz, elszomorít, vagy vi-
dámmá tesz. Gondoljunk csak Babits
Mihály a „Mint forró csontok a mág-
lyán” címû verssoraira: „Nem az éne-
kes szüli a dalt:/ a dal szüli énekesét./
Lobbanj föl, új dal, te mindenható!/
Szülj engem újra, te csodaszép!”

– A tanítóképzõ után elvégezte a
magyar szakot... Nemeskürty Ist-
ván úgy fogalmazott: kitüntetõbb
lenne a tanító úr, hiszen a gyerme-
kek oktatásában, irányításában az
óvónõk után rájuk hárul a legna-
gyobb feladat. Megjegyezte, ennek
szellemében állapítaná meg fizet-
ségüket is...

– Nálunk fejlettebb nyugati, de bi-
zonyos keleti társadalmak ezt már ré-
gen „felfedezték”. Japánban az óvoda-
pedagógusokat a legtehetségesebb,
legjobb tanulókból választják ki, majd
öt év egyetemi képzés következik. Õk
tudják, amit mi elfelejtettünk, hogy az
óvodából és a kisiskolából indul min-
den. Ezért is szerettem volna óvó bá-
csi lenni, de a fehér holló szerep na-
gyon zavart volna.

– Jegyezzük meg, a legtöbb szülõ-
nek sem ártana egy sokrétû gyer-
meknevelési kurzus...

– Jó gondolat, hiszen egyre inkább
látjuk, hogy – nagyon tág értelemben
véve – neveletlen szülõnek neveletlen

a gyermeke, és sajnos egyre több a ne-
veletlen szülõ, a neveletlen gyerekkel
pedig nagyon nehéz mit kezdeniük a
pedagógusoknak, akiknek se joguk, se
idejük, se energiájuk, se képzettségük
nincs, hogy a szülõket tanítsák. Lehet,
hogy eljön az idõ, amikor a pedagógu-
si feladatkörbe mindez is beletartozik.

– Miért választotta a pedagógus-
pályát?

– Gyerekkorom óta semmi más
nem fordult meg a fejemben, csak a
tanítás, mégpedig minél kisebb gyer-
mekek tanítása.

– Óvó bácsi alig van, tanító is kevés,
pedig a csonka családok esetében
is áldásos lenne a férfinevelõ.

– Az osztályaim példájából kiindul-
va mondhatom, a diákok 50-60 száza-
léka csonka családban nevelkedik. Ez
nagyon elkeserítõ...

– Tíz évig tanított. Sikerült diák-
jaiba plántálni a versszeretet?

– Nagyon fontosnak tartom a min-
taadást, különösen a pedagógusok
esetében, így mindig igyekeztem sze-
mélyes példával elõrukkolni. Úgy gaz-
dálkodtam az idõvel, hogy a tanórákba
beleférjen egy-egy szemelvény felolva-
sása, vagy vers elmondása, átbeszélése.
Sõt, aki önmaga örömére megtanult
egy verset, akkor annak elmondásával
kezdõdött a tanítás. Ezért plusz jegye-
ket lehetett kapni. Osztályfõnökként
volt, hogy fejezetenként komplett re-
gényeket olvastam föl a gyerekeknek.
Ezeket az elcsípett öt-hat perceket va-

lósággal imádták, s úgy láttam, ez által
fölkeltettem az érdeklõdésüket, s erõ-
södött bennük az olvasás szeretete.

– Olvastam, hogy a többségnek
nem megy a memorizálás.

– Könyörgöm, miért menne? Nincs
elõttük személyes példa, hiszen a szü-
lõk nagy része az egyszerûbbet választ-
ja: vásárol egy számítógépet a gyerek-
nek, vagy biztosítja a korlátlan tévézést.
Még a gyerekszobába is beállít egy ké-
szüléket... Pedig mennyivel többet je-
lenthetne a közös társasozás vagy az es-
ti mese, amelynek a lényege nem csu-
pán a történet, hanem a szülõ-gyer-
mek közti meghittség erõsödése.

– A közelmúltban elhagyta az isko-
lát, s átjött a Rádió Antrittba fõál-
lású szerkesztõ-mûsorvezetõnek.

– Fogok én még tanítani, ezt a hely-
zetet csak némi pauzának tekintem.
Több oka van, hogy eljöttem, beleért-
ve az anyagiakat is... Két diplomával,
három pótlékkal és tíz év szakmai gya-
korlattal százezer forintot kerestem.
Szóval miért koptak ki a pályáról a fér-
fiak? Bevezetnek különbözõ korszerû-
nek nevezett, ám haszontalan dolgot,
hogy valakik anyagi hasznot húzhassa-
nak belõle. Itt van például a kompe-
tencia alapú oktatás. Ugyan! Fölboly-
gatnak olyan remek hagyományokat,
amelyek Nobel-díjas tudósokat, szak-
embereket, mûvészeket teremtettek.
Na, most jól felhúztam magamat...
Fontosnak tartom, hogy gyermekne-
velésben, pedagógiában egyaránt
alaptétel az érzelmi kötõdés kialakítá-
sa a gyermek és a pedagógus, illetve a
szülõ között. Hiszen csak ez által lehet
megfogni a gyermeket, ami a haté-
kony együttmûködés alapja.

– A legszebb dologról, a családról
érdeklõdöm.

– Feleségem, Beáta a Kolping isko-
lában tanít. Két kisgyermekünk van:
Borbála öt és fél éves, Gáspár pedig
három és fél esztendõs, mindketten a
gyakorlóban ovisok és egészségesen
zsiványok.

– Mi a kedvenc meséje a gyerekei-
nek?

– Borinak az Anna, Peti, Gergõ soro-
zat. Szép rajzokkal, kedves szövegek-
kel kíséri végig egy család életét. Gás-
pár mindenevõ, ám mostanában ked-
venc idõtöltése a kardozás, a harcolás.

– Kinek nyújtja át a jelképes stafé-
tabotot?

– Kálóczi Istvánnak, aki nyugdíjas-
ként is aktívan éli az életét. Vidám kö-
zösségi ember, nótaénekes, aki gon-
doskodóan tölti az idejét gyümölcsö-
sében.

Csötönyi László mikrofon mögött, a Rádió Antritt stúdiójában
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Ea címmel tudósított 1865. már-
cius 26-án a Vasárnapi Ujság egy

osztrák lap csínytevésérõl. Mivel nem
gyakori a grazi sajtóból Szekszárddal
kapcsolatos hírt idéznünk, a korabeli
fölháborodással együtt tálaljuk a
történteket.

„Mily kevés alaposságot és sokszor
nem kis rosszakaratot tanúsítnak né-
mely n. lapok (nem írta a németet a
cenzúra miatt!) a hazánkra vonatko-
zó közleményeknél, újabb példa reá
a Grazban megjelenõ Tagespost esti
lapja, melynek folyó évi március 3-ik
száma a következõ esetet közli, még-
pedig mint olyat, mely a magyaror-
szági állapotokra jellemzõ fényt de-
rít.

»Pécsrõl február 27-ikérõl írják –
úgymond a nevezett lap –, hogy a
szegszárdi szolgabíró egy malmot
vett 3000 forinton s azt kifizette. A
földmíves, midõn a pénzt hazavitte,
útközben két csendõrt vett magához
kíséretül, s azokat éjjelre is magánál
marasztotta. Alig szunnyadtak el, az
ajtón kopogtak, s bebocsátást kér-
tek. A molnár és neje gyorsan föléb-
reszték a csendõröket; fegyveresen a
szegen lógó ruhák mögé bujtatták, s
fölnyiták az ajtót, melyen két álarcos
rabló lépett be, s pisztolyt szegezve a
3000 forintot kérték. Erre az egyik
csendõr lõtt s az egyiket leterítette, a
másikat elfogták. A két rabló pedig
nem volt más, mint a helységbíró és
a szolgabíró, aki egy nappal elõbb a
molnártól a malmot megvette.« 

Mintegy egy évvel ezelõtt, tökélete-
sen ezt a történetet olvastuk már né-
met lapokban, csakhogy akkor a szín-
hely Oroszország, s a személy valami
rendõrtiszt volt. Hogy jutott eszébe a
grazi lapnak e régi koholmányt ép-
pen a mi rovásunkra eleveníteni föl,
nem akarjuk magyarázni, de miután
ez esetrõl minden magyar lap hallgat,
valószínûnek sõt bizonyosnak kell tar-
tanunk, hogy az egész hír alaptalan s
csak bennünket bántani szeretõ
rosszakarat kifolyása.”

Itt a légbõl kapott hír miatt ber-
zenkedtek, más meg éppen azért
imádkozott, hogy kapjon valamit a
légbõl. A Szekszárd Vidéke 1890. feb-
ruár 20-án írt errõl. 'Az influenzát
nem kívánja vissza senki, talán X úr
(egy tizenhárom próbás dandy) az
egyedüli, aki véghetetlenül sajnálja,
hogy kimúlt a világból.

Elmondjuk, miért nem bánná, ha
vele együtt az egész világ influenzá-
ban feküdnék. Bál volt a múlt héten.
Sokat ígért a bál: ezen akarta hallani
a boldogító igent imádottjától… Csak
aki fülig szerelmes tudja megérteni
X úr izgatottságát. Egész nap készült,
kente-fente magát, s bealkonyodott
már, midõn eszébe jutott, hogy egy-
szer viselt új frakkját is ki kell még

vasaltatnia. Minden utógondolat nél-
kül a régóta rendezetlen számlára el
is küldte nyomban a szabóhoz. Az
éppen a tartozik-követel rovatokkal
foglalkozott, tehát mérges volt.

X úr tõle telhetõ türelemmel várt a
frakkra, de az nem jõ. Egyre izgatot-
tabban jár fel s alá, végre 7 órakor dü-
hösen küld a szabóhoz, aki udvariat-
lansággal adta tudtára: ha frakk ára 8
óráig ki nem fizetõdik, használat vé-
gett egy más úrnak adódik, és többé
vissza nem vitetõdik. Nagyúri patto-
gás, fenyegetés nem használt, szép
szó nem fogott az érzéketlen szabón:
hideg vasalóvas volt s ott is maradt
annak a szíve helyén…'

Hiába remélte, hogy imádottja
influenzásnak hiszi, „a rossz nyel-

vek már másnap fülébe súgták” a
valódi okot.

Lanius Excubitor

„Légbõl kapott rágalom”
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ÓDON DERÛ 247. Ódon időben

MÁRCIUS 29-ÉN

115 éve, 1895-ben a megyegyû-
lés megszavazta a múzeum létesí-
tését. 75 éve, 1935-ben elhunyt
a költõ húga, Babits Angyalka pol-
gári iskolai tanárnõ.

MÁRCIUS 30-ÁN

120 éve, 1890-ben Széki Ákos fi-
zikát népszerûsítõ füzetét adta ki
Báter János nyomdászunk. 115
éve, 1895-ben a fonográf bemu-
tatóján Kossuth hangját hallhatták
eleink.

MÁRCIUS 31-ÉN

115 éve, 1895-ben szülöttünk,
Pesti János mûlakatos, a zsinagó-
ga vasmûveinek jövendõ mestere
hirdeti: „üzememet Morvaország-
ból Szegzárdra áthelyeztem”.

ÁPRILIS 1-JÉN

110 éve, 1900-ban a vasút déli
sorompójánál aluljárós vashíd épí-
tését határozták el.

ÁPRILIS 2-ÁN

80 éve, 1930-ban Berta Antal
káplánunk Mi és baptista útitár-
sunk címû füzetét méltatta a sajtó.

ÁPRILIS 3-ÁN

110 éve, 1900-ban postánk veze-
tõje a telefon bevezetéséért küz-
dött, de szomorúan látta: „ennek
hiányát alig érzi valaki”.

ÁPRILIS 4-ÉN

125 éve, 1885-ben született
Holub József történész, akadémi-
kus, helyi gimnazista, megyei
helytörténetírónk.

Ismerõs történet… (Jankó János rajza)

„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kö-
vek fognak kiáltani.” (Lukács 19,40)
Egyik hajnalban arra keltem, hogy egy kis dalos ma-
dár csodálatos énekszóba kezdett ablakunk alatt.
Hangja már a tavaszt idézte. Jó érzés volt csendben
figyelni a koncertet, egészen addig, amíg féléves
kislányunk – akinek amúgy sem volt valami nyu-
godt éjszakája, és nemrég aludt vissza – el nem kez-
dett forgolódni kis ágyában. Végigfutott az agya-
mon: „El kell hallgattatni ezt a kis madarat, mert túl
nagy lármát csap!” De a koncert csak ekkor kezdõ-
dött, hiszen néhányan még csatlakoztak az egysze-
mélyes „kórushoz”, emelve ezzel nemcsak a színvo-
nalat, hanem a hangerõt is. Nem tehettem mást:
végighallgattam az elõadásukat.

Lukács evangélista tanúságtétele szerint a zsi-
dók húsvétját megelõzõ vasárnapon a Jézust köve-
tõ tömeg, akárcsak ezek a madarak – csodálatos
hozsannázásba, éneklésbe kezdtek. Ahogy a Jeru-
zsálem mellett levõ dombról elkezdtek aláeresz-
kedni a fõvárosba, Jézus a középpontba került.

Egy szamárcsikón utazva közeledett a városhoz.
Emberek tömegei pedig felsõruhájukat a csikó elé
terítve, pálmaágakat szórva az útra, hangosan di-
csõítették õt. Néhány farizeus – Jézus legfõbb kri-
tikusai –, akik mindezt nem nézték jó szemmel,
rendreutasították õt: „El kell hallgattatni ezeket az
embereket, mert túl nagy lármát csapnak!” Erre Jé-
zus válaszolt, és azt mondta: „Mondom nektek, ha
ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” Így
azok nem tehettek mást: végighallgatták az embe-
rek énekét.

Vannak énekek, vannak szép dallamok, melyek
egy bizonyos ponton túl lármának hatnak, és za-
varni kezdenek. Teszik ezt azért, mert túlságosan
közel kerülnek hozzánk, már-már beleszólnak éle-
tünkbe. Ez a kis virágvasárnapi történet és példa
arra hívja fel a figyelmünket, hogy Jézus a követke-
zõ héten egészen közel érkezik hozzánk. Már-már

zavaró közelségbe. Le-
het, hogy a nagyheti-
húsvéti dallam egy ideig
szépen szól, szívesen
hallgatjuk. Becsüljük Jé-
zust, ahogy végigmegy a
szenvedés útján, ahogy
feláldozza magát a keresz-
ten. Örülünk a feltáma-
dás csodájának. Szép, né-
ha megható dallamként
hallgatjuk az Õ történe-

tét. De most tovább szól ez az „ének”. Egyházi éne-
künk egyik strófájában ez áll: „Értem tette ezt Jé-
zusom, Fájó szívvel hiszem, tudom, Lelkem örök
üdvére.” Tovább szól az ének, és benne Jézus egé-
szen közel jön a mi életünkhöz. „Érted tettem” –
mondja nekünk. Ne némítsuk el ezt az éneket, ha-
nem hallgassuk végig, hiszen a végén magával a
Feltámadott Jézussal találkozhatunk. Ámen.

Kovács Zoltán metodista lelkész

EVANGÉLIUM
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Szeretem a választásokat!

112010. március 28. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2010. április 13-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Március 14-e rejtvényünk helyes megfejtése: „Messze a határba indul az árva, lenge madárka: bille-
getõ” (Áprily Lajos: Tavaszodik)

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Szabolcsné Balázs Eszter, Alkotmány u. 41. és Székely
Vilté, Wosinsky 36. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Én még az erõszakkal (persze szigorúan de-
mokratikus erõszakkal!), aláírásgyûjtések-

kel kicsikart népszavazásokat is imádom! (Csóko-
lom a tekintetes Alkotmánybíróságnak a kezit-
lábát, de még a lába nyomát is!) Hogy a fészkes jó
fenébe ne imádnám, amikor ilyenkor jelentékte-
len kis átlag állampolgár nyikhaj létemre is min-
den elképzelhetõ és el se képzelhetõ párt, civil és
nem civil szervezet egymás lábát és programját le-
taposva a nagy tülekedésben az én kegyeimért
epekedik, mert most egyszeriben mindenki szá-
mára döntõ fontosságú és jelentõségû az ÉN
(mégegyszer leírom!), az ÉN szavazatom. (Mintha
ezen múlna, hogy tovább tágul-e gyorsulva a Vi-
lágegyetem, vagy meg tudja-e állítani ezt a folya-
matot a gravitáció.) Állandóan mást se hallok,
csak azt, hogy én milyen okos vagyok, milyen
bölcs vagyok, milyen megfontolt és felelõsségteljes
vagyok. (Na és a szépségem az senkit se hoz láz-
ba?!) De ez még mind semmi. Vannak, akik állíta-
ni merészek, hogy én okosabb vagyok még a poli-
tikusoknál is. Én. Én, akinek a kampányidõsza-
kot leszámítva, még a legkoldusszegényebb temp-
lom egere se hallja meg az alázatos köszönését
sem, nem hogy azt a téves látszatot keltené, mint-
ha egy kicsikét is érdekelné a véleményem. Szóval,
népszavazások, országgyûlési választások, önkor-
mányzati választások idején valósággal lubicko-
lok a közmegbecsülésben, a népszerûségben, akár-
csak egy celeb, ha egy ádáz és rettenetesen ször-
nyûséges vacsoracsata közben a torkán akad egy
hal a tortán. Hát igen, ilyenkor sztár vagyok, de
nagy! Ne is tagadja nekem senki! Felelõsségteljes
és megfellebbezhetetlen döntéshozói státuszba ke-
rülni a legfelemelõbb és legdiadalittasabb érzések
egyike ezen a világon. Gondoljanak csak bele, mi-
csoda korlátlan hatalom van a kezemben az által,
hogy mindent meggondolva és megfontolva arra
adhatom a szavazatom, akire csak akarom. 

Ámde minden szép és nagyszerû dolognak el-
engedhetetlenül és fõleg szükségszerûen kell

lennie legalább egyetlen egy aprócska szépséghibá-
jának. A korlátlan hatalmat biztosító választójogi
hatalmamnak az az aprócska szépséghibája,
hogy csak a döntésem meghozatala után vissza-
vonhatatlanul megkésve derül ki, helyesen döntöt-
tem-e. Én - miután konzultáltam önmagammal -
úgy döntöttem, magamnak se árulom el, kire sza-
vazok. Ugyanis belehalnék, ha utólag (rossz dön-
tésem miatt) állandóan gyötörne a bûntudat.

Bálint György Lajos
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Generációs csata a fináléban
Fedett pályás országos bajnokság: elõször teniszeztek a hazai legjobbak Szekszárdon

A tenisz ebben a minőségében –
de elsősorban sebességében –
még nem jelent meg városunk-
ban. A Kerekes Teniszcentrum-
ban az elmúlt hétvégén kezdő-
dött és hétfő délután véget ért
fedett pályás országos bajnok-
ság küzdelmeit, s annak döntő-
jét azonban csak kéttucatnyian
látták...

Bálint György

Ha a fõszervezõ-házigazda, a sportág
megszállottja, Kerekes László „na-
gyobb dobra veri” az eseményt – alapul
véve, hogy több százan ûzik, és több ez-
ren figyelik a kiemelt eseményeket szû-
kebb pátriánkban is –, nem kis gon-
dot jelentett volna a sátor két pályája
között elhelyezni akárcsak száz nézõt
is. Bár, ahogy elnéztem a Jaross Gábor-
Szendrõi László finálét nagy átéléssel
követõ házigazdát, szívesen állt volna a
fenti probléma spontán módon törté-
nõ megoldása elé, a végjátékra még
mozgó lelátót is hozatott volna...

Generációs párharc
a fináléban

A jól elõkészített salakon két gene-
ráció feszült egymásnak az egyéni
küzdelmek döntõjében. A már edzõs-
ködõ, a korábban a válogatottságig
jutó Jaross Gábor viszonylag fiatal ko-
ra ellenére már a múlt, míg a szintén
fõvárosi, akár tejfölösszájúnak is ne-
vezhetõ Szendrõi – a napokban lesz
18 – még a jövõ, de már a jelen játéko-
sa is! Utóbbi ifiként idehaza már ott
van a legjobb ötben, felnõttként
ugyan csak a harmincban jegyzik, de
Szekszárdon – az elõdöntõben a fel-
nõtt ranglista nyolcadikja, Nagy Pé-

ter legyõzésével – is jelezte: találkoz-
hatunk még a sportággal szembeni
alázatát kimutató srác nevével.
Szendrõi támadó felfogásban játszva
ide-oda mozgatja Jarosst a salakon
szokatlanul gyors labdamenetek kö-
zepette, és legtöbbször az övé a befe-
jezõ tenyeres, s így az elsõ játszma is.
Aztán fordul a kocka: ott tudja tartani
az alapvonalon a továbbiakban is az
ellenfelet, de a precíz, bivalyerõs
Jaross-ütések elakadnak az ifjú titán
fonákján. Némelyiket nevezhetnénk
ki nem kényszerített hibának, ame-
lyek jelzik: a jó egy évig Németország-
ban pallérozódó tinédzser elfáradt a
második és a döntõ szettre. A jobb
erõnlét, a labdabiztonság, a rutin az
ellenfél sajátja volt. Jaross boldogan
fogadta a gratulációkat. Ami nem si-
került neki tíz év alatt, az most Szek-

szárdon beteljesedett: egyéni orszá-
gos felnõtt bajnokságot nyert.

– Négy ezüst a termésem a szabad-
téri és a fedett versenyeken, s most
megtört a jég. Elmondhatom magam-
ról: magyar bajnok is vagyok! Ez így,
félig-meddig már levezetve, edzõskö-
dés közepette, nagyon jót tett az ön-
becsülésemnek, kicsit talán a hiúsá-
gomnak is – nyilatkozta Jaross.

Versenytervek,
fedett csarnok

Amikor azon meditálok: mi lett vol-
na, ha itt van a hazai ranglista elsõ
négy helyezettje, a két Balázs, Attila és
György, Bardóczky Kornél, no meg
Kellner Ádám, a bennfentesek gyor-
san rávágták: lehet, hogy akkor is így
nézett volna ki a döntõ szereposztása,
mert így is borult a papírforma. Mivel

élõben egyáltalán nem látok minõsé-
ginek nevezhetõ teniszt, még egy
ilyen meccs simán lekötne.

– A nyolcaddöntõtõl kezdve ehhez
hasonlók voltak a meccsek, aminek
nagyon örültem – mondja Kerekes
László. – Fontos volt számomra, hogy
az egyik kiemelt hazai fõversenyt
megrendezhettem olyan visszhang-
gal, ami után bátran jelentkezhetek
be újabb versenyre a szövetségnél,
ha az ehhez szükséges feltételek
meglesznek. A szervezéshez szüksé-
ges támogatókra gondolok persze.
Mert e nélkül a teniszben nem na-
gyon lehet belefogni hasonlóba.
Nem adom fel... Azért csak eljutot-
tam egy felnõtt ob-ig, elõtte pedig az
utánpótlás korosztálynak rendez-
tünk kettõt is. Most még csak álmo-
dom arról, hogy a nemzetközi szin-
ten is jegyzett magyar lányokat, pél-
dául Szávay Ágiékat ide csábítom,
vagy egy gála jellegû tornát szervezek
a múlt sztárjaival – vizionál a szek-
szárdi teniszélet „Lacikája”, aki nagy
tervébe is gyorsan beavat, ami akár
feltétele is lehet annak, hogy a téli
idõszakban hozzon a szó legigazibb
értelmében tetõ alá egy õt éltetõ, de
az itteni szurkolóknak is fontos ver-
senyt, tornát belátható idõn belül. 

– Ehhez mielõbb állnia kellene an-
nak a fedett csarnoknak, ami már a fe-
jemben és a tervezõ asztalán is meg-
van. Remélem, olyan idõk jönnek,
hogy elõbb-utóbb belevághatok a be-
ruházásba – bizakodott Kerekes Lász-
ló, akinek egy nagy álma hamarosan
teljesül: jegye van a május végén kez-
dõdõ párizsi Grand Slam, a Roland
Garros elsõ hetére. Már kezd hango-
lódni nagy kedvencével, a spanyol
Nadallal való élõ találkozásra...

Kerekes László (balról) gratulál a bajnoknak, Jaross Gábornak

KÉZILABDA. Az NB I/B-s bajnoki cím
szempontjából kulcsfontosságú mér-
kõzést vesztett az elmúlt hétvégén az
UKSE Szekszárd együttese az éllovas
Érdi VSE otthonában. Egy félidõn át él-
tek a szekszárdi remények, hiszen a
szünetben még 17-16-ra az UKSE veze-
tett. Ezt követõen azonban kimaradt
szekszárdi lehetõséget követõen – eb-
ben fõszerepet játszott a bajnokaspi-
ráns kapusa, a bravúrokat bemutató
Meggyes is – rendre gólokkal büntette
a rutinos játékosok egész sorát fölvo-
nultató Pest megyei gárda, és magabiz-
tosan, 37-28-ra nyerte a Nyugati cso-
port tavaszi rangadóját. A találkozót a
„semleges sarokból” nézõk véleménye
szerint sem volt már akkora tudásbeli
különbség a két csapat között, mint az
õszi szekszárdi mérkõzésen, ahol

ugyan csak négy gól volt a különbség,
de az a találkozó valójában már az elsõ
húsz percben eldõlt. A szekszárdi szak-
vezetés szerint ezúttal az átlagosnál
gyengébb kapusteljesítmények miatt
nem tudták végig nyílttá tenni a talál-
kozót. A csapat legeredményesebb já-
tékosa a 13 gólig jutó Fauszt Éva volt.
Az Érd elõnye immáron a bajnoki cím-
hez és a feljutáshoz – az erõviszonyok
ismeretében – elegendõnek tûnõ né-
gy pont a Szekszárddal szemben.

KOSÁRLABDA. A várakozásnak meg-
felelõen magabiztosan, nagy különb-
séggel gyõzte le az Atomerõmû-KSC
Szekszárd nõi gárdája az NB I-es baj-
nokság alapszakaszának záró fordulójá-
ban az utolsó elõtti BEAC-ot (93-61). A
találkozó legeredményesebb szekszár-

di játékosa a 24 pontig jutó ukrán cen-
ter, Jevtusenko volt. A KSC a Vasas-Csa-
ta szolnoki vereségével – mivel a Ti-
sza-partiakkal való összevetésbõl pozi-
tívan jött ki – végül a 7. helyen zárt.
Ujhelyi Gábor edzõ csapata így a ráját-
szás elsõ szakaszában a MiZo-Pécs 2010
gárdájával találkozik a két gyõzelemig
tartó párharc során.

KOSÁRLABDA. Alsóházi rangadót
nyert a férfi NBII-ben a Marley-FKSE a
Marcali SZVSE ellen (84-79). A szoros
mérkõzésen kiharcolt siker értékét
csak növeli, hogy Bulatova Anna edzõ
ezúttal nem számíthatott legpon-
terõsebb két játékosára, Tóthra és
Kaveczkire. A gyõzelem kulcsa ezút-
tal a 22 pontos Lacza és a 16 egységig
jutó Juhász egyéni eredményessége
mellett a sikert óhajtó csapat egysége
volt, hiszen még hárman eljutottak 10
pontig a somogyiak elleni találkozón.

LABDARÚGÁS. NB III-as szinten a vé-
dekezés magasiskoláját bemutatva, s az
egyetlen kínálkozó nagy gólszerzési le-
hetõségét – a második félidõ 4. percé-
ben – kihasználva a Szekszárdi UFC
együttese megszakította az eddig
mind a 14 mérkõzését megnyerõ, a
Dráva-csoportból tornymagasan ki-
emelkedõ Baja nagy sorozatát. A gólt a
télen Paksról érkezõ két új szerzemény
hozta össze : Fritz Ádám nagyszerû ki-
ugratását Mészáros Tibor vitte zicce-
rig, majd elcsavarta a labdát a kifutó
kapus mellett, illetve fölött. Az UFC 6
gyõzelem és 3 döntetlen mellett 6 ve-
reséget jegyez, s az így megszezett 21
ponttal a 8. táblázaton. Dienes Pál csa-
pata hat ponttal gyûjtött kevesebbet a
pillanatnyilag harmadik Paks II-nél, és
nyolccal van lemaradva a második
Dombóvártól. A Baja elõnye 13 pont az
idõsebb Dárdai Pál dirigálta dom-
bóváriakkal szemben.

SPORTMIX
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Rögös út vezet a nagypályás NB II-be
Nehéz dolog még mai is a női fo-
ci alulnézetből. Jó-jó, a FIFA és
az UEFA már felkarolta, a csú-
cson pedig sokszor nem is lehet
első blikkre megkülönböztetni:
vajon fiúk vagy lányok játszanak,
de a hátország, a bázis szélesíté-
se még mindig nehéz ügy.

B. Gy.

Azzal együtt is, hogy akadnak már lá-
nyok az általános iskolák alsó és felsõ ta-
gozataiban, akik inkább fociznának,
mint kosaraznának, kéziznének, vagy
éppen röplabdáznának. Kell egy befo-
gadó közeg, kell egy lelkes mindenes-
szervezõ, idõt, energiát erre nem sajná-
ló. Sallai József, az UFC technikai veze-
tõje sokáig éltette kispályás szinten a
szekszárdi nõi focit. Aztán jött Varga
Gyula támogatásával a futsalos kor-
szak, aminek letûnése a nõi foci eltûné-
sét is magában hordozta az ezredfordu-
ló környékén. Ez azonban mégsem kö-
vetkezett be.

Évekig együtt maradhatnak
Gyaníthatóan a jelenlegi edzõnek,

Farkas Gabinak komoly szerepe lehet

mindebben. Színrelépése óta már a
harmadik generációval dolgozik, s
nagyon reméli, hogy a most – elsõ-
sorban a Babits iskolából – „szerzõd-
tetett” játékosokkal már lesz egy
olyan mag, amely nem csak megma-
rad, hanem egyfajta gerincet képezve
esetleg kiléphet a futsal nõi foci szá-
mára beskatulyázott világából. A ko-
rábbi generációkból többen az NB I-
ben folytatták pályafutásukat, vagy a
középiskola végén a továbbtanulás-
sal, lakóhelyváltással szétesett a nagy-
reményû együttes.

– Most 14-15 éves játékosokkal dol-
gozom. A csapat gerincét a Babits is-
kolások képezik. Nagyon remélem,
hogy négy-öt évig együtt maradnak, s
addig megvalósulhat az a nagy tervem
– ami egyébként a játékosoké is –,
hogy egyszer elindulhatunk a nagypá-
lyás NB II-es bajnokságban – mondja
az egykori kosarasból lett fociedzõ.
Farkas Gabi kerek-perec kijelenti,
hogy nem célja egyáltalán, hogy vala-
hol a futsal-bajnokság osztályaiban le-
gyen fellelhetõ a szekszárdi nõi foci.

– Még nagyon sokat kell dolgoz-
nunk, hogy érettek legyünk ehhez.
Sajnos, nem csak rajtunk múlik...

Nyújtott pálya, az átmenet

Idõarányosan persze jó úton halad-
nak, hiszen már az országos nyújtott
pályás bajnokság dél-dunántúli regio-
nális bajnokságban, az úgynevezett
Sárga csoportban fociznak a lányok a
PMFC, a PVSK, a Szigetvár és a Tolna
társaságában. A Szigetvár kétszeri le-
gyõzése – a korábbi vereségsorozat
után – mindenképpen önbizalom nö-
velõ volt a tavaszi folytatásra. Ismét
minden héten meccsek lesznek. A tré-
ner hölgy elsõsorban hátvéd gondok-
kal küszködik, de az elvégzett edzés-
munka, no meg a taktikai téren is vár-
ható fejlõdés orvosolhatja a gondokat
annak ellenére, hogy néhányan a gyor-
saság terén elmaradnak a korosztályuk
átlagától... Hiába no, a nyújtott pálya
már egészen más, mint a kispálya,
ahonnét a szekszárdiak is elindultak.
Sinkó Kittire és Bucher Bettinára már
a korosztályos válogatottnál is felfigyel-
tek, õk mindenképpen húzóemberek-
nek számítanak az UFC-nél. A három
focista srác anyukájaként is „tényke-
dõ” edzõnõ közben persze éber sze-
mekkel figyeli a toborzókon, kiválasz-
tókon a focihoz vonzódó lánykákat.

– Nekem is sokat kell még tanulom
a szakmából. Sokat vagyok a pályán,
gyakran értekezem az UFC jól ismert
edzõivel, például a nagyon rutinos, ta-
pasztalatait örömmel átadó Teszler
Vendellel, miközben igyekszem ké-
pezni is magam. Az UEFA D-licencét
már elvégeztem, és tervezem a B-t is.
Amúgy is benne élek a futballban,
rengeteg meccset nézek a tévében.
Vannak kapcsolataim például a Fe-
rencváros nõi csapatához. Talán lehet-
nénk fiókcsapata valamelyik nagy csa-
patnak, de ez még a jövõ zenéje... Per-
sze jó lenne addigra úgy megerõsödni
a tervezett NB II-es szinten, vagy an-
nak közelében, hogy erre érdemesek
legyünk. Éppen ezért kíváncsian vá-
rom, mit hoznak az elkövetkezendõ
évek, miképp tud segíteni bennünket
a remélhetõleg egyre erõsebb, egyre
biztosabb lábakon álló szekszárdi
klub – tette föl a kérdést a csapat
edzõje, Farkas Gabi, aki nem csak
mondja, de mutatja is a csajoknak a
futball csínját-bínját a mûfüves pályá-
kon. Mozdulatai – tanúsíthatom –
vannak annyira hitelesek, hogy abból
nem derül ki, ahogy õ maga készsége-
sen bevallotta: soha nem focizott.

Erõs garays kapcsolatok Németországban
■ Tizenöt diák utazott március elején
a szoros testvérkapcsolattal rendelke-
zõ Garay János Gimnáziumból Német-
országba, hogy kölcsönösen építsék,
fejlesszék a szekszárdi és a Bietigheim-
Bissingen-i partnerintézmény együtt-
mûködését.

A két kísérõtanár, Rajos Judit és
Baumgartnerné Hauth Katalin, vala-
mint két diák, Szûcs Viktor és Wessel
Ármin mesélt a különbözõ évfolyam-
okból összeállt csoport élményeirõl.
Mivel a diákok családokhoz kerültek,
felkészültek a találkozásra: interneten
felvették a kapcsolatot a cserepartner-
rel, hogy megismerhessék német tár-
saikat. Az elsõ nap iskolalátogatással
indult, délután városnézés követke-
zett, majd a polgármester fogadta a ki-
utazókat. Stuttgartban jártak a Merce-
des Múzeumban, Strassbourgot pe-
dig hajóval járták körbe, mely a csa-
tornákon, zsilipeken keresztül külön-
leges látványt nyújtott.

Bietigheimben egész nap gyakorol-
ták a nyelvet, még az esti közös séták-
nál, magyar társaikkal is németül be-
széltek. Németországban más jellegû
tanítási módszereket tapasztaltak: la-
zább órákkal, szabadabb óravezetés-
sel. A tanítási módszer jobban tet-
szett, mivel nem azonnali képletmeg-
oldással indítanak. „Felvetik a problé-
mát, s abból kiindulva kell találni vala-
milyen megoldást” – tették hozzá. Saj-
nálatosan tapasztalták, hogy a német

diákok alig ismerik Magyarországot.
Csupán a Balaton és a fõváros nyári
bulihelyszíneirõl hallottak többen.
Színház Kaffka „A Per” címû mûvével,
családi nap, pizza-sütés, és különleges
sváb ételek várták a magyar fiatalokat.
A garays diákok szekszárdi borokat,
szalámit, könyvet, Rubik kockát vittek
külföldi társaiknak.

A 1250 diákkal és két igazgatóval
mûködõ partneriskola-komplexum-
ban választható érettségi van
specializációból, szóbeli érettségi pe-
dig csak egy tantárgyból, az összes
többibõl írásbeliznek. Jó színvonalú,
magas óraszámú gimnáziumot ismer-
tek meg, melyben hetente többször
van délutáni iskola, akár este 6 óráig. A
tanárnõk elmondása szerint feltûnõ la-
zaság uralkodik az órákon, s miután a
diák ki-be járkálhat, sõt ehet-ihat a ta-

nítás alatt - a végzõs osztályok kivételé-
vel - komoly oktatómunkát nem lehet
folytatni. Talán ebbõl is adódhat, hogy
Németországban nem mindenki
érettségizik, kétszintûség pedig nincs.

A partneri kapcsolat még 2001-ben
kezdõdött. Eddig egy lelkes, idõs ta-
nárnõ volt motorja a kapcsolatnak,
aki most átadta a szervezési munkát
egy fiatal házaspárnak. Szekszárd és
Bietigheim-Bissingen 20 éves testvér-
városi kapcsolata okán a partnerség
most a német igazgatók, Gerda
Grawunder és Eva Bachfeler, vala-
mint a Garay János Gimnázium igaz-
gatónõje, Heilmann Józsefné és a tan-
testület segítségével új erõre kelt.

A tanárnõk elmondták: már leszer-
vezték szüreti napok idejére az egyhe-
tes viszontlátogatást, és a nyári prog-
ramokat is tisztázták. Gyimóthy

A Németországban járt garays csoport
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Március 29. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24 -es te-

remben. Dr. Szabó Géza régész, mu-
zeológus elõadása: Pannónia kincsei
– Szekszárd és környéke régészeti
ásatásai. A belépés díjtalan.

Április 6. (kedd) 14 óra
A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-

tes Központ Nyugdíjas Tagozata sze-
retettel vár minden érdeklõdõ nyug-
díjast a táncteremben, Sarkadi Ferenc
városi tûzoltóparancsnok elõadására:
„Tûz és víz – barát és ellenség”. A belé-
pés díjtalan.

Április 15. és május 10. között a
márványteremben: 40. Tolna me-
gyei gyermekrajz kiállítás.

ELÕZETES!
Április 20. (kedd), 19 óra

Beaumarchais: Figaro házassá-

ga, avagy egy õrült nap története
– vígjáték. Szereplõk: Rékasi Károly,
Harmath Imre, Bánfalvy Ági, Bugár
Anna.

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

Mûvészetek Háza

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

lomóra a költészet napján 
Közremûködik : Teatro Társulat
Szereplõk: Lénárt László, Spergel

Anna, Gyurin Zsolt, Rékai Nándor

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

Kárpitmûvészet. Kiállító mûvé-
szek: Hauser Beáta, Nyerges Éva,
Pasqualetti Eleonóra, Sipos Éva, Vásár-
helyi Kata, Zelenák Katalin.

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

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Március 25-31-ig
15:30, 17:30: Egek ura – színes fel-

iratos amerikai film (hétfõtõl szerdá-
ig csak 17.30-kor)
20:00: Farkasember – színes felira-
tos angol amerikai horror film

ART TEREM

Március 25-31-ig
17:00: Elveszett személyek kör-

zete – színes feliratos belga film
19:00: Mások vagyunk – színes

feliratos német romantikus film

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

Itt az idõ, hogy egy jó idegzetû statiszti-
kus, akit vonzanak a rendõrségi közle-
mények, ügyészségi nyilatkozatok és
bírósági ítéletek, összegezze a  napvi-
lágra kerülteket, az elmúlt 8 évet érintõ
botrányokban. Az a gyanúm, ha a né-
gyes metrót, MÁV-ot, BKV-t és az egyéb
ügyeket összerakjuk, nem is száz, ha-
nem ezermilliárdok felett lesz az igaz-
ságszolgáltatás figyelmét is felkeltõ ösz-
szegek nagysága.
Tudjuk, hogy a Hankooknak és a Mer-
cedesnek hogy ment ki közel 20, illetve
becslések szerint 30 milliárd támoga-
tás! Az is tény, hogy a hazai vállalkozá-
sok támogatásként ennek a töredékét
kapták. Ne feledjük a fõvárosi ingatlan
panamákat, Sukorót és a Balaton-ring-
nek megítélt (tíz)milliárdokat se. Gon-
dolom, a kormányzati portál (200 mil-
lió forint) „javítása” után elfeledkeztek
a kormányzati negyedrõl is, hiszen úgy
pörögnek a napok (pláne Macaón...),
hogy azt sem tudják, hol vannak, és ho-
gyan kerültek oda. Vajon mikor pende-
rítenek ki valakit maguk közül erkölcsi
alkalmatlanság címén? Létezik még ez

a kategória? Gyakorlatilag minden
nap kiderül egy kormánypártokhoz
köthetõ politikusról, hogy üzemszerû-
en fosztogatta a közpénzeket. Tudom,
vannak, akik azt mondják, hogy mit
képzelek, ilyeneket írni. Hiszen 8 évig
majd megszakadtak, úgy dolgoztak,
miközben tömték a zsebeiket, és kötöt-
tek szerzõdéseket kétes tulajdonosi hát-
terû off-shore cégekkel.
Tény, hogy rettenetes örökség vár a kö-
vetkezõ kormányra. Annál is rosszabb,
mint amit 1990-ben örököltünk. Megje-
lent az éves misery index (nyomorult-
sági mutató), amely szerint Magyaror-
szág a világ szegényházában tanyá-
zik. A nyomorultsági indexet évente
számítják a munkanélküliségi ráta és
az infláció összege alapján rangsorol-
va az országokat. Ezen adatok tükré-
ben furcsán hangzott nemrég az egyik
kereskedelmi csatornán: „Jobban
élünk, mint 2001-ben”. Ekkor egy kicsit
elámultam. Közben a látott elõadás át-
alakult úgy, ahogy egy Monty Python
film az abszurditásával ölti rám a nyel-
vét, csak most nem tudtam nevetni.

Eszembe jutott a 2006 óta megszünte-
tett több, mint 16 ezer kórházi ágy, az
emberéleteket is követelõ, egyre hosz-
szabb várólisták, az oktatás állapota.
Hazánk 8 év alatt a régió éllovasából
sereghajtó lett. Ezzel senki nem vitázik,
csak van, aki nem szeret róla beszélni.
Nem pusztán Nyugat-Európától sza-
kadtunk le, de a visegrádi országok
mezõnyétõl is. Olyannyira, hogy egy-
kori riválisaink ma már nem is ver-
senytársaink: a csehek, lengyelek, szlo-
vének már kifejezetten fejlettek hoz-
zánk képest. 
Az ECOSTAT idei felmérésébõl kiderül,
hogy a hét hazai régióból négy van az
unió legszegényebbjei között. Az Észak-
Alföldön, Észak-Magyarországon, a
Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon (!)
sem éri el az egy fõre esõ GDP az uniós
átlag FELÉT! 
Arcpirítónak tartom, hogy eközben a
balliberális oldal úgy kampányol, mint-
ha ellenzéki párt lenne. Ráadásul épp a
korrupciós ügyekkel próbálkoznak.
Kérdésem, hány korrupciós ügyet pöty-
työzhetnénk a térképre? 
Gyanítom, hogy akkor egy nagy vörös-
kék pacát látnánk...

Hollendus Zsolt

Nyomorultsági mutató(nk)

Úton egymás felé
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel hív és vár minden érdeklõ-
dõt a Civil Bûnmegelõzési Mûhely
márciusi ülésére, 2010. március 30-án,
kedden, 17 órakor a Hunyadi u. 4. föld-
szinti nagytermében.

Az összejövetel témája: Úton egy-
más felé III. Ki segít kit? Témagazda:
Horváth Erika, a 2. Számú Óvoda és
Bölcsõde intézményvezetõje.

A közös munkát vezeti: Pócs Mar-
git a Mentálhigiénés Mûhely elnöke.

A foglalkozás keretében az aktuali-
tások is terítékre kerülnek.

Pályázati felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény
10.§ (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városüzemel-
tetési és -fejlesztési Igazgatóságán

energetikus
és

forgalomtechnikai és 
útügyi mûszaki ügyintézõ

munkakör betöltésére.
A köztisztviselõi jogviszony idõtar-

tama: határozatlan idejû köztisztvise-
lõi jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidõ.

A pályázat benyújtásának idõpont-
ja: a Tolnai Népújságban történõ
megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. április 15.

A pályázati kiírás teljes szövege
megtalálható a www.szekszard.hu
honlapon.

Újvárosi programok
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör április 5-én, húsvéthétfõn,
18 órakor immár hagyományosan Lo-
csolóbált szervez. A Szent István Ház-
ba várják a szórakozni vágyókat, ahol
batyus bál lesz, a belépõdíj 600 Ft. Je-
lentkezni lehet: Péterbencze Istvánné
(Damjanich u. 12., 74/412-458).

***
A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-

kus Társaskör idén is csatlakozott a
„Szépítsük együtt Szekszárdot!” prog-
ramhoz. Ennek keretében Újvárosá-
ban egy húsvét elõtti nagytakarítást
tartanak. A szervezõk kérnek min-
denkit, hogy a nagyhét elején tegye
rendbe a saját háza környékét, s ha
módjuk van, jöjjenek el, és segítsenek
a nagytakarítás többi munkálatában
is! Találkozó: március 30. (kedd) 14
órakor a Szent István Ház (Rákóczi u.
69-71.) elõtt. Kérjük, hozzanak ma-
gukkal eszközöket (lapát, gereblye,
seprû, stb.) Érdeklõdni lehet: Hor-
váth Jánosné, Edit önkormányzati
képviselõnél (Tel.: 20/52-46-820).
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KÖZLEMÉNY

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 12. (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

ÜGYFÉLFOGADÁS. Tájékoztatjuk
tisztelt ügyfeleinket, hogy a szek-
szárdi Okmányirodában 2010. már-
cius 29-én (hétfõ) délelõtt az ügyfél-
fogadás, míg március 31-én (szer-
da) az egyéni vállalkozói igazolvány-
nyal kapcsolatos ügyintézés szüne-
tel. Szíves megértésüket köszönjük!

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

ERDÉLYI BÁL. A szervezõk szeretet-
tel hívnak minden Erdély szimpati-
zánst az április 17-én 19 órakor kez-
dõdõ jubileumi, 20. Erdélyi bálra a
Szent László Középiskola éttermé-
be. Vendég a Sepsiszentgyörgyi Fe-
nyõcske néptáncegyüttes és zene-
kar. A báli hangulatról a Horizont
tánczenekar gondoskodik. A vacso-
rát is tartalmazó belépõ a 70/945-
0792-es telefonon rendelhetõ.
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