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Kétszáztizenkét, a minőség je-
gyében beküldött bormintát ve-
tett komplex érzékszervi vizit alá
a nyolc bizottság mintegy félszáz
tagjából álló zsűri a 2013-as
szekszárdi borvidéki versenyen.

A helyszín a megyeháza díszterme
volt, ami pedig a bírák összetételét il-
leti: a legismertebb borvidékek szin-
te kivétel nélkül képviseltették ma-
gukat, s az ítészek közül a legtöbb
maga is gyakorló borász. A bizottsá-
gi elnökök valamennyien más borvi-
déket, vagy éppen a borakadémiát
képviselték - szabály, hogy a boraival
„vizsgázó” szekszárdi borász nem el-
nökölhet. Minden zsûritag - átérezve a
tét nagyságát - alaposan, akkurátusan
kóstolt, kóstolgatott.

Többségben voltak a minták között
az utóbbi két kiemelkedõ évjárat, a
2009-es és 2011-es borai. Örvendetes
módon a benevezett kadarkák száma
megközelítette a harmincat, míg

roséból 18-at küldtek. A fehérborok szá-
ma 10 alatti volt, de a múltat felelevení-
tõ érdekességként hat fuxlival is talál-
kozhatott a tekintélyes zsûri.

Közhelyszerûen hangzik ugyan, de
igaz: a nívós szekszárdi borkultúrát so-

kadszor visszaigazoló volt a termelõi fel-
hozatal. Jelezve egyszersmind, hogy las-
san egy harmadik vonal is bontogathat-
ja szárnyait a Sióagárdtól Bátáig terjedõ
nevezetes szekszárdi borvidéken.

Folytatás a 4. oldalon.

Ismét bikavér lesz Szekszárd város bora
Kétszáznál is több minta a borvidéki versenyen

Munkában a zsûri: 212 tételt kóstoltak a borvidéki borversenyen

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833
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Március hónapban a készlet erejéig!

A Föld órája: takarékoskodjunk az energiával
Szekszárd idén is csatlakozik a vi-
lág legnagyobb klímavédelmi civil
kezdeményezéséhez, A Föld órájá-
hoz – jelentette be csütörtökön
dr. Haag Éva alpolgármester.

Az egész világon március 23-án,
szombaton, helyi idõ szerint 20.30
és 21.30 között kapcsolják le a köz-
és díszvilágítás egy részét. Olyan
ikonikus épületek borulnak sötét-
be, mint az Eiffel-torony vagy az Em-
pire State Building.  Szekszárdon a
Béla király és a Piac tér, valamint a
Szent László utca világítását kapcsol-
ják le erre az egy órára. 

A 2007-ben Sydney-bõl útjára in-
dult kezdeményezés a túlfogyasztás
következményeire hívja fel a figyel-
met. Tavaly 126 országból 4 ezer
város és mintegy kétmilliárd em-
ber csatlakozott a mozgalomhoz.

Magyarországon közel 100 telepü-
lésen egymillió lakos vett részt az
akcióban. 

A szervezõ WWF magyarországi
szervezete idén is meghirdeti „A
Föld órája fõvárosa” versenyt. A cí-
met az a település nyeri el, ahon-
nan a lélekszámhoz viszonyítva a
legtöbben regisztráltak a foldora-
ja.hu honlapon. 

Dr. Haag Éva hangsúlyozta: Szek-
szárd városa évekkel ezelõtt csatla-
kozott a Klímabarát Települések
Szövetségéhez, így számukra magá-
tól értetõdõ, hogy bekapcsolódnak
A Föld órája akcióba.

A városvezetés nem csak szavak-
kal, de tettekkel is bizonyítja elkö-
telezettségét a klímaváltozás elleni
harcban. A Szekszárdon eddig és a
jövõben megvalósuló épületener-
getikai fejlesztések mellett az ön-
kormányzat most pályázott a város
teljes közvilágításának cseréjére.
Az új, LED-es technológia - a hosz-
szabb élettartam mellett - mintegy
25 százalékos költségmegtakarítást
eredményez, ami a közvilágítás 90
milliós éves számláját tekintve iga-
zán szép összeg - fogalmazott az al-
polgármester.
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Ünnep: idén húszéves a katolikus iskola
Hosszú út vezetett addig, míg saját intézményük lett Szekszárdon

A napokban lett húszéves a szek-
szárdi Szent József Katolikus Álta-
lános Iskola, ami egy intézmény
életében nem nagy kor, de egy em-
berében már jelentős. Így kezdte
az ünnepi megemlékezést kedden
Szabóné Varjas Ildikó igazgató, aki
19 éve tanít ebben az iskolában. 

A tornateremben megtartott rendez-
vényen a jelenlegi és volt diákok, ta-
nárok, szülõk, a várost képviselõ al-
polgármester, dr. Haag Éva, valamint
dr. Udvardy György pécsi megyés
püspök, Mayer Mihály nyugalmazott
püspök és Bacsmai László püspöki
biztos, Szekszárd plébánosa is részt
vett. Az iskola igazgatója felidézte az
elmúlt két évtized eseményeit, köz-
te az 1993-as évet, amikor Az Isteni
Megváltóról Nevezett Nõvérek visz-
szaigényelték az egykor államosított
Bezerédj utcai épületet – melyrõl az-
tán késõbb le is mondtak –, hiszen
nem akarták a speciális iskola tanu-
lóit kitenni annak, hogy új helyre
kelljen költözniük. Így az iskola a mû-
ködését abban az évben a Kecskés

Ferenc utcában, egy volt óvoda épü-
letében, egy faházban kezdte meg. A
város közgyûlése 1997-ben a Gyer-
mekek Házát ajánlotta fel, amit a Pé-
csi Egyházmegye, mint fenntartó el
is fogadott. Jelenlegi, végleges helyé-
re – a város központjába – 2008 au-
gusztusában került az iskola.

Az, hogy a városnak már van egy
jól felszerelt, jó hírû katolikus isko-
lája, végsõ soron annak a 18 elköte-
lezett keresztény szülõnek, a peda-
gógusoknak és a plébánosnak kö-
szönhetõ, akik mindvégig bíztak
abban, hogy sikerül a város vezeté-
sével megegyezniük. A rendezvény

egyik meghitt pillanata volt, ami-
kor dr. Udvardy György püspök
megköszönte Heilfenbergné Mari-
ka 40 éves pedagógia munkáját,
melybõl húszat a katolikus iskolá-
ban töltött.

Az ünnepségen az erdélyi Dévai
Szent Ferenc Alapítvány tusnád-
fürdõi házából is érkeztek vendé-
gek, s a két intézmény kezdemé-
nyezte egymással a kapcsolatfelvé-
telt 

A nap során a katolikus iskola di-
ákjai iskolatörténeti vetélkedõn
vettek részt. A szülõknek, érdeklõ-
dõknek pedig a fõvárosban már
rendkívül népszerû Pál Ferenc an-
gyalföldi plébános az apák szerepé-
rõl beszélt. 

A Szent Józsefrõl elnevezett isko-
lában már hagyomány, hogy a név-
adójuk tiszteletére az apákról, nagy-
apákról, nevelõapákról mindig
megemlékeznek, vallják, nélkülük
nem lenne teljes a család. Így József
napján, minden évben megrende-
zik az apák napját is.  M. I.

Dr. Udvardy György megyés püspök köszönte meg Heilfenbergné Ma-

rika 40 éves pedagógia munkáját
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Nem tud már annyit sétálni, mint
régen?

Fél még az apró mozdulatoktól is,
mert begörcsöl a lába?

Gyakran elfelejt dolgokat esetleg
szédeleg?

Még melegben sem tud lemonda-
ni a zokniról, annyira fázik a lába?

Idegesíti a fülzúgás?
Panaszai hátterében könnyen lehet,

hogy az érszûkület áll! Figyeljen oda a
jelekre, hisz az érszûkület súlyos vég-
kimenetele lehet a végtagi amputáció,
a szív elégtelenség vagy az agyi kataszt-
rófa. Különösen fontos mindazoknak
észben tartani ezt a betegséget, akik
dohányoznak, cukorbetegek, magas a
vérnyomásuk vagy a koleszterinszint-
jük. Sajnos a kor elõrehaladtával, a nö-
vekvõ stresszel is fokozódik a veszé-
lyeztetettek köre. Könnyen meggyõ-
zõdhet róla, hogy alsó végtagi érszûkü-
let okozza-e panaszait. A Nashwan-
Parasound Érszûkület Terápiás Cent-
rumban, mely az ország egyre több
pontján elérhetõ, doppleres vizsgálat-
tal gyorsan, könnyen és fájdalommen-

tesen tudhatja meg.
Amennyiben a szak-
orvos a betegség je-
leit tapasztalja, élet-
módtanácsokkal és
egy hatékonyságát
tudományosan iga-
zolt kezeléssel, az év
találmányával, vagyis
a Nashwan-Para-
sound találmánnyal
való kúrával köny-
nyen csökkentheti,
illetve megszüntetheti az érszûkület
által okozott panaszokat. A Mindössze
20 kezelés szükséges ahhoz, hogy az

ultrahang segítségével a beszûkült, el-
záródott érszakasz környékén mellék-
ér-keringés képzõdjön. Számos beteg

nyilatkozott úgy, hogy kezelései után
életminõség-változás állt be az életébe:

Utoljára a tavalyi kedvezményes
áron! Az akció keretén belül mind-
azoknak, akik elkezdik a kezelést
az ehavi kezelendõ csoporttal a
Szekszárd, Mátyás király úton ta-
lálható rendelõben, 30 ezer forint
kedvezményt biztosítanak a kúra
árából. Az akció keretén belül a
vizsgálat 3000 forint. További felvi-
lágosítás: www.medhungary.com,
06-72/551-714, 06-20/920-4447, 06-
30/339-6963, 06-70/267-3432. (x)

„Már elég régóta érszûkületesek a lábaim,
így mindig fázik, görcsök gyötrik, és a sé-
ták is egyre rövidültek. Úgy éreztem, a
gyógyszerek önmagukban nem elegendõ-
ek, így amikor hallottam errõl az új kezelés-
rõl, rögtön jelentkeztem rá. Így a kezelés
végén örömmel vettem észre, hogy a láb-
görcsök megszûntek, és a séták sokkal
könnyebbek mint régen, és az emeletek-
re is könnyedén fel és le tudok menni, ami-
re már régóta nem volt példa. A jó közér-
zethez hozzájárultak a kellemes, nyugodt

környezet és a kezelést végzõ hölgy ked-
vessége és pontossága is.”

„A Nashwan találmány egy fantasztikus ta-
lálmány. Fény az alagút végén!!! További sok
sikert kívánok!”

„Lábikragörcs és nehéz járás miatt jöttem er-
re a kezelésre. Egy idõ után a kezelés hatá-
sára ezek a problémák megszûntek. Örü-
lök, hogy eljöttem erre a kezelésre. Máskor
is igénybe fogom venni.”

Az érszûkület ellen a Nashwan-Parasound készülék!
A betegség súlyos végkimenetele az amputáció lehet
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„Álljunk ki nemzetünkért, hazánkért!”
A téli idõjárás miatt a Garay János Gimnázium adott otthont az 1848-as ünnepségnek

„1848. március 15-e egyik legiga-
zabb, legőszintébb ünnepünk. Ez
tükrözi legjobban magyarságunk
lényegét, a szabadságszeretetet!”
– hangsúlyozta ünnepi beszédében
Szekszárd polgármestere, Horváth
István a 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc 165-dik évfordu-
lója alkalmából megtartott ünnepi
rendezvényen.

Az idén a Garay térre meghirdetett
megemlékezést az országosan ka-
tasztrofális állapotokat elõidézõ hó-
vihar következtében praktikus hely-
színváltoztatással a Garay János Gim-
názium dísztermében tartották
meg. A Garay János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény diákjainak ünnepi mûsorát a

jóval tágasabb szabadtéri helyszínre
méretezték, elõadásuk ennek elle-
nére színvonalas és igazán megható
volt. A tanulók - akiknek mûsorát
Morvainé Bíró Ildikó szerkesztette
és rendezte -, a jelenlévõkkel egy kis
idõre feledtették a zord idõjárást.

Horváth István ünnepi beszédé-
ben kiemelte: 1848 azt üzeni, a sza-
badság oszthatatlan! „A magyar sza-
badság eszméje bennünk van, ki-
téphetetlenül! Hazánk ma is a sza-
badságáért küzd, s ez igaz más or-
szágokra is!” – hívta fel a figyelmet a
pénzvilág napjainkban oly nyilván-
való visszásságaira, egyben emlé-
keztetett a következõkre is: a ’48-as
forradalom kitörése óta eltelt 165 év
alatt hazánk átélt két világháborút, a
trianoni katasztrófát, pártállami
diktatúrát, s a sok év hazugságát kö-
vetõen Magyarország világosan lát-
ja: a bankrendszer válságának árjá-
ban csakis önmagára számíthat.
Nem felhõtlen az idei március 15.
sem, furcsa körülöttünk a (pénz)vi-
lág – szólt a bajokról a város elsõ
embere, egyben megjegyezte: ha-
zánk szabadságharca most lángolt
fel igazán. „Nem adhatjuk fel a küz-
delmet! Talpon kell maradnunk!” –
hangsúlyozta a polgármester, aki azt
is megjegyezte: vannak, akik azt hi-
szik, jobban ismerik a magyarság
gondjait és külföldrõl beleszólhat-
nak a dolgainkba. „Ez az ünnep a len-
dület, az ifjúság és a tettek ünnepe,
amelyet egyetlen ideológia sem tu-

dott megtépázni! – fogalmazott Hor-
váth István, majd arról is beszélt,
március 15. a polgári Magyarország
születésnapja, 1848 egyéniségei pe-
dig jelesre vizsgáztak hazaszeretet-
bõl. Horváth István kiemelte: a nem-
zet gyarapodása érdekében közös
magyar jövõt kell építenünk. „Áll-
junk ki nemzetünkért, hazánkért!
Beszéljünk egymással, értsünk szót,
fogjuk meg egymás kezét, hisz
ahogy 1848-ban, úgy most is építeni
kell a nemzetet, s együtt kell élnünk,
gondolkodnunk, tennünk váro-
sunk, hazánk érdekében!”

„Szeresd magyar hazádat, / E szép
magyar hazát! // Mely gyermekid-
nek éltet, / Neked végnyugtot ád
(…)” – hallhattuk már a diákok szava-
latában városunk szülöttének híres
versét, melynek különlegességét

csak még jobban kiemelte, hogy azt
zenei aláfestéssel, felvételrõl a Bánk
Bánból a Hazám, hazám kezdetû
közismert ária kísérte Simándy Jó-
zsef operaénekes elõadásában. A
mûsor különlegességét adta, hogy a
lányok korabeli öltözékükben kü-
lönleges, hajtogatott-ragasztott tech-
nikával készült papírkokárdákat osz-
togattak a jelenlévõk között, míg a fi-
úk - szintén korhû öltözetben - kalap-
pal a fejükön a tizenkét pont és a
Nemzeti dal szövegének nyomtatott
változatát adták kézrõl kézre.

A megemlékezést a Szózat el-
éneklése követte, majd a város ve-
zetése, a pártok, a szekszárdi intéz-
mények, a fegyveres erõk és a civil
szervezetek képviselõi egy-egy szál
virágot helyeztek el a színpadnál. 

Gyimóthy Levente

A Garay János Általános Iskola és AMI diákjai adtak ünnepi mûsort
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Horváth István polgármester

Sajtónapi ünnepség a megyeházán
Bartos István lett az év Tolna megyei újságírója

A Vármegyeháza impozáns Pollack
kávézójában rendezte meg a megyei
önkormányzat a szabad magyar saj-
tó napi ünnepségét a megyében dol-
gozó újságírók tiszteletére.

A rendezvényhez kötve immár
hatodik alkalommal adták át Az Év
Tolna Megyei Újságírója díjat is,
amelyet idén Bartos Istvánnak, a
Tolnatáj Televízió vezetõ operatõ-
rének ítélt a szakmai zsûri.

A médiamunkásokat dr. Puskás
Imre és Horváth István köszöntöt-
te. A megyei közgyûlés elnöke be-
szédében többek között hangsú-
lyozta: a szabadság lakmuszpapírja

a sajtó helyzete. „Magyarországon
ma is vannak, akik hétrõl hétre leír-
ják, hogy nincs sajtószabadság.
Kérdés, miként tehetnék ezt meg,
ha valóban nem lenne szabad a saj-
tó?” Szekszárd polgármestere a me-
gyeszékhely nevében mondott kö-
szönetet a sajtó munkatársainak a
korrekt tájékoztatásért, a jó kap-
csolatért.

Az ünnepi hangulatot emelte a
Lotz Kata, Kálóczi Andrea, Horgász
Dezsõ és Orbán György elõadásá-
ban megszólaló irodalmi összeállí-
tás, a Komjáthyak pedig megzené-
sített verseket énekeltek. Gy. L.

KOSZORÚZÁS. A március 15-én a rossz idõ miatt elmaradt temetõi megemlé-
kezéseket tartották csütörtökön Szekszárdon a ‘48-as honvédek,  Garay Antal,
Török Zsigmond és Hollós Alajos sírjainál. Koszorúkat helyeztek el a város és
a honismereti egyesület képviselõi (képünkön Kaczián János korábbi el-
nök),  a Garay János és az I. Béla gimnázium diákjai versekkel emlékeztek.
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Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése 2013. március
28-ai ülésén  több társadalmi egyeztetés-
re bocsátott rendelettervezetet tárgyal. 

A rendelettervezetek a város honlap-
ján megtekinthetõk, és a rendelet@szek-
szard.hu e-mail címre eljuttathatják az
ezzel kapcsolatos észrevételeiket.

Dr. Göttlinger István
aljegyzõ

Ismét bikavér lesz Szekszárd város bora
Kétszáznál is több minta a borvidéki versenyen

Folytatás az 1. oldalról.
Gál József bizottsági elnök szekszár-

di lakosként a villányi borvidék képvi-
seletében zsûrizett, és nyilatkozott is:
„Na igen, ezért szeretem én a szekszár-
di borokat. Sokszínûség, változatosság
a köbön. A sok kicsi dûlõ, a különbözõ
fekvés egyedi karaktert ad ezeknek a
boroknak. Amúgy nagyon hálásak va-
gyunk a sorsnak, hogy a miénk volt a bi-
kavér bizottság, mert eme különleges
cuvée olyan kiegyensúlyozottságot mu-
tatott, hogy nagyon magas pontszámo-
kat, kilencven fölöttieket is adtunk
szép számmal. A tárgyilagosság kedvé-
ért el kell, hogy mondjam: becsúsztak
hibás borok is, amelyeket egyszerûen
ki kellett zárnunk. Biztos vagyok ben-
ne, hogy az itt magas pontszámokat ka-
pott borok az országos és a nemzetkö-
zi versenyeken is meg fogják állni a he-
lyüket.”

„A mi bizottságunk 24 bort bírált, és
7 aranyérmet, köztük egy nagy aranyat
ítélt oda az egyes fajták bársonyossága,
fûszeressége, az extrakt- és alkoholtar-
talma alapján” - hallottuk az Alföldrõl ér-
kezõ  dr. Sümegi Józseftõl, aki gyakran
nemzetközi versenyeken is megfordul
bírálóként. A Pécs-Mecseki Borvidék
kuriózumait, a fehér cirfandlit és pinot
noirt elõállító német-olasz származású
Andreas Ebner is ott ült tagként az egyik
zsûriben. „Engem a shirazok fogtak
meg ezúttal a szekszárdi borvidékekrõl.

Amiket kóstolhattam, tényleg világbaj-
nokok voltak. A shirazok utána a merlot-
ok okozták a legnagyobb élményt szá-
momra” - jegyezte meg a borász.

Az úgynevezett szekszárdi csúcs-zsû-
ri, az Eszterbauer-Heimann-Mészáros-
Takler-Vesztergombi-Vida borász „ha-
tos-fogat” elé 18 nagy minõséget, igazi
prémium kategóriát sejtetõ bor került
a további kiválasztás feladatával, és per-
sze nem kis felelõsséggel. Az oda- és a
visszakóstolás nem fért bele a tervezett
másfél órába, ennek épp a dupláját töltöt-
ték a megyeháza protokolltermében -
mígnem  konszenzussal kiemeltek négy
bort: egy-egy shirazt, cabernet saugvi-
nont, cuvée-t és bikavért.

Miután hivatalos eredményhirdetés,
a különdíjasok megnevezése csak ápri-

lisban, a Szent György-napi borünne-
pen történik meg, addig megy a találga-
tás: kié lehet ez, vagy az a bor? Persze a
stílus szakmai berkekben mindenkép-
pen árulkodó lehet... Annyi azonban
már most biztossá vált, hogy a legjobb
vörösbor címet a Takler Pincészet 2011-
es shiraz bora kapta.

„Várdombon 2004-ben telepített, dél-
délkeleti fekvésû területrõl való, fûszere-
sen elegáns, finom tanninokat tartalma-
zó, élénk savas, nagy borról van szó” - jel-
lemezte a nagy értékû bort Takler And-
rás. Ám hogy kié a bikavér, amely a
„Szekszárd város bora 2013” cím váro-
mányosa, arra még egy hónapot várni
kell. Mint ismeretes, a 2012-es évben is
egy bikavér, nevezetesen a Mészáros
Pincészeté adta a „város borát”. B. Gy.

Léleképítõ
dr. Horváth Istvánnal
Tények és tévhitek a koleszterinrõl cím-
mel a Léleképítõ keretében március 25-
én, hétfõn 18 órai kezdettel a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében dr. Hor-
váth István kutatóprofesszorral beszél-
get egészségrõl, érelmeszesedésrõl és a
koleszterinrõl a sorozat házigazdája, dr.
Tóth Csaba Attila. A belépés ezúttal is
díjmentes.

Dr. Horváth István professzor

Mosonyi Pál (balról) és ifj. Márkvárt János kóstol

ITT A TAVASZ, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

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

friss alapanyagokból igény szerint.

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - Péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Akciós ajánlatunk március 25-tõl március 30-ig
●● narancs 219.- Ft/kg
●● 10 db-os dobozos tojás (M-es) 330.- Ft/csomag 33.-Ft/db
●● kígyóuborka 185.- Ft/db
●● karalábé 189.- Ft/db
●● zöldhagyma 110.- Ft/csomag 
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Gyermekbarát igazságszolgáltatás
Átadták a meghallgatószobát a megyei rendõr-fõkapitányságon

A bűncselekmények gyermekáldo-
zatai az eljárás során nem válhat-
nak újból áldozatokká – ez a leg-
főbb üzenete annak a közigazgatá-
si és igazságügyi minisztériumi
rendeletnek, amit – az igazságügyi
reformhoz kötődően 2011 novem-
berében dr. Navracsics Tibor mi-
niszterként hozott. 

A rendelet egyebek között azt is tartal-
mazza, hogy idén év végéig  minden me-
gyeszékhelyen kötelezõ létrehozni a
gyermekbarát meghallgatószobát. En-
nek sorában a Tolna Megyei Rendõr-fõ-
kapitányságon szerdán délután adták át
az ország tizenkettedik ilyen helyiségét.

A minden tekintetben megfelelõ
meghallgatószoba átvételét igazoló ta-
núsítványt maga dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes, közigazgatási
és igazságügyi miniszter nyújtotta át dr.
Soczó László dandártábornoknak, a me-
gyei rendõrfõkapitánynak Tóth Ferenc
kormánymegbízott és dr. Haag Éva, a vá-
ros alpolgármestere jelenlétében tartott
sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök-helyettes az áldo-
zattá válásról, illetve annak megelõzé-

sérõl szólva kifejtette, hogy nem ritka,
amikor a fiatalt egy életen át nyomaszt-
ja a súlyos lelki megrázkódtatás, de elõ-
fordul az is, hogy az áldozat – éppen a
lelki teher okán - elkövetõvé válik.
Mindezt megelõzendõ szükségesek a
barátságos meghallgató helyiségek,
ahol könnyebben megnyílnak a gyer-
mekek. Dr. Navracsics Tibor külön ki-

emelte a megelõzésben a szülõk és a
környezet felelõsségét, a szóban forgó
jogszabály fontosságát, illetve az intéz-
ményrendszer átalakítását. Mint fogal-
mazott: a barátságos környezetben,
idegen felnõttek elõtt valamivel köny-
nyebb, kíméletesebb elemezni a trau-
mát, mint a rideg falak között. Az élet-
kori sajátosságoknak megfelelõen ki-

alakított gyermekmeghallgató szoba
biztosítja a gyermek lelki és fizikai biz-
tonságát. 

Dr. Soczó László azt emelte ki, hogy a
rendõrség arculatváltásának e szoba ki-
alakítása is részét képezi, majd hozzá-
fûzte, hogy munkatársai nem csupán
az elkövetõkkel, hanem az áldozatokkal
is foglalkoznak. A kapitány arról is be-
szélt, hogy a rendõrök munkájuk során
rengeteg drámával, fájdalommal, kínnal
találkoznak, ám amikor gyermek az ál-
dozat, az a legnehezebben elviselhetõ.

Ezt követõen a sajtónak is megmutat-
ták a gyermekmeghallgató szobát, ami
kötelezõen fel van szerelve kép- és
hangfelvétel készítésére alkalmas tech-
nikával. S ezen kívül? Tényleg meghitt
és szép a szoba, ami elsõsorban az ügyes
kezû, három gyermekes Korcsmár
Istvánné, a fõkapitányság fõpénztáro-
sának a munkáját dicséri, valamint a
rendõrség többi dolgozója lelkesedé-
sét, akik otthonról hozott játékokkal,
mesefigurás ülõpárnákkal járultak hoz-
zá a barátságos gyerekszobát idézõ be-
rendezéshez. V. H. M.

Dr. Navracsics Tibor miniszter (balról), Korcsmár Istvánné, Tóth Fe-

renc kormánymegbízott és dr. Soczó László megyei rendõrfõkapitány
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének 30/2013. (II. 28.) számú határozata alapján ér-
tesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési
évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás

22001122..  áápprriilliiss  2222--éénn  ((hhééttffőő))  88..0000––1177..0000  óórrááiigg
22001122..  áápprriilliiss  2233--áánn  ((kkeedddd))  88..0000––1177..0000  óórrááiigg

lesz a következő helyszíneken:

I. 11..  SSzzáámmúú  ÓÓvvooddaa  KKiinnddeerrggaarrtteenn  SSzzeekksszzáárrdd,,
KKööllccsseeyy  llttpp..  1155..  (tel.: 74/528-900)
Hozzá tartozó telephelyek: Kölcsey ltp. 15.
Wosinsky ltp. 4. (német nemzetiségi nevelés)
Bajcsy-Zs. u. 6. 
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee:: a melléklet szerinti 1.

számú óvodai körzet

II. 22..  SSzzáámmúú  ÓÓvvooddaa  ééss  BBööllccssőőddee  SSzzeekksszzáárrdd,,
MMéérreeyy  uu..  3377––3399..  (tel.: 74/511-255)
Hozzá tartozó telephelyek: Mérey u. 37–39.
Kadarka u. 100. 
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee:: a melléklet szerinti 2.

számú óvodai körzet

III. GGyyeerrmmeekklláánncc  ÓÓvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  PPeerrcczzeell  uu..  22..
(tel.: 74/512-251)
Hozzá tartozó telephelyek: Perczel u. 2.
Kecskés F. u. 11. (Kertváros)
Óvoda u. 5. (Szőlőhegy)
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee:: a melléklet szerinti 3.

számú óvodai körzet

IV. WWuunnddeerrllaanndd  ÓÓvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  1199..
a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája (tel.:

74/510-982, német nemzetiségi nevelés)

V. PPTTEE  IIllllyyééss  GGyyuullaa  GGyyaakkoorrllóóiisskkoollaa,,  AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzee--

ttii  IIsskkoollaa  ééss  GGyyaakkoorrllóóóóvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uu..  55..
(tel.: 74/528-337, 74/528-338)

VI. SSzzeenntt  JJóózzsseeff  KKaattoolliikkuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,, KKaatthhoolliisscchhee
GGrruunnddsscchhuullee  ééss  SSzzeenntt  RRiittaa  KKaattoolliikkuuss  ÓÓvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  
GGaarraayy  ttéérr  99..  ((tteell..::  7744//331111--442211))

Hozzátartozó épület: Kecskés F. u. 9. 

VII. „AAzz  éénn  oovviimm””  ÓÓvvooddaa  ééss  BBööllccssőőddee  SSzzeekksszzáárrdd,,
MMéérreeyy  uu..  99..  (tel.: 74/412-489, német nemzetiségi
nevelés)

VIII. SSzzeekksszzáárrddii  WWaallddoorrff  ÓÓvvooddaa,,  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss
AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettookkttaattáássii  IInnttéézzmméénnyy  SSzzeekksszzáárrdd,,

GGrróóff  PP..  uu..  2233..  (tel.: 74/410-529)

AA  bbeeíírraattáásshhoozz  sszzüükkssééggeess::
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványa, valamint
- a gyermek orvosi igazolása.

LLeehheettőősséégg  sszzeerriinntt  aa  sszzüüllőő  vviiggyyee  mmaaggáávvaall  bbeeíírraattaannddóó  ggyyeerr--
mmeekkéétt..

KKöötteelleezzőő  bbeeíírraattnnii  aazztt  aa  ggyyeerrmmeekkeett,,  aakkii  aa  22001133..  éévv  ffoollyyaa--
mmáánn  ööttööddiikk  éélleettéévvéétt  bbeettööllttii  és eddig nem járt óvodába.
Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét
betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt ven-
ni.
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének
nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható el-
lene.

BBeeíírraatthhaattóó  aazz  aa  ggyyeerrmmeekk,,  aakkii  hhaarrmmaaddiikk  éélleettéévvéétt  22001133..
aauugguusszzttuuss  3311..  nnaappjjááiigg  bbeettööllttii,,
illetőleg 2013. december 31. napjáig tölti be, és felvétel-
ét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

- A 2014. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévü-
ket betöltő gyermekek szülei is
ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körze-
téhez tartozó gyermeket, a
gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.
A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a
város egész lakóterületéről fogadja a gyermekeket.

Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követő egyez-
tetés után, 2013. május 15-ig értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda
fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tud-
nivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, vala-
mint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen
közzéteszik.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek
óvodai felvételével kapcsolatban érdeklődjön a választott
óvodában.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirde-
tett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az elő-
jegyzésbe vételt.

DDrr..  GGööttttlliinnggeerr  IIssttvváánn  ss..kk..
aalljjeeggyyzzőő

1. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN, KÖLCSEY
LTP. 15. Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bárányfok,
Béketelep u., Berzsenyi u., Bogyiszlói út, Borrév, Csaba u., Damjanich u., Garay
tér, Hunyadi u., Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kis-
korzó tér, Korsófölde u., Kölcsey ltp., Liszt tér, Luther tér, Mátyás király u., Mészá-
ros L. u., Nyámándpuszta, Ózsákpuszta, Petőfi S. u., Pollack M. ltp., Pollack M.
u. páratlan oldala, Pollack M. u. páros oldala 2–72. számig, Rákóczi u. páratlan
oldala 1–47. számig, Sport u., Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Szent Ist-
ván tér, Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tompa u.,
Tormay B. u., Wosinsky Mór ltp., Zrínyi u. páratlan oldala 1–47. számig, Zrínyi u.
páros oldala 2–42. számig.

2. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – 2. SZÁMÚ ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE, MÉREY U.
37–39. Akácfa u., Babits M. u., Bagóvölgy, Baka u., Bakony u., Bálint köz,
Balparászta, Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Batthyány u., Béla király
tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, Dr. Berze Nagy J. u., Bethlen G. u., Bikavér u.,
Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borzsák E. u., Bottyán-
hegyi lakótelep, Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u.,
Diófa u., Dorogi köz, Dózsa Gy. u., Dűlő u., Előhegy, Előhegyi u., Erkel F. u., Esze T. u.,
Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Flórián u., Fukszvölgy, Fürdőház u., Fürt u., Gárdonyi
G. u., Halász B. u., Hársfa u., Herman O. u.,  Hidaspetre, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u.,
Hrabovszky u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbparászta, Jobbremete, József A. u., Kablár
köz, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u., Kálvin tér, Kandó K. u., Kapisztrán u., Ká-
polna tér, Katona J. u., Kemény S. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kisbödő-
hegy u., Kiskadarka u., Kiss J. u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth
L. u., Kőrösi Csoma S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Liszt F. u., Lisztes u., Lisztesvölgy,
Lőtéri köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u., Mérey u., Mocfa, Muskotály u.,
Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palánki hegy, Palánki út,
Parászta u., Páskum u., Pásztoru., Patak u., Pázmány tér, Pince u., Pollack M. u. páros
oldala 74. számtól végig, Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Rákóczi u. pá-

ratlan oldala 49. számtól végig, Rákóczi u. páros oldala, Remete u., Rizling u.,
Rózsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy, Ságvári E. u., Sauli-völgy, Séd köz, Selyem u.,
Semmelweis u., Soós S. u., Szakály testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta,  Szé-
chenyi u. páratlan oldala 1-37. számig, Székely B. u., Szent László u., Szücsény-
szurdik., Szüret u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Tolnai L. u., Újfalussy
I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u., Wigand J. tér, Zápor köz,
Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi u. páratlan oldala 49. számtól végig, Zrínyi u. páros
oldala 44. számtól végig.

3. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – GYERMEKLÁNC ÓVODA, PERCZEL U. 2. Ady
E. u., Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Alpári Gy. u., Arany J. u.,
Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz, Baranya-völgy, Barát J. u., Barátság u., Baráz-
da u., Bátaszéki út, Bem u., Bencze F. u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u.,
Bertók Róbertné u., Bezerédj u., Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u.,
Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csébi fiúk u., Csend u., Cseri J. u., Cso-
bolyó utca, Csokonai u., Csopak u., Csötönyi-völgy, Dobó u., Domb u., Ebes u.,
Ebespuszta, Epreskert u., Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Gemenc u.,
Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u., Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Halasi A. u.,
Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér utca, Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény
u., Hollós u., Holub u., Honvéd u., Ibolya u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, Jókai u., Ka-
cor utca, Kalász u., Kálvária u., Kecskés F. u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., Kis-
faludy u., Kövendi S. u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula u.,
Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Mikes u., Móricz Zs. u.,
Munkácsy u., Muskátli u., Dr. Nagy István u., Napfény u., Népfront u.,  Ocskó L. u.,
Otthon u., Óvoda u., Perczel M. u., Porkoláb-völgy, Prantner J. u., Puttonyos u.,
Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal vé-
gig, Szekér u., Dr. Szentgáli Gy. u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő
u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u., Tóth-völgy,
Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz
u., Völgy u.,  Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Zengő u., Zöldfa.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Az egyes óvodai körzetekhez tartozó utcák a 2013–2014-es nevelési évre



72013. március 24. RÉGÉSZET

Mozaikok az Árpád-korból
„És mi újság a Béla király téren?” – sorozat a város legrégebben lakott területén zajló feltárásokról (2.)

Szekszárd város története régmúlt
időkbe nyúlik vissza. Kedvező föld-
rajzi helyzetének köszönhetően a vá-
ros területe évezredek óta lakott
volt, ennek számos nyomát találták
a régészek. 

Különbözõ népek, népcsoportok után
a magyarok is megtelepedtek ezen a he-
lyen. Errõl a város tágabb területén talált
leletek tanúskodnak, de írásos források-
ból is tudunk a város korai történetérõl.
I. István király 1009-ben alapította a Tol-
na és Baranya megyét magába foglaló
pécsi egyházmegyét, Pécsváradon kirá-
lyi monostort emelt Szent Benedek tisz-
teletére. A bencés monostor 1015-ben
keletkezett királyi alapítólevelében már
említik Szekszárd birtok egy részét.

Az alapítólevél – amely eredetiben
nem maradt ránk – késõbbi átiratában,
amelyet 1038 és 1058 közé tesznek a
történészek, a „Nagy hegy”, a mai
Bartina alatti településrõl tesznek emlí-
tést. A településen a pécsváradi urada-
lomhoz tartozó udvarház is állt, egy li-
gettel mellette, valószínûleg a Béla ki-
rály tér északi oldalán. Árpád-kori tele-
pülés maradványait - mint azt a sorozat
elõzõ részében már említettem – a kö-
zelben tártak fel. Az udvarház nyomai-
ra azonban eddig nem bukkantunk.

A város 11. századi történetérõl saj-
nos igen kevés írásos forrás maradt
fenn. Amit tudunk, az is késõbbi, 14.
századi krónikakompozíciók alapján
került tudomásunkra. Az azonban biz-
tos, hogy I. Béla király 1061-ben apátsá-
got alapított a városban, és itt is temet-
ték el. Ezen kívül azonban igen sok bi-
zonytalansággal kell számolnunk a vá-
ros történetét illetõen, éppen az írásos
adatok hiányában.

A város legõsibb, központi területe,
amelyet ma Béla király térnek neveznek,
számos titkot rejt az útburkolat alatt az
említett korai idõszakból is. A régész
munkája, mint már említettük, a helyszí-
nelõk munkájához hasonlít. A terepen,
az adott helyszínen keres olyan marad-
ványokat, amelyek az akkori életrõl me-
sélnek. A téren folyó rekonstrukció föld-
munkái során számos mozaikdarabka
volt várható, tekintve, hogy eddig nem
volt régészeti feltárás a téren. Ezért szük-
ség volt arra, hogy a lehetõ legnagyobb
figyelemmel kísérjük a munkákat, és
minden lehetséges „nyomot” rögzítsünk
a régészet módszereivel.

A város központi részén állt egykori
bencés apátság területén az 1930-as

években a vármegyeháza udvarán - víz-
vezetékek fektetésekor - a múzeum ak-
kori igazgatója, dr. Csalog József felfi-
gyelt az apátsági templom maradványa-
ira. Az 1960-as években Kozák Károly
feltárta az apátsági templomot, amely-
nek bemutatása is elkészült a mai vár-
megyeháza udvarán. A 2011-ben folyt
felújítási munkák során ezt a részt is fel-
újították. A rekonstrukció során a régé-
szek megvizsgálták a vármegyeháza alá
nyúló falakat, amelyeket Kozák Károly
Szekszárd Árpád-kori plébánia templo-
mának feltételezett.

A feltárások azonban bebizonyítot-
ták, hogy az apátsági templom északi
oldalán feltárt templom a 15. század ele-
jén épülhetett. Ennek a kápolnának be-
mutatására került sor a vármegyeháza
újonnan kialakított földszinti romkert-
jében. A feltárások során a kápolna
mellett temetõ sírjai kerültek elõ. Ezek
a sírok azonban nemcsak az említett
gótikus kápolna, de az apátság alapítá-
sának ideje elõtti idõszakból származ-
nak. Honnan is tudjuk ezt?

A régészeti korhatározásban a temet-
kezéseknél a sírok elhelyezkedése mel-
lett fontos szerepet játszanak az úgyne-
vezett sírmellékletek. Mellékletnek ne-
vezünk minden tárgyat, amelyet a ha-
lottal adnak, amikor eltemetik. Ezekbõl
a szerves anyagból készült dolgokból,

mint a ruha általában nem maradnak
fenn darabok. Néhány apró, bronzból
készült ékszer, mint például gyûrû, haj-
dísz segít a keltezésben. Idõnként elõ-
fordul a halotti útravalóul adott pénzér-
me. A pénzérme készítésének kora se-
gíti a temetés idejének meghatározását.

Az épület alatt elõkerült olyan sír is,
amelyet a 11. század elsõ felére lehetett
keltezni, vagyis a kora Árpád-kori Szek-
szárd temetõje került elõ. Néhány ada-
tunk tehát már volt a város központi te-
rületérõl, de kint, a téren nem voltak
rendszeres kutatások. 2011-ben, a vár-
megyeháza északi szárnya elõtti ré-
szen, a villamos vezeték számára ásott
árokban talált újabb sírok azonban azt
bizonyították, hogy a téren is folytató-
dik az Árpád-kori temetõ.

A jelenlegi munkák, a térrendezés
földmunkákkal járó része lehetõséget
adott arra, hogy azokon a helyeken,
ahol a burkolat alatti részen munkát vé-
geznek, megvizsgáljuk a területet. A
tervezett szökõkút és a vármegyeháza
északi szárnya közötti területen több
közmû számára ástak árkot. Ezen a ré-
szen nyitottunk szelvényeket, miután
kiderült az elsõként ásott árok leletei
alapján, hogy arra a helyre is kiterjed a
temetõ. A temetõ pontos kiterjedését
sajnos nem tudtuk lehatárolni, hiszen a
feltárás nem terjedt ki a tér egészére. 

A területen eltávolítottuk a felsõ
rétegeket, és elõbukkantak a temetõ
sírjai. Ezekben a sírokban a csontvázak
fejjel nyugati irányban feküdtek. A
csontvázakat aprólékos munkával
megtisztítottuk a földtõl, ezek után sor
került a dokumentálásra. Rajzokat, fo-
tókat készítettünk róluk. Az ásatási
naplóban történõ részletes leírásokon
kívül így rögzítettük, hogyan is he-
lyezkedtek el. Megfigyeltük, hogy nem
maradtak koporsó nyomai, hogyan
tartották kezüket. Volt, akinek keze a
teste mellett nyugodott, volt, akinek a
medencéjén volt.

Néhány esetben a sírban egyszerû
bronz ékszereket találtunk. Korábbi
kutatásokból tudjuk ma már, hogy a
honfoglalók szokásával, amikor a halot-
tat gazdag mellékletekkel bocsátották
útjára, szakítani kellett a kereszténység
felvételével. Ezért van csak igen kevés
melléklet az államalapítást, a keresz-
ténység felvételét követõ idõszakból.

A sírokban elõkerült néhány, a 11.
századra jellemzõ S végû hajkarika,
bronzból készült fonott gyûrû, ami a ré-
gészt segíti a korhatározásban. (Más
kutatásokból tudjuk, melyek a külön-
bözõ korszakok jellemzõ, korhatározó
leletei.) Ezekkel a leletekkel vált bizo-
nyossá, hogy a Béla király tér ezen ré-
szén az Árpád-kori temetõ újabb 78 (!)
sírját tártuk fel. Érdekes, hogy még ész-
lelhetõk a temetõben a sírok sorai, bár
vannak sírcsoportoknak tekinthetõ ré-
szek is. Találtunk többes temetkezést is,
minden bizonnyal egy idõben temet-
ték el azt a két embert, akinek karjait
egymásba fonták. A sírok embercsont
anyagát a késõbbiekben antropológus
vizsgálja meg, amely pontosan megha-
tározza nemüket, korukat, esetleges be-
tegségeiket.

Az ásatás során rögzített adatokkal,
megfigyelésekkel a kutatószobában
folytatódik a munka, ahol az összegyûj-
tött adatok elemzése folyik. Elkészíttet-
jük a temetõtérképet, az antropológus
által biztosított adatokkal együtt tu-
dunk pontosabb képet rajzolni a kora
Árpád-kor szekszárdi lakóiról.

Bár az Árpád-kori templomot, amely
a most feltárt sírok körül lehetett,
most nem találtuk meg, de a temetõ, il-
letve egy részének feltárása teljesen új
ismereteket adott a város múltjával kap-
csolatban. Dr. Vizi Márta

PhD régész-fõmuzeológus
Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A megtalált sírhelyek feltárása aprólékos munkát kívánt a régészektõl
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március 25-ig 25.000 Ft
kedvezménnyel!

Turnusok:
2013. június 17. – július 19.

2013. július 15. – augusztus 9.
2013. július 22. – augusztus 26.

Kevesen akadnak, akik ismerik
városunk csaknem világhírnévre
szert tett festőművésze, Mattioni
Eszter teljes életművét.

A Szekszárdon 1902. március 12-én
olasz származású, selyemhernyó-te-
nyésztési szakember apától és
óvónõ anyától született mûvésznõ
alkotásainak jó részét igen nehezen
lehet fellelni, mivel azok a világ auk-
ciós házai, vagy magángyûjtõk tulaj-
donában vannak, s a kutatók csak
hosszadalmas keresgéléssel bukkan-
nak rá a világhálón egy-egy értékes
festményre.

Lovas Csilla mûvészettörténész, a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
munkatársa megpróbálta a „lehetet-
lent”, és felkutatta az életmû jó
néhány darabját. Köztük elveszett-
nek hitt, vagy ritkaságszámba menõ
festményeket is, amelyekrõl márci-
us 19-én a múzeum könyvtártermé-
ben egy elõadás keretében be is szá-
molt. A hiánypótló eseményen a
Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület vezetõje, Kõvári
Ildikó köszöntötte a megjelenteket,
aki kiemelte: idén márciusban a mû-
vész születésének 111-dik, halálának
(1993. március 17.) pedig 20-dik év-
fordulójára emlékezhetünk. Az egye-
sület tervei közt szerepel, hogy
Mattioni Eszter számára az utcanév-
változtatások kapcsán nagyobb is-

mertséget adjanak azáltal, hogy köz-
területet neveznek el róla. Az esemé-
nyen a város humán bizottságának
elnöke, az egyesület tagja, Csillagné
Szánthó Polixéna kifejtette: nem
volt sokáig kérdés, hogy a hölgyklub
felveszi a mûvésznõ nevét, majd
hozzátette, hogy kiemelten szeret-
nék gondozni Mattioni Eszter emlé-
két, s életmûvét minél szélesebb
körben meg kívánják ismertetni. A
humán bizottság elnöke arról is
szólt, hogy Mattioni a város díszpol-
gára, s a tervek között szerepel arc-
képének a Városháza dísztermében
történõ elhelyezése is.

A mûvész egyetlen összefoglaló
kiállítása 1977-ben a Nemzeti Galéri-

ában volt, amelyrõl
katalógus készült.
Ezen az anyagon kí-
vül a kutatók nem
találtak ez idáig
kimerítõ össze-
foglaló listát a
Mattioni-mûvekrõl.
Németh Judit, a
megyei könyvtár
mb. igazgatója az
eseményen arról
beszélt: a könyvtár
udvarában találha-
tó, jellegzetes
oromzatú Mattio-
ni-házat - amely

Szekszárd elsõ óvodája is volt -, bele-
vették az intézmény felújítási tervei-
be. Amikor 1981-ben a mûvésznõ
díszpolgára lett a városnak, néhány
mû a helyi gyûjteménybe került,
ugyanakkor ez csupán töredéke az
életmûnek, így ösztönzi a kutatókat,
hogy az elmúlt évtizedekben, az auk-
ciókon feltûnt alkotásokból minél
többet felleljenek.

Az elõadáson számtalan dologra
fény derült, így megtudhattuk, az
Iparmûvészeti iskolát és Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskolát végzett
Rudnay Gyula-tanítvány az 1937-es
párizsi világkiállítás magyar pavilon-
jába készített képével aranydiplo-
mát nyert. Mattioni létrehozott egy

70 négyzetméteres (!) kompozíciót
a csokoládé készítésének „útjáról”
az egykori budapesti Stühmer
Csokoládégyár épületében (1942),
de Apor Vilmos püspök gyõri sírem-
léke hátterében megtekinthetõ
pásztoros, angyalos kompozíciója
(1948), a városligeti jáki kápolnában
pedig a Szent családról látható
alkotása. Az Aba Novák Vilmos fém-
jelezte mûvészi körrel való megis-
merkedését követõen a vakító, erõs
fényábrázolás, a harsány színek let-
tek úrrá képein (Napfényes táj).
Kedvelt témája volt öregasszonyok
megfestése (Öregasszony a cirkusz-
ból), de sárközi népviseletbe öltö-
zött asszonyokat, gyermekeket is
megörökített (Sióagárdi kislány,
Sióagárdi anya gyermekével). Az
1960-70-es években az USA-ban,
Memphis államban is kiállított. Fes-
tett decsi menyecskét kenyérrel,
matyó menyasszonyt, a csendélet is
fontos témái közé tartozott, de a
Dunakanyart is szívesen megörökí-
tette szentendrei tartózkodásai alatt.

Lovas Csilla szerint számtalan jó
kép mozog a piacon, amelyeket ér-
demes lenne begyûjteni egy új,
nagyszabású Mattioni-kiállítás
érdekében. A Nemzeti Galériában
véleménye szerint mintegy tíz kép-
nek kell lennie raktáron.

Gyimóthy Levente

Eltûnt Mattioni-mûvek nyomában
Utcát nevezne el a hímesköves képek alkotójáról a Mattioni egyesület

Mattioni Eszter alkotás közben
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Értékteremtõ lokálpatriotizmus
Heimann Zoltán volt az Önarckép értékkel sorozat vendége

Alig tizennégy éves volt, amikor el-
ment Szekszárdról és negyvenöt is
elmúlt már mire visszatért.

Az idõközben eltelt több mint harminc
év alatt közgazdász lett, vezetõ pozíció-
kat töltött be a magyar nagyvállalati szek-
tor meghatározó szereplõinél, és egy rö-
vid idõre még a politikához is közel ke-
rült. Szakmai sikerei ellenére mégsem
rugaszkodott el a földtõl, végig a realitá-
sok embere, vagy, ahogy õ fogalmazott:
„a földön járó ráció” maradt. Hazatérte
után, még bankigazgatóként döntötte
el, hogy folytatni fogja családja több
mint kétszázötven éves örökségét: bele-
vágott a borászatba. Az Önarckép érték-
kel legutóbbi vendége Heimann Zoltán
borosgazda, közgazdász, egykori bank-
igazgató volt.

Orbán György, a sorozat házigazdája
Eszterházy Péternek az est vendégéhez
címzett írása egy részletével nyitotta a
mûsort. A rövid felvezetõt Sz. Kiss Lász-
ló, a Hungaropharma Zrt. logisztikai és
v e z é r i g a z g a t ó - h e l y e t t e s é n e k
videóüzenete követte. Az egykori egye-
temi csoport- és lakótárs köszöntõjébõl
kiderült: Heimann Zoltán már a Köz-
gazdasági Egyetem hallgatójaként kö-
zösségi ember volt, az egykori Béres Rt.
irányítójaként pedig együttmûködésre
törekvõ vezetõ vált belõle. Az egyetemi
évekbõl a borász - a kellõ szigor mellett
- a közösségi életre és a közös borozga-
tásokra emlékezett vissza legszíveseb-
ben. A mûsor már szokásosnak mond-
ható meglepetésvendége ezúttal dr.
Nagymarosy András geológus, az ELTE
Általános és Alkalmazott Földtani Tan-

székének nyugalmazott docense,
Heimann Zoltán közeli barátja volt.
Mindketten alapító tagjai voltak a Bor-
kollégiumnak, a magyarországi borköz-
élet meghatározó szervezetének.
Heimann Zoltán és barátja egy közösen
elõadott kalotaszegi mulatós nótával
lepte meg a közönséget. Balikó Tamás
színmûvész az együtt eltöltött középis-
kolai évekrõl és a Pécs környéki szüre-
tekrõl beszélt. A korábbi színházigazga-
tó rövid elõadása után Baka István: Ké-
peslap 1965-bõl címû versével üdvözöl-
te Heimann Zoltánt, kisfia keresztapját.

A Heimann családról és a közös vállal-
kozásról az est fõszereplõjének felesége,
a szintén közgazdászból borásszá lett Ke-
lemen Ágnes beszélt. Amint elhangzott,
cégüket az 1990-es évek elején alapítot-
ták. Kezdetben fél hektár szõlõt mûvel-

tek, de az élet ment a maga útján egé-
szen odáig, hogy már arra a pillanatra ké-
szülnek, amikor borásznak tanult fiuk,
Zoltán – a tizedik generációs Heimann –
veszi majd át a birtokot. Zoltán már egy
másfajta szemléletet képvisel, mint édes-
apja. Az idõ múlásával a szempontok is
változnak: a következõ generáció felada-
ta a nemzetközi piacok meghódítása
lesz – mondta a mûsor vendége.

Eszterbauer János, a Szekszárdi Borá-
szok Céhének elnöke szerint Heimann
Zoltán lokálpatriotizmusa alapjaiban vál-
toztatta meg a szekszárdi borászatot,
ahogy mondta: „neki köszönhetõ, hogy
Szekszárd divatba jött”. Valóban nehéz
feladatra vállalkozott, amikor közel tíz
évvel ezelõtt a Szekszárdon hagyomá-
nyosan mûvelt kadarka megmentésébe
kezdett. Elhangozott: kezdetben nehéz

volt partnereket találni, és harminc év tá-
vollét után voltak olyanok is, akik kifeje-
zetten ellenségesen viselkedtek. Az idõ
múlásával azonban egyre többen belát-
ták, hogy magányos hõsként nem lehet
megváltani a világot. A széleskörû össze-
fogás eredményeként született meg a las-
sacskán a város védjegyévé váló fuxli,
avagy a szekszárdi siller. A sötét rózsaszí-
nû bor kultúrájának felélesztése elõször
Heimann Zoltán gondolataiban fogalma-
zódott meg. Aztán, ahogy lenni szokott, a
gondolat tettet szült, és mostanra kilenc
szekszárdi borász és pincészet fáradozik
azért, hogy a közös történet gyümölcse
egyre népszerûbbé váljon.

A saját bevallása szerint is a konzerva-
tív értékszemléletet képviselõ
borosgazda – akit Bíró László püspök és
Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát is
videóüzenetben üdvözölt – a mûsor zá-
rásaként mondott útravalójából kide-
rült: nem bánja, hogy a bankszektorból
a termõföld és annak gyümölcse felé
fordult. Sõt, visszatekintve az elmúlt
évekre úgy látja, hogy sokkal korábban
meg kellett volna tennie ezt a lépést.
Mint fogalmazott: az idõ távlatából min-
den tervszerûnek tûnik, annak ellenére
is, hogy az események sodrásában az
ember gyakran másként éli meg a pilla-
natot. Mostanra ha tehetné sem menne
vissza korábbi munkahelyeire, mert a
borászat hozta el neki azt, amit a legfon-
tosabbnak tart: az értékteremtést. Ez
pedig az õ esetében a hagyományok
tiszteletét jelenti, a szekszárdi tájhoz és a
családi hivatáshoz való kötõdésben mu-
tatkozik meg.  Bencze Péter
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Heimann Zoltán (középen) feleségével, Kelemen Ágnessel és Orbány Györggyel

Felhívás javaslattételre - Szekszárd város aranykönyvébe történõ bejegyzéshez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Szekszárd város aranyköny-
vérõl szóló 14/2011. (IV.12.) önkormány-
zati rendeletére (olvasható a www.szek-
szard.hu honlapon) hivatkozva a követ-
kezõ módon és az itt jelzett határidõre
várja a város polgárainak, közösségei-
nek, valamint intézményeinek, gazdasá-
gi, társadalmi és egyéb szervezeteinek ja-
vaslatait a 2012-es naptári év megörökí-
tésre érdemes eseményeirõl.

Az aranykönyvbe való bejegyzés in-
doka lehet:

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

- kiemelkedõ – szekszárdi személy-
hez, közösséghez, intézményhez kötõ-
dõ – teljesítmény, 

- neves személyiség látogatása,
- természeti jelenség, amelynek jelen-

tõs kihatása volt a város életére,
- események és teljesítmények - a re-

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

- kitüntetéseknél azok a szekszárdi
polgárok, közösségek javasolhatók,
akik a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlése, vagy Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának Közgyû-

lése által alapított, valamint a köztársa-
sági elnök, illetve országos 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
(illetve annak eleme) is, 

- az általános és a középiskolák diákja-
inak tanulmányi, sport, mûvészeti, kul-
turális versenyein a nemzetközi, orszá-
gos I-III. helyezettek, illetve az arany-,
ezüst- és bronz éremmel, fokozattal ki-
tüntetettek, az OKTV és az OSZTV ver-
senyeken az országos I-III. helyezettek
kerülhetnek az aranykönyvbe. 

A bejegyzésre javaslatot tehetnek
szekszárdi polgárok, közösségek, intéz-
mények, gazdasági, társadalmi és egyéb
szervezetek. A javaslathoz szükséges ûr-
lap hivatali idõben átvehetõ az ügyfél-
szolgálati irodában, illetve letölthetõ a
város honlapjáról (www.szekszard.hu).

Kellõen indokolt javaslataikat 2013.
április 22-ig küldhetik el a következõ
postacímre: Dr. Dobos Gyula nyugal-
mazott levéltárigazgató, 7100 Szek-
szárd, Bródy köz 21. (A borítékra írják
rá: Aranykönyvi javaslat), vagy  a
dob6612@mail.iif.hu e-mail címre.

A közgyûlés által jóváhagyott arany-
könyv a Szekszárdi Vasárnap 2013. au-
gusztusi számában jelenik meg.
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Koncerttel emlékeztek március 13-
án este Kodály Zoltánra, a XX. szá-
zadi magyar zene egyik meghatáro-
zó mesterére a zeneiskolában. A
színes műsort az iskola tanárai állí-
tották össze és mutatták be. A
Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi
Tagozatával közösen rendezett
programot telt ház hallgatta.

Népdalcsokorral kezdõdött a hangver-
seny (Szomorú fûzfának…, Megkerül-
tem egész járást…, Szép a fekete bá-
rány…). Kodály 1905-ben ismerte meg
Vikár Béla fonogramgyûjteményét, és
ennek hatására döntötte el, hogy nép-
dalokat kezd gyûjteni. Kutatásai elején
ismerkedett meg a hozzá hasonló uta-
kon járó Bartók Bélával, ekkor vette
kezdetét életre szóló barátságuk.

Kodály a zenei nevelést „zenei
belmissziónak” tekintette. Koncep-
ciója ma a magyar zenei köznevelés
alapját jelenti, jelentõs szerepe van
a szakoktatásban is. Ezek az alapel-
vek fokozatosan alakultak ki, fogal-
mazódtak meg és mentek át a gya-
korlatba azután, hogy a zeneszerzõ
figyelme 1925 táján a zenepedagó-
gia felé fordult. Elgondolása szerint
a jó zenész kellékei: kimûvelt hallás,
kimûvelt értelem, kimûvelt szív, ki-

mûvelt kéz. Mind a négynek párhu-
zamosan kell fejlõdnie, állandó
egyensúlyban.

Az Epigrammák (1954-bõl) a ro-
mantika „Lieder ohne Worte” vo-
nulatának késõi ihletett darabjai. E
kis mûveket Kodály szerényen „ol-
vasógyakorlatoknak” nevezte el, és
a kiadvány bevezetõjében így fogal-
mazott: „Az énekszólam elõadható
bármely vonós vagy fúvós hangsze-
ren is, esetleg a felsõ vagy alsó ok-
távban. Legjobban jár vele, aki olva-
sógyakorlatul úgy használja, hogy
maga kíséri énekét.”

A koncerten a 2. tétel, majd a
Gyermektáncok címû - ugyancsak
pedagógiai célzattal írt - sorozatból
a 10. darab csendült fel Barabásné
Morvai Tímea (oboa) és Lányi Pé-
ter (zongora) átélt elõadásában.
Ágostonné Béres Kornélia és Ta-
kács Noémi (fuvola), valamint Lá-
nyi Péter tolmácsolásában az Epig-
rammák 3. és 5. darabját hallhatta a
közönség.

Az Este a tábortûznél címû szóló
klarinét mû 1930-ban keletkezett.
Nehézségét az adja, sikerül-e tük-
röznie a tábortûz melletti összeha-

sonlíthatatlan atmoszférát. Papp
Máté elõadása hûen adta vissza a
darab hangulatát.

Vokális alkotásaiban Kodály min-
denekelõtt a magyar dalkultúra
megteremtésére törekedett. Dalai-
nak és kórusmûveinek köszönhet-
jük a nyelv hajlamaihoz alkalmazko-
dó prozódia megszületését is. Müller
Beáta két dalt énekelt mély átéléssel,
áradón. A Nausikaa-t, Odüsszeusz
szerelmese, a görög királylány éne-
két, majd a Balázs Béla versét bemu-
tató Kicsi virágom címût, Lányi Pé-
ter közremûködésével.

Kodály zeneszerzõi pályája hét
évtizedet fog át. Ifjúkori mûvei a bé-
csi klasszikusok szellemében fogan-
tak, illetve a német romantikusok,
fõként Brahms hatásáról tanúskod-
nak. Érett alkotás ebbõl az idõbõl
csodás Adagio-ja, amelyet Authné
Fuchs Márta (brácsa) és Erõsné Má-
té Éva (zongora) adtak elõ. A
Marosszéki táncok címû zongora-
darab 1927-bõl való. Zenei anyagát
az eredetiben hallott és gyûjtött
népzenei példák adják. E monu-
mentális darabbal zárult a koncert,
Lányi Péter játszotta el, kiérdemelve
a közönség lelkes tapsát.  Lo

Kodály Zoltán zenei alapot teremtett
A zeneiskolában koncerttel emlékeztek a világhírû pedagógusra, zeneszerzõre

Takács Noémi (jobbról), Ágostonné Béres Kornélia és Lányi Péter

Összefogás
Szekszárdért

A tavaly novemberben megalakult, s
idén februárban bejegyzett Összefo-
gás Szekszárdért Egyesület (ÖSZE)
hivatalosan is megkezdte mûködé-
sét, amirõl a hét közepén tájékoztat-
ták a sajtó képviselõit. Maller Béla el-
nök elmondta: a szélsõség- és pártos-
kodás mentes egyesület tervei sze-
rint együttmûködik a város vezeté-
sével, elsõsorban a lakosságot érintõ
gondokat jelzik, és megoldásukra ja-
vaslatokat tesznek.

Kérdõíves felmérés keretében
tervezik összeírni a városlakókat
foglalkoztató témákat, gondokat.
Munkájuk során elsõsorban a rá-
szoruló családokra, különös tekin-
tettel a gyermekekre, valamint a
magányosan élõ idõsekre fókuszál-
nak. Megsegítésükre igyekeznek
megfelelõ támogatókat felkutatni.
Várják mindazoknak a csatlakozá-
sát, akik elveikkel és céljaikkal
egyetértenek. - h -  

Felhívás!
A tavaszi szabadtéri tüzek megelõ-
zése érdekében Szekszárd MJV Ön-
kormányzata a Katasztrófavédelem-
mel együttmûködve szeretné felhív-
ni a figyelmet a következõ fontos fel-
adatokra és intézkedésekre:

- Szekszárd város belterületén az
avar és kerti hulladékok égetése ti-
los! (5/2011. (II. 9.) Önk. rend.)

- Külterületen az avar és kerti hul-
ladék égetése szabályozott módon
megengedett (9/2008. (II. 22.)
ÖTM rend.). Nyári idõszámítás sze-
rinti idõszakban 8 és 17 óra között,
a téli idõszámítás szerinti idõszak-
ban 9 és 16 óra között szabad vé-
gezni.

- 2012. évi jogszabályváltozásból
adódóan a rendeletek megszegése
szabálysértésnek minõsül, és az ed-
digieknél súlyosabb szankciókat
vonhat maga után!

Kérjük, az Önök és környezetük
biztonsága érdekében fokozottan
ügyeljenek a szabályok betartására!

A Szekszárd-Újvárosi Katolikus
Társaskör programjai

A Szekszárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör idén is csatlakozott
a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programhoz.

Ennek keretében szeretnének
újra Szekszárd újvárosi részén,
különösen az újvárosi templom
környékén egy húsvét elõtti nagy-
takarítást tartani.

Ezért kérnek mindenkit, hogy
a nagyhét elején tegye rendbe a
saját háza elejét, valamint ha
módjuk van rá, minél többen
csatlakozzanak a nagytakarítás
további munkálatában is!

Találkozó: 2013. március 26.,
kedd 14 órakor a Szent István Ház
(Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.) ud-
varán. A szervezõk kérik, hogy
mindenki hozzon magával a taka-
rításhoz szükséges eszközöket (la-
pát, gereblye, seprû, stb.) Érdek-
lõdni lehet: Horváth Jánosné,

Editnél a 74/313-175-ös, vagy a
20/5246-820-as telefonon.

Látogatás az
evangélikus templomban

Tudja Ön, hogy ki, mikor és mi-
ért építtette a szekszárdi evangé-
likus templomot?

Ha nem, jöjjön el és megtudhat
mindent az Evangélikus temp-
lomról.

A Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör vezetõsége az
ökumené jegyében 2013. márci-
us 24-én, Virágvasárnap 16 órára
az evangélikus templomba (Szek-
szárd, Luther tér 1.) hívja tagjait
és minden érdeklõdõt. 

A templomot bemutatja:
Sefcsik Zoltán lelkész. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak a
szervezõk.
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„Aki hozzánk hasonlóan kísértést
szenvedett mindenben.”

(Zsidók 4,15)

Együtt érzõ és jó szándékú barátok né-
ha azt mondják: „Tudom, mit érzel.”
Ilyenkor mélyen magunkban azt gon-
doljuk: „Nem, nem tudod”. Jézus azon-
ban tudja! Õ „hozzánk hasonlóan kí-
sértést szenvedett mindenben”, tehát
õ Isten elé tudja tárni és tolmácsolni
érzéseinket. És ezt meg is teszi! Ami-
kor a szívedet kiöntve Istennek, Jézus
nevében imádkozol, Jézus úgy jár el,
mint az ügyvéded, és ezt mondja:
„Atyám, én tudom, hogy mit érez ez az
ember. Tudom azt, hogy milyen az,
amikor kényszert érzek a vétkezésre.

Itt állok az általad terem-
tett gyermekeddel, aki-
nek szüksége van a segít-
ségedre, akinek a bûnter-
he - emlékszel - rajtam
volt a kereszten!”

Te erre persze azt
mondhatod: „Jézus bûntelen volt,
mégis tényleg tudja érezni a bûnö-
met, amit én érzek?” Igen! Az õ tiszta-
sága miatt igazából sokkal jobban ér-
zi a bûn fájdalmát. Talán egy hasonlat
segít megérteni. A mindennapi éle-
tünkben rengeteg baktérium van kö-
rülöttünk, és persze rajtunk. Mivel
nem vagyunk steril környezetben,
nem vesszük észre ezeket, és megta-
nulunk velük élni. Teljesen más a

helyzet viszont a kórház mû-
tõjében. Ott bármilyen bakte-
riális fertõzés valóban fenye-
getõ veszélyt jelent, ezért
megköveteli az egész sze-
mélyzet figyelmét. Így min-
dent sterilizálnak, mert a bak-
térium megölheti a legyen-
gült és kezelés alatt álló bete-

get. A hely tisztasága nagy figyelmet
kíván, a legkisebb szennyezõdés élet-
veszélyes fertõzést okozhat.

Tehát Jézus bûntõl való elkülöní-
tettsége, érzékenysége a bûnre, vala-
mint a kereszten értünk elhordozott
bûnteher igazából növeli a képessé-
gét, hogy együtt érezzen velünk. Te-
hát Jézus érti, hogy mivel is küzdesz!

Papp Barnabás
baptista lelkész

Evangélium

Ha megértésre vágysz

E heti rejtvényünk megfejtését április 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Bé-
la király tér 8.). Március 10-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Gergely járás, iskolai toborzás”.A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert:

Szabó György (Szekszárd, Csapó D. u. 7.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Húsvéti bábelõadás
A Gyermeklánc Óvoda dolgozói szere-
tettel várnak minden kedves érdeklõdõt
az Ovi-Váró 2013 márciusi utolsó ren-
dezvényére, a húsvéti bábelõadásra.

Az óvó nénik bábcsoportjának elõ-
adása után ajándékkal kedveskednek
kis vendégeinknek.

Idõpontok: március 25. (hétfõ),
10.30 óra: Szõlõhegyi Óvoda 

Március 26. (kedd), 10.30 óra: Kert-
városi Óvoda, 11.00 óra: Perczel M. u.
Óvoda.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90

Fotópályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Szekszárdi Va-
gyonkezelõ Kft. fotópályázatot hirdet
„Négy évszak a Szekszárdi borvidék
dûlõi között” címmel.

Pályázati feltételek:
- Kizárólag saját készítésû digitális,

vagy digitalizált saját kép nyújtható be;
(évszakonként minimum két fénykép-
pel);

- Pályázni a Szekszárdi borvidék dû-
lõit, szõlõtermõ területeit bemutató
tájképekkel lehet;

Nevezési díj: 2500 Ft/pályázó;
Amatõr és profi fotósok is egyaránt

pályázhatnak;
Képek készítésének ideje 2010. év-

nél nem lehet régebbi;
Beküldési határidõ: 2013. 08.31.
További részletek:
www.vagyonkezelokft.hu
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A Számviteli Egyesület
Tolna Megyei Szervezete

a MKVK Tolna Megyei Szervezetével közösen
szakmai elõadást tart

2012. évi beszámoló összeállítása és az
ezzel összefüggõ adókérdések, 
a 2013. évi nyitás új feladatai

Helyszín: Illyés Gyula Fõiskola, E épület, díszterem  
Szekszárd, Szent István tér 15-17.

Idõpont: 2013. március 27., 900–1400 óra

Elõadó:
Botka Erika, az MSZSZE fõtitkára

Kreditpontok:
Mérlegképes könyvelõk 5 pont 
Adótanácsadók, adószakértõk, 
Okleveles adószakértõk: 7 pont  

Részvételi díjak (számlát állítunk ki):    
Az MSZSZE és az MKVK tagjainak 5000Ft/fõ akkreditációs díj.

Kívülálló érdeklõdõknek 15000 Ft/fõ részvételi díj. 

Jelentkezni 2013. 03. 26. 16 óráig az alábbi címen lehet:
E-mail: csekegy@t-online.hu

fax: 74/415-812

Internet Fiesta: a világháló közösségteremtõ szerepe
Hangulatos megnyitóval kezdődött
március 18-án az idei Internet Fies-
ta a Gyermekkönyvtárban, két nap-
pal korábban, mint bárhol máshol
az országban.

Németh Judit, mb. könyvtárigazgató köz-
vetlen, igazán a gyermekekhez szóló sza-
vai az internet és a zene fontosságáról
egészen lenyûgözték a Babits iskola né-
met nemzetiségi kamarakórusát. Az
együttes ezután különleges lehetõséget
kapott: a könyvtár videofelvételt készített
mûsorukról, és az felkerült a YouTube-ra,
ahol „A szekszárdi Babits iskola német
kórusa” címen már meg is tekinthetõ. A
felvétel készítõje, Frey Dorina be is mutat-
ta a gyerekeknek a YouTube alkalmazást.

A szerda és a csütörtök délelõtt az
óvodásoké volt. Elõször a Kertvárosi
Óvoda középsõ és nagycsoportosai,
másnap pedig Az én ovimba járó gyer-
mekek ismerkedhettek meg az inter-
netes diafilmnézéssel, és nem utolsó sor-
ban a könyvtárral, hiszen ahogy a prog-
ram vezetõje, Leipold Erzsébet könyvtá-
ros elmondta, ezeknek a gyerekeknek a
75 százaléka még nem járt a könyvtár-
ban, ahol a diafilmkölcsönzés is nagyon

népszerû. Nemrég fedezték fel, hogy az
interneten, az OSA archívum virtuális
diamúzeumában 929 mesefilm is szere-
pel, és ezek közül mintegy 100 szabadon
le is vetíthetõ. Az óvónõk kérésére most
négy, a tavaszhoz kapcsolódó klasszikus
mesefilmet néztek meg a gyerekek, köz-
tük a Sün Balázs és barátai címût.

A Fiesta elsõ két napjának délutánján
elõadások várták az iskolásokat. Szerdán
Nemes Rita, a Gyermekkönyvtár igazga-
tóhelyettese „Az agyagtábláktól az e-

könyvig” címmel a könyv történetérõl
tartott érdekes elõadásában még egy e-
könyvolvasóval is megismerkedhettek
az alsó tagozatosok. Csütörtökön a Víz
Világnapjához kötõdõen „Csodálatos vi-
zeink” címmel Tatainé Berta Zsuzsanna
könyvtáros tartott interaktív foglalko-
zást iskolásoknak. Ennek során csatla-
koztak az Internet Fiesta során újra
meghirdetett internetes játékokhoz.

A péntek az egészen picikrõl szólt, és
nem utolsó sorban arról, miként formá-

lódtak közösséggé az õket nevelõk az
internet segítségével. A könyvtárban
mûködõ Babaklub, a Babahordozó klub
és a Katolikus Baba-mama Klub mind-
egyike Facebook-oldallal is rendelkezik,
így beszélhettek az internet közösségte-
remtõ erejérõl. Kanász Beáta védõnõ,
szülõk és könyvtárosok netes linkeket,
tartalmakat ajánlottak.

Az Internet Fieszta 2013 programja
hétfõn a népszerû családi mesedélután-
nal folytatódik. A mesélõ nagymama
ezúttal egy egykori könyvtáros, Szûcs
Zsuzsanna lesz, aki drámapedagógus-
ként közös játékra is várja a családokat.
Hauszmann Zsuzsanna pedig tanulás-
fejlesztõ és kreatív programját mutatja
be. Az NKA támogatásával immár 14. al-
kalommal megrendezett Internet Fies-
ta szerdán zárul a szekszárdi Baltavári
Tamás történész (Magyar Nemzeti Di-
gitális Archívum) elõadásával, amely-
ben a piski és a gyõri csata 3D-s animá-
cióját mutatja be. A könyvtárban egész
héten ingyenes az internethasználat,
erre a hétre a késedelmi díjat eltöröl-
ték, hétfõn ingyenes lesz a beiratkozás,
átiratkozni pedig fél áron lehet. K. E.

A Kertvárosi óvoda középsõ és nagycsoportosai klasszikus diafilmeket

néztek az internet segítségével. Mesélõ: Leipold Erzsébet könyvtáros
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Gázolaj helyben és 
kiszállítással, egyedi

feltételekkel. Autópálya- 
matrica, kenõanyagok és

telefonfeltöltés.

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

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

Válságok ölelik át a katolikus egyházat
Invesztitúra háború, keresztes hedjárat, inkvizíció, egyházszakadás, reformáció

Ifj. Töttős Gábor népszerű egyháztör-
téneti sorozata februári előadásá-
ban a „Válság és válságkezelés az
egyházban” témájával foglalkozott.

Az elsõ ezredévben, amikor még nem
volt világi hatalma az egyháznak, a vál-
ságok legfeljebb dogmatikai jellegûek
lehettek. A XI. században, amikor már a
világi hatalom összemosódott az egyhá-
zival, és elharapózott a szimónia (egyhá-
zi tisztségek megvétele pénzért), kezd-
tek megjelenni az elvárások a papokkal
szemben a Timótheushoz írt I. levél 1.
részébe foglaltak szerint. A Cluny-i ko-
lostor lett a reformmozgalom központ-
ja. Ebben az idõben, amikor a püspök
alig különbözött egy másik nemes úr-
tól, lépett a pápai trónra VII. Gergely az
éppen ellenfelei által szorongatott IV.
Henrik császár jóváhagyásával 1073-
ban. Pár év múlva, amikor a megerõsö-
dött császár újra érvényesíteni akarta
uralmát az egyház felett - így például a
komoly világi hatalommal is rendelkezõ
püspökök beiktatása (invesztitúra) te-
rén -, VII. Gergely ellenállt. Vitájukat a
pápa IV. Henrik kiátkozásával zárta le.
Henrik ezért elzarándokolt Canossába,
bocsánatot kért és kapott a pápától. Ez-
zel megkezdõdhetett az invesztitúra há-
ború 1081-ben. VII. Gergelyt elûzték,
de a háború a XII. század végére a pápa-
ság gyõzelmével zárult.

A következõ kihívást az eretneksé-
gek, a valdensek és a katharok megjele-

nése okozta az egyház számára
az 1160-as évektõl az 1200-as
évek derekáig. Az életvitel is-
mét nem állt összhangban a ta-
nításokkal. Elképesztõen nagy
volt a pápaság, III. Ince világi
hatalma. A keresztes hadjárat
során a Szentföld felé igyekez-
ve Bizáncot is elfoglalták, ezzel
megtörték a keleti ellenállást.
Európában viszont egyre na-
gyobb elégedetlenség bonta-
kozott ki. Az ennek nyomán
megjelenõ katharoknak és a
valdenseknek az egyház ideológiája
nem jelentett problémát. Õk éppen azt
tették, amit az egyház hirdetett. Válság-
kezelésként erre megjelentek a kolduló
rendek az egyházon belül: a szegény
Krisztus szegény követei, a domonko-
sok és a ferencesek. Ez kifogta a szelet
az eretnekek vitorlájából. A másik meg-
oldás erõszakos volt, az inkvizíció. 

A XIV. század az egyházban belsõ
problémáktól terhes. A világi gazdaság
és kultúra megerõsödésével a laikusok
már egyre kevésbé függtek az egyház-
tól. A francia királyság erõs nyomást
gyakorolt a pápaságra, ez a nyugati egy-
házszakadást segítette elõ. Mindeköz-
ben pestisjárvány dúlt, emiatt egyre
többen fordultak a vallás felé. A bor-
deaux-i érsekbõl pápává lett V. Kelemen
volt az elsõ, aki Avignonba költözött. Õt
még hatan követték. XI. Gergely pápá-

val költözött vissza a Szentszék Rómába
1377-ben. Halála után az olaszok és a
franciák külön pápát választottak, ami a
nyugati egyházszakadást jelentette, a
középkori pápaság legmélyebb válsá-
gát. Ezt Luxemburgi Zsigmond, német-
magyar-cseh király és német-római csá-
szár oldotta meg a konstanzi zsinat ösz-
szehívásával. Lépéseivel viszont maga
ellen hangolta a cseheket. Ebben az idõ-
ben jelent meg a huszitizmus, a cseh
Husz János vezetésével. Õ John
Wycliffe, angol teológus, vallásújító nyo-
mán kifogásolta, hogy a Biblia, a mise ál-
landó részei nem a nép nyelvén, hanem
latinul szólnak, ezért azt az emberek
nem értik, a Bibliát nem ismerik. Mivel
Husz, az elõreformátor nem volt hajlan-
dó visszavonni tanait, a zsinat bíróságá-
nak ítélete alapján 1415-ben máglyán
megégették. Hívei, a husziták fegyvert

fogtak az egyház ellen. Mivel sem Zsig-
mond, sem Hunyadi János nem tudta
õket legyõzni, Mátyás inkább felfogadta
õket a seregébe.

Az utolsó felvonás a reformáció. Ifj.
Töttõs Gábor szerint jól hangzik, de
nem igaz, amit az iskolában tanítanak,
hogy Luther Márton a búcsúcédulák
miatti tiltakozásul szögezte ki a witten-
bergi vártemplom kapujára 95 tételét.
A reformátor tiltakozása azonban valós.
A búcsúcédulák árusítása, amelynek
köszönhetõen az azt megvásárló szá-
mára néhány napot elengednek a tisztí-
tótûzbõl, a korabeli ember számára
nagy megrázkódtatást jelentett. Eddig
azt hirdették, hogy a szegényeké az üd-
vösség. Mi tartja meg az embereket az
egyházon belül, ha a túlvilági boldogsá-
got is elveszik tõlük? Luther egyébként
nem akart szembekerülni a katolikus
egyházzal, de meg akarta azt változtat-
ni. Az egyház viszont nem akart változ-
ni, hiába küldte el Luther téziseit X. Leó
pápának. Máig áll a katolikus egyház,
amelyen belül ugyanakkor állandóak a
reformmozgalmak. Minden idõszakot
átölelnek a különféle válságok.

XVI. Benedek ultrakonzervatív pápa
volt, emiatt tehát nem vall rá, hogy
olyant tegyen, amilyent elõtte 600 év
óta senki. Bár lemondását az egészségi
állapotával indokolta, az elõadó szerint
„valami más lehetett a háttérben”.

Kovács Etelka

Husz János megégetése (Richental krónika)

SZEKSZÁRDON, A TESCO MELLETT ÁPRILIS 4-TÕL 7-IG
Eötvös Cirkusz - a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

A világhírû Eötvös Cirkusz, a Családok cirkusza, 2013-as évadában vérbeli „ibériai kavalkáddal” lepi
meg a kedves közönséget. Mûsorukban tûzforró hangulat, pergõ ritmusok és lélegzetelállító pillanatok kö-
vetik egymást a titkok földrészének bûvöletében! Szilaj andalúz mének egyedülálló magasiskolája, fess lo-
vasok és elbûvölõ artistanõk produkciói a kupola alatt! A manézs ezúttal forrongó arénává alakul! Grana-
dából, egzotikus állatok parádéja. 
Mór paloták rejtett szépségeinek lefegyverzõ táncünnepélye! Az infáns és az infánsnõ titka: lángoló legye-
zõk a katalán éjszakában! Napéjegyenlõség a magasban!
Bravúros dalmatatorna az Escoria kutyaiskolából! 101 dalmata kiskutya története a porondon!!! Szenzáció a
2 tonnás víziló Grória! Továbbá fehér tigris, fehér oroszlán, rosato tigris, szibériai tigris közös pro-
dukciója, valamint tevék, lámák, zebra, lovak szabadidomítása.

ELÕADÁSOK:
CSÜTÖRTÖKÖN: 1800 órakor
PÉNTEK és SZOMBAT: 1500 és 1800 órakor
VASÁRNAP: 1100 és 1500 órakor

Infovonal: 06/304019507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Eötvös cirkusz

CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY:
Április 4-én, csütörtökön 1 db felnõtt jegy vásárlása esetén

EGYET FIZET, KETTÕT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!!
Hétköznapokra: 

aki ezt a kupont felmutatja, 500.-Ft kedvezményt kap!!! 

MM EE GG HH ÍÍ VV ÓÓ
INGYENES

gyógyulási lehetõség!
Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden 
vasárnap 17 óra. Látogasson el közénk,

vagy hallgassa élõben az interneten!
Jézus Él Alapítvány 

Telefon: 30/913-7333, 
www.ksze-szekszard.hu

AA   rr éé ss zz vvéé tt ee ll   ii nn gg yyee nn ee ss !!



Nem akárki korcsolyázott a szek-
szárdi műjégpályán a Gemenci
Sólymok jégkorongos palántái kö-
zött az idei versenyévad utolsó
szekszárdi edzésén. Az országos
szövetség főtitkára, Kovács Zoltán
bizonyította: még mindig nagyon
otthonosan mozog a jégen, a sport-
ági múlt igenis „tetten érhető”.

A „minek köszönhetõ a fõtitkári vizit?” –
kérdésünkre Kovács Zoltán elmondta: a
szövetség sportágfejlesztõ programjában
van egy úgynevezett audit, ennek kereté-
ben minden egyesülethez elmennek.

- Szeretnénk látni, hol tartanak, mik a
gondok, miben tudunk segíteni – kezdte
a fõtitkár. – Szekszárd új helyszín, ahol
két év elteltével örömteli lelkesedéssel,
pezsgéssel találkoztam. Az, hogy ennyi
gyerek, közel ötvenen járnak korcsolya-
edzésére, és a már sportági ábécét elsajá-
tító hokiedzésre, kifejezetten jó. Elisme-
rés ezért a sportág itteni szervezõinek,
Sáfrány Zsoltnak és stábjának, no és per-
sze a sportcsarnok vezetésének is, amely
minden segítséget megad számukra.

– Mennyit segít a jégkorongnak,
hogy a kiemelt látványsportágak
egyikeként élhet a társasági adó ad-
ta lehetõségekkel?

– Az adótörvényben rejlõ támogatási
lehetõség óriási lökést adott a hátország-
nak. Az egy-egy gyerek teljes felszerelé-

sére fordítandó tízezreket ebbõl elõ le-
het teremteni. Mert eszközökben, szere-
lésben a szövetség nem tud segíteni, de
a szakmai háttér kialakításában sokrétû-
en. Van egy mindenki számára hozzáfér-
hetõ oktatócsomagunk és egy úgyneve-
zett „A,B,C,D” könyvünk, amelyben
minden alaphelyzet részletesen leírásra
került. Ebbõl sokat lehet meríteni vizuá-
lisan, amikor egy már biztosnak mond-
ható korcsolyatudás birtokában jégre
megy a sokszor csak 6-7 éves gyerkõc.

– Az edzõk felkészültsége, kép-
zettsége is fontos a gyerekek késõb-
bi fejlõdése szempontjából?

– Természetesen, ezért ahol a sport-
ág megveti a lábát, ott igyekszünk azon-
nal beiskolázni a potenciális edzõket,
hogy a korcsolya alapok után mindjárt
hozzáértõ szakemberekhez kerüljenek
a gyerekek. Az még jobb, ha olyanok
foglalkoznak a gyerekekkel, akik mö-
gött van valamiféle játékosmúlt, a rutin
ugyanis nagy segítség az oktatásban.
Ahol a semmibõl indulnak - mint példá-
ul Szekszárdon - ott létkérdés, hogy ér-
kezzen, legyen ott az edzéseken egy na-
gyobb klubnál alkalmazott, tapasztalt
szakember. Örülök, hogy Fehérvárról
érkezett ide hetente egy alkalommal
egy képzett, a tudását átadni képes

utánpótlásedzõ. Én arra biztattam a
szekszárdiakat, hogy próbálják meg a
következõ szezonra azt elérni, hogy egy
ilyen kaliberû szakembert le is telepítse-
nek a városba. Az adóforintokból erre is
lehet áldozni. Persze nem csak pénzkér-
dés ez, megtalálni egy valóban megszál-
lott, költözést is vállaló, alkotni akaró
trénert. Az is megfelelõ, ha az adott
szakember több napra jön, s nem csak a
gyerekekkel foglalkozik, de a helyi edzõ-
ket a gyakorlatban is képezi. Miskolcon,
Budapesten, Fehérváron és Dunaújvá-
rosban azért fellelhetõ szabad edzõ,
olyan is, aki véglegesen idetelepíthetõ,
no és arról se feledkezzünk meg: Erdély-
ben is van több átcsábítható szakember.
Jó lenne, ha azt is el tudnák érni a szek-
szárdiak, hogy legalább már november-
ben jégre léphessenek a gyerekek, s a
szezon kitolódna április közepéig.

– Ha a szekszárdi klubnál idõ-
arányosan minden jól alakul, meny-
nyi idõnek kell eltelnie ahhoz, hogy
egy zömmel saját nevelésû játéko-
sokból álló OB II-es csapat lépjen
jégre?

Meglátásom szerint ehhez minimum
7-8 év kell, de a legjobb esetben az is há-
rom-négy esztendõ, mire az országos
utánpótlás-bajnokságra összeáll egy sta-
bil csapat, amelyre késõbb már lehet
építeni. B. Gy.
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Jégkorongos fõtitkár dirigált a Sólymok edzésén
Kovács Zoltán: „Szimpatikus, ahogy beindult a sportág Szekszárdon”

A KACSÁK A BAJNOKOK. A hatcsapatos városi bajnokságot szoros csatá-

ban a Totyogó Kacsák nyerték a Noném Keletném csapata elõtt

A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
pályázatot hirdet kkuullttuurráálliiss  mmooddeerrááttoorr álláshely betöltésére

● határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
● teljes munkaidő
● fizetés közalkalmazotti bértábla szerint

Pályázati feltételek:
● kizárólag érettségi + OKJ felsőfokú szakképesítési végzettség 

az alábbi szakok egyikén:
➢ Moderátor (55 213 02) vagy
➢ Kommunikátor (55 213 01) 

● Angol vagy német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
● Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Benyújtandó iratok, igazolások:
● fényképes szakmai önéletrajz
● motivációs levél
● végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör legkorábban 2013. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 3.

A pályázat benyújtásának módja: 
● postai úton: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek 

Háza, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: kulturális moderátor!

● személyesen: Szekszárd, Szent István tér 15-17. 
(PTE Illyés Gyula Kar, E-épület)
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Március 7-én (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÜSTÖLTÁRU VÁSÁR. A Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsége és a Vö-
röskereszt nyugdíjas alapszervezete már-
cius 25-én, hétfõn reggel 6 órától akciós
füstöltáru vásárt tart a Hunyadi u. 4-ben,
ahol száraztészta, étolaj, ételízesítõ és
õrölt paprika is kapható lesz.

Jelentkezés
kirakodóvásárra

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

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

Talán egy hónappal ezelõtt mesélte egy
szemtanú, hogy a Kisposta alatt, a Mikes
utca sarkánál három srác azzal szórako-
zott, hogy apró kavicsokkal hajigálta
meg az arra haladó autókat. Õrületes fék-
csikorgás, mert az ablakot ért kövecs-
kék éles, csattanó hangot adnak. Még jó,
hogy nem szaladtak egymásba az autók,
a gyerekek viszont két akció után nyom-
ban elinaltak. A hölgy, aki másokkal
egyetemben mindezt látta, rárivallt a fi-

úkra, de azok nagy röhögés közepette
eltûntek. A napokban hasonló eset tör-
tént a rendelõintézet elõtt, és ki tudja,
még hol és hányszor? Két autót megso-
roztak, aztán futás... Bár több gyalogos
várakozott, hogy átkeljen a zebrán, mi-
re felfoghatták, mi is történt, a legény-
kéknek már rég nyoma veszett. 

Illés László, a Tolna Megyei Rendõr-
fõkapitányság alezredese a történetek
hallatán közölte, a srácok tette alkal-
mas lehet a közúti közlekedés biztonsá-
ga elleni bûncselekmény elkövetésére.
Amúgy jobb esetben az ijedtségen kí-
vül „más nem történik”, de egy hirtelen
fékezés könnyen több százezer forin-
tos kárt okozó koccanással, vagy rosz-
szabb esetben személyi sérüléssel is
járhat. Mi a teendõ? Illés László azt java-
solja, hogy a tizenévesek számára a
„jópofinak” tûnõ rémisztgetés szemta-
núi figyelmeztessék õket a lehetséges
következményekre, illetve értesítsék a
rendõrséget.  - hm -

Városi krimi
A kavicsdobálás súlyos balesetet okozhat

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu

Szemétszállítás
Az Alisca Terra Kft. értesíti a város la-
kosságát, hogy a húsvéti ünnepekre
tekintettel az április 1-én (hétfõn)
esedékes lakossági kommunális sze-
métszállítás 2013. március 30-án,
szombaton történik. Kérjük, hogy
gyûjtõedényeket szombaton helyez-
zék ki. Megértésüket köszönjük!

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó 30/461-2949• A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373
HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-NYOMDA Kft. Szilády Üzem, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63. • Tördelés: Árki Attila
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Kedves Vásárlóink! Értesítjük Önöket, hogy a 20 éve értéket közvetítõ Belvárosi
Galéria, az igényes mûvészet támogatója 2013 áprilisában bezár.

Kossuth Lajos utcai üzletünkben a hónap közepéig kedvezményes áron vásárolhatnak.

A hó már úgyis elolvad... de mi marad utána?

A MI GÉPEINKKEL MÁR CSAK AZ EMLÉKE...

VÁSÁROLJON 100%-BAN MAGYAR 
HELYI VÁLLALKOZÁSTÓL! 

NÁLUNK A VÁSÁRLÁS UTÁN IS ÜGYFÉL MARAD!

Háztartási és ipari porszívók, kárpittisztítók, magasnyomású
mosók a környék legnagyobb akciós választékában.

KARCHER
MAGASNYOMÁSÚ 
MOSÓ MÁR 

15.990.- Ft-tól

BELTÉRRE AJÁNLJUK: 
FUGATISZTÍTÁS 

GÕZZEL

29.900.- Ft-tól

A feltüntetett árak 
az áfát tartalmazzák
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