
SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
XXIII. évfolyam, 13. szám                                                                Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. április 7.

Bizonyára sokan felkapják a fejü-
ket a cím olvasásakor. Vár a Béla
király téren? 

Legtöbbünknek a vár szó hallatán egy
magas hegyen álló, kõfalakkal övezett
építmény jelenik meg a szeme elõtt. Egy
vár azonban sokféle lehet: épülhet föld-
bõl, kõbõl és téglából is. Elhelyezkedés
szerint állhat egy magas hegyen, de lehet
vízjárata terület kiemelkedésén is. Ez az
úgynevezett mocsárvár, megyénkben
ilyen a simontornyai.

A szekszárdi várról eddig kevés isme-
retünk volt. A forrásanyagot és az elem-
zéseit dr. Gere László foglalta össze egy
tanulmányban. Ez alapján ismertetem a
legfontosabb adatokat. Az összefoglalás
egyik fontos megállapítása, hogy telje-
sen egyértelmû, hogy a vár a középkori
apátság erõdítésével jött létre. A várme-
gyeházi és a Béla király téri régészeti
munkák ezeknek a forrásoknak az ada-
tait, megállapítást igazolták az újonnan
feltárt falmaradványokkal.

Az elmúlt évszázadokból néhány
említésen kívül csak utazók leírásából
tudunk adatokat a várról. Régészeti bi-
zonyítékkal Kozák Károly 1970-ben a
vármegyeháza területén folyt kutatásai
szolgáltak a vár meglétére, amikor is

megtalálta a mai vármegyeháza keleti
oldalán a vár pilléreit. A megyeháza
2010. évi rekonstrukciója során Bartos

György által végzett falkutatások során
újabb részletek kerültek elõ.

Folytatás a 7. oldalon.

Vár állott a Béla király téren
A kolostorhoz kapcsolódó falakat Almási Csire Zsigmond apát építhette

A tér rekonstrukciója során újabb falszakaszokra bukkantak

Soltész Miklós államtitkár és Hor-
váth István polgármester, ország-
gyűlési képviselő avatta fel a fo-
gyatékossággal élőket munkához
segítő Kék Madár Alapítvány új
kétszintes, akadálymentesített iro-
daházát a Bartina utcában.  

- Kedden kékbe borult a Parlament
kupolája, kék fény világította meg az
ország s a világ sok híres épületét,
megemlékezve az autizmus nemzet-
közi világnapjáról – kezdte avató be-
szédét Soltész Miklós. - Mert nagyon

sok olyan embertársunk van, akik-
nek életében fogyatékosság miatt na-
gyon nagy nehézségek adódnak. S
ennek a hagyománynak folytatása,
hogy új épületét vehette birtokba a
Kék Madár Alapítvány, amely másfél
évtized óta a hátrányos helyzetûek
sorsának jobbra fordulásáért munkál-
kodik – mondta az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumának szociális és
családügyért felelõs államtitkára . 

Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere is elismerõ szavakkal

méltatta az alapítvány tevékenysé-
gét. Felsorolta, mennyit mindent
tettek azért, hogy a hátrányos hely-
zettel élõket munkához segítsék.
Mérföldkõként említette, hogy
2007 májusában - az országban el-
sõként - megnyitották éttermüket,
ahol munkahelyet is teremtettek
fogyatékkal élõknek.

A Kék Madár Alapítvány új házá-
nak megvásárlását kamatmentes hi-
tellel segítette a NESsT.

Folytatás a 3. oldalon.

Egy álom megvalósult
Átadták a fogyatékossággal élõket munkához segítõ alapítvány új házát
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www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

SZEZONVÉGI 
KIÁRUSÍTÁS!
3300-3500 kalória értékû

magyar barna szén
bruttó 1650,- Ft/zsák 

(30 kg, 55,- Ft/kg) helyett

bb rr uu ttttóó   11332200 ,, --   FF tt// zz ss áákk
(30 kg, 44,- Ft/kg) 

A készlet erejéig!

Szekszárd, Béri Balogh Á. u 42. 
Telefon: 06-30-9364-680

Nyitva tartás: a hét minden napján 5-22 óráig

Kínálatunk:
Saját mûhelyünkben készült
hagyományos cukrászsüte-
mények, a Pécsváradi
Aranycipó 
pékség 
termékei 
Pl.: Pro Body
kenyér 90%-kal csökkentett
szénhidrát tartalommal, tel-
jes kiõrlésû kenyerek, élesz-
tõ nélküli kenyér (candida
diétához), Kõnig Ludwig ke-
nyér, glutén-, tej-, szójamen-
tes és diabetikus termékek. 

Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a., Tel.: 74/413-004  
Szekszárd, Rákóczi u. 10., Tel.: 74/512-453  

Tolna, Deák F. u. 82. Tel.: 74/540-780

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók, metszõollók,
ágvágók, kaszák, vésõk, gyaluk

CSAVAR, ZÁR, VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS



2 2013. április 7.HÉTRŐL HÉTRE

A menhelyen nem a víz az úr!
Az önkormányzat is segít a bajba került létesítmény mentésében

Az elmúlt napok csapadékos időjá-
rása a szekszárdi menhelyen is gon-
dot okozott.

Az Ipari Park területén található
kutyatelep mintegy 20 százalékát
ellepte a víz. A terület mély fekvé-
sû és a probléma a mögötte lévõ
közel 2 hektáros szántó felõl jelent-
kezett, ami egyébként szintén víz
alá került.

A belvíz miatt a menhelyen lévõ
mintegy 200 kutyából 40-et át kel-
lett telepíteni vízmentes területen
lévõ kennelekbe. Fiáth Szilvia, a
menhely vezetõje hétfõn közössé-
gi oldalon fordult az állatbarátok-
hoz segítségért, felajánlásokért. A
hét folyamán vállalkozók és ma-
gánszemélyek egy teherautónyi,
továbbá hét kisebb autónyi zúzott
követ szállíttattak a telepre, mind-
ezeken felül a tereprendezés érde-
kében sódert és döglött betont is
kapott a menhelyet mûködtetõ
alapítvány.

Horváth István polgármester a
csütörtöki napon személyesen tá-
jékozódott a menhely állapotáról,
ezt követõen pedig a szekszárdi
önkormányzat egy markológépet
is küldött a telepre, így a víz alá ke-
rült terület egy részét feltöltötték,
továbbá a belvíz elvezetését is

megoldották a szakemberek. A
Szekszárdi Ipari Park Kft. továbbá
felajánlotta, hogy egy nagy teljesít-
ményû szivattyúval a maradék vi-
zet kiszivattyúzzák, késõbb pedig
megpróbálnak végleges megol-
dást keresni a vízelvezetésre. A te-
rület mély fekvése miatt azonban
félõ, hogy a jövõben is felüti fejét
a belvízprobléma. A menhely to-

vábbra is várja a sóder, zúzott kõ
felajánlásokat, továbbá száraz ke-
nyeret – tápot, szõnyeget, takarót,
plédet, paplant.

A menhely szombatonként nyílt
napot tart 10-16 óráig. Várják mind-
azokat, akik örökbe fogadnának
kutyát, vagy csupán néhány órára
kipróbálnák, hogy milyen egy
négylábú gazdijának lenni. B. M.

Forgalomkorlátozás
a Béla király téren 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Béla király téren folyó
munkák miatt újabb forgalom-
korlátozás és forgalmi rend válto-
zás lép életbe. Április 8-án (hét-
fõn) lezárásra kerül a Béla király
téren a Belvárosi Plébánia és a
Munkácsy utca közötti terület az
útszakasz felbontása miatt. A
Bezerédj utca ezzel zsákutcává
válik, a Munkácsy utcában a for-
galom továbbra is biztosított.

A forgalom újbóli megindulá-
sáig – melyrõl újra tájékoztatást
adunk – köszönjük a lakosság
megértését és türelmét.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Fiáth Szilvia tájékoztatta a helyzetrõl Horváth István polgármestert
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Népi gyógymódok
A Magyar Rákellenes Liga Szekszár-
di Alapszervezete várja az érdeklõ-
dõket április 8-án, hétfõn 16.30
órakor a polgármesteri hivatal
konferenciatermébe, ahol Andics
János, a szekszárdi alapszervezet
alapítója, a Honismereti Egyesület
tagja tart elõadást „A magyar egész-
ségügy története István királytól
1948-ig. Népi gyógymódok Õcsény-
bõl” címmel.

M E G H Í V Ó !M E G H Í V Ó !
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
a városi Civil Koncepcióban foglaltak alapján tisztelettel meghívja a városban

mûködõ civil szervezetek vezetõit, képviselõit a 2013. évi

Városi Civil Fórumra
A fórum ideje: 2013. április 11. (csütörtök) 17 óra

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal konferenciaterme
(Szekszárd, Béla király tér 8.)

Napirend

● Polgármesteri tájékoztató az aktuális városfejlesztési kérdésekrõl, válasz
az ÁRH-n gyûjtött színes cetlikre

● Tájékoztató az önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal 2012.
évi együttmûködésének tapasztalatairól és az együttmûködés továbbfej-
lesztésérõl

● Konzultáció (kérdések, aktualitások, válaszok)

Számítunk a közös munkánkat segítõ megtisztelõ megjelenésükre!

Horváth István s. k. Ácsné Oláh Gabriella s. k.
Szekszárd Megyei Jogú Város           Szekszárdi Civil Kerekasztal 

polgármestere                                              elnöke 

EMTRONIK Műszaki Kereskedés
7100 Szekszárd, Kossuth u. 8. 

Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

NNNNEEEEMMMM    MMMMŰŰŰŰKKKKÖÖÖÖDDDDIIIIKKKK????
EEEE LLLLÖÖÖÖRRRREEEEGGGGEEEEDDDDEEEETTTTTTTT????

MMMMEEEEGGGGEEEETTTTTTTTEEEE    AAAA    KKKKUUUUTTTT YYYYAAAA ????
Cserélje le régi, kopott

TV távirányítóját
kiváló minőségű vadonat újra!

2222    ÉÉÉÉVVVV     GGGGAAAARRRRAAAANNNNCCCCIIIIAAAA!!!!

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
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Egy álom megvalósult
Államtitkár avatta fel a fogyatékossággal élõket munkához segítõ alapítvány új házát

Folytatás az 1. oldalról.
Az Európa és Latin-Amerika sok

országában tevékenykedõ nemzet-
közi szervezet, a NESsT, amelynek
célja a fenntartható társadalmi vál-
lalkozásokat létrehozó civil szerve-
zetek támogatása. Varga Éva fejlesz-
tési igazgató az avatást a „teknõs di-
adalaként” értékelte. Magyarázat-
ként elmondta: sajnos napjainkban
sem ritka, hogy sokan hetvenkedve
megalapozatlan fejlesztésekbe kez-
denek, s vesztenek, miként La Fon-
taine állatmeséjében a nyúl, de van-
nak kitartók, akik szívósan küzde-
nek és gyõznek, mint a mesében a
teknõs, itt pedig az alapítvány. Hét
évvel ezelõtt kezdõdött együttmû-
ködésük az Ízlelõ étterem létrehozá-
sáért, majd az új iroda és oktató
épület építéséért – mert az étterem
a korábbi irodák helyén bõvül. A
NESsT alapítója, társ-vezérigazgató-
ja, a chilei Nicole Etchart
videoüzenetben gratulált a csapat-
nak. Elmondta: nagyon örül az
eredménynek, ami kemény munka
gyümölcse, és biztos abban, hogy
további sikereket érnek el.

Mészáros Andrea, a Kék Madár
Alapítvány ügyvezetõje az ünnepen
vázolta az utat, amelyet 1997 óta
megtettek. Kezdettõl céljuk, hogy
csak olyan szolgáltatást nyújtsanak,
amely állami vagy önkormányzati
intézménynek nem feladata. Nincs
ugyanis értelme ugyanazért dolgoz-
ni, amit más intézmény - talán jobb
körülmények között - is biztosítani

tud. Felidézve a múltat, az ügyveze-
tõ elmondta, hogy hajdan a legne-
hezebb feladat az elsõ nyertes pályá-
zat elérése volt. Dolgoztak és pályáz-
tak, de négy éven át az volt minden
elutasítás indoka, hogy nem tudnak
felmutatni jelentõs eredményeket.
Ez 2001-ben változott meg, ezt kö-
vetõen hozták létre a családi napkö-
zit, s így tartósan munkalehetõséget
tudtak biztosítani a gyermekneve-
lés miatt otthon lévõ anyukáknak.

Mérföldkõ volt a 2004-es év, ami-
kor az önkormányzati tulajdonban
lévõ Bartina utcai ingatlant tartós
használatra megkapták, ahol is a
NESsT támogatásával kialakították
az Ízlelõ éttermet. Ennek sikerében
még a NESsT sok tapasztalattal bíró
szakemberei is kételkedtek. A szek-

szárdiak azonban nem csak elfogad-
ták, de meg is szerették az éttermet,
ahol tartós akadállyal küzdõ munka-
társak készítik és szolgálják fel az
ételeket. A helyiség az évek során ki-
csinek bizonyult - mint azt Horváth
István polgármester is elmondta,
elõfordult, az udvaron várták, hogy
helyet kapjanak. Ezért az egyik ok,
hogy kialakították az új oktató- és
irodakomplexumot az, hogy az étte-
rem 24-rõl 50 személyesre bõvül-
hessen, s a régi irodák helyén egy
különterem is helyet kaphasson.

A közel 43 millió forint értékû iro-
daépítést, s egyéb munkaerõpiaci
szolgáltatások kialakítását az Új Szé-
chenyi Terv keretében egy regioná-
lis operatív programból származó
forrás segítette. Az új épületben ka-

pott helyet a régióban mûködõ ha-
sonló intézmények módszertani
központja is. Segítettek abban is,
hogy Székesfehérváron, az ország-
ban másodikként megnyílhatott egy
a fogyatékkal élõket foglalkoztató ét-
terem, a Hatpettyes, és szeretnék az
általuk kidolgozott, sok tapasztalattal
megtöltött modelljüket franchise
rendszerben mások számára is elér-
hetõvé tenni. Az pedig több mint
terv, hogy megváltozott munkaké-
pességû embereknek bionövény-
termesztõ képzést indítsanak, segít-
ve, hogy a biogazdálkodás elterjed-
jen, és jó minõségû helyi alapanyag-
okból fõzhessenek éttermükben is.

Az avatóünnep végén Mészáros
Andrea eredményeikrõl is beszélt.
Legbüszkébbek a Fehér Liliom díj-
ra, amit a leghigiénikusabb körül-
mények között mûködõ éttermek-
nek ítélnek oda. A legfontosabbnak
viszont azt tartja, hogy az étterem
tíz fogyatékkal élõ embernek tud
folyamatosan munkalehetõséget, s
ezzel minõségi életet biztosítani.
Az avatáskor szokásos szalagátvá-
gás elõtt Bögözi Antal - akit az ala-
pítvány segített munkához - mond-
ta el Maurice Maeterlinck meséjét
az alapítvány névadójáról, a kék ma-
dárról, amelyet nem kell távoli or-
szágokban keresni, hiszen mindig
velünk van, ha szeretjük egymást,
és örülünk az élet legkisebb ajándé-
kainak is. A kék madár ugyanis ma-
ga a boldogság és kalitkája az embe-
ri szív. - szepesi -

Az avatáson Mészáros Andrea ügyvezetõ, Soltész Miklós államtitkár (balról)

és Horváth István polgármester vágta át a nemzeti színû szalagot
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A palánki otthonba is jutott a speciális ágyakból, matracokból
Egy tavaly megnyert pályázat ered-
ményeként 15 speciális ággyal és
nyolc kompresszoros matraccal
gyarapodott a Tolna Megyei Integ-
rált Szociális Intézmény. Az ágyak-
ból és a matracokból négy-négy
Szekszárdra, a Palánki Idõsek Ott-
honába került. 

Hogy ezek miként javítják a gon-
dozottak életminõségét, és könnyí-
tik az õket ápolók munkáját, ezt te-
kintette meg Soltész Miklós, az Em-
beri Erõforrások Minisztériumá-
nak szociális és családügyért fele-
lõs államtitkára Horváth István
polgármester és Pál Mária, az intéz-
mény vezetõje társaságában (ké-

pünkön). Az ágyak alakját, a fej-
támla magasságát távszabályzóval
mûködtetett motorok változtatják,
amitõl az kényelmesebb, s az ott
fekvõ idõs embereket nem kell a
gondozóknak emelgetni. Az ágya-
kat – összesen 1500 darabot – a
szegedi Csillag börtön fogvatartot-
tai készítették, így darabja 400
ezer forintba kerül, ami jóval keve-
sebb, mint a kereskedelemben
kapható hasonló fekhelyek ára. 

Az államtitkár az idõsek otthona
után meglátogatta az Országos
Gyermekvédelmi Intézményhez
tartozó palánki intézetet is, ahol
hátrányos helyzetû gyermekeket,

illetve fiatal felnõtteket gondoz-
nak. A szociális ügyekért felelõs

szakember elismeréssel szólt az itt
folyó munkáról.  - szepesi -
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Teleki és a Szent István-i állameszme
Szavári Attila indított új elõadás-sorozatot a megyei könyvtárban

A Trianon utáni revíziós politikáról,
benne Teleki Pál (1879-1941) erdé-
lyi származású politikus, geográ-
fus, miniszterelnökről indított soro-
zatot Szavári Attila történelemta-
nár, PhD hallgató „Megosztó sze-
mélyiség? Megosztott országrész”
címmel az Illyés Gyula Megyei
Könyvtárban.

Az elõadássorozat elsõ részében a törté-
nésztõl arról is értesülhettünk, hogy Te-
leki már 1918-ban a párizsi békekonfe-
renciára elkészített a Kárpát-medencé-
rõl egy igen pontos, úgynevezett „vörös
térképet”, amelyen a magyarság etnikai
arányát ezzel a színnel jelölte. A Triano-
ni diktátum aláírása után, 1921-ben mi-
niszterelnökként és a külügyi tárca ve-
zetõjeként kezdeményezte az elcsatolt
területeken élõ lakosság etnikai vizsgá-
latát, amelyre 1924-ben a Magyar Tudo-
mányos Akadémián belül mûködõ Ma-
gyar Szociográfiai Intézetet hozta létre.
Célja volt a Kárpát-medence szociológi-
ai, szociográfiai felmérése, valamint a
terület összes településének vizsgálata.
A nevével fémjelzett TESzK, vagy „Tele-
ki büró” 1921-tõl 1924-ig mûködött, s a
határon túli területek intézményeit, di-
ákjait fogta össze, intézeteket, interná-
tusokat hozott létre, s az oktatás és
sport területén segítette a fiatalokat,
ezen felül a külföldre irányuló magyar
propagandát is szervezte. Az 1926-ban
szintén általa létrehozott Államtudomá-

nyi Intézet feladata lett a revízió dön-
tés-elõkészítõ mûhelye: e helyen katalo-
gizálták a külügyhöz kapcsolódó cikke-
ket, melynek eredményeként az 1930-as
évek végére mintegy 1,2 millió (!) jegy-
zet készült el.

Teleki követendõ célként a Szent
István-i állameszmét vázolta fel, amely
az államhatárok megváltoztatásának
szükségességén alapult. Úgy vélte, a ma-
gyar állam és vezetõrétege hivatástudat-
tal kell, hogy rendelkezzen. Véleménye
szerint a nemzeti elit hitvallásában an-
nak tudatosítása az egyik leglényege-
sebb dolog, hogy Magyarországnak az
elsõ számú vezetõ államnak kell lennie
a Kárpát-medencében. Eszméje másik

fontos pilléreként a nemzet-tér viszony
jelent meg. Ennek alapján a tájat nem
csak laikusként szemlélte, hanem a faj-
táj kapcsolatát is vizsgálgatta, és nézetét
földrajzi, geopolitikai megállapítások-
kal is átitatta. Teleki úgy vélte: Trianonig
a dualizmus korabeli liberális nemzeti-
ségi politika eredménytelensége veze-
tett. A nemzetiségek tekintetében az
önkéntesség elvére épülõ asszimilációt
szorgalmazta, egyfajta új szerzõdést,
szövetséget kínálva fel számukra. Kon-
zervativizmusa abban állt, hogy szerin-
te a történelem és a hagyomány alapján
szükséges kijavítani azt, ami rosszul mû-
ködött, és újdonságot úgy létrehozni,
hogy az alapok megmaradjanak.

A revízió kérdésében nem a tömegek-
re, sokkal inkább a trianoni diktátum
döntéshozóira akart hatni. Propaganda-
ként Nyugat-Európában számos tudo-
mányos lapot hozott létre, amelyek a ma-
gyarságról szóltak, s amelyekben a tria-
noni veszteségeket is felvázolta. Népi és
szociális Magyarországot akart, emellett
modernizációban gondolkodott. A válto-
zás lehetõségét a nevelésben látta, és a
család, a cserkészet fontosságát hangsú-
lyozta a nemzet revízióra nevelése mel-
lett. Gyimóthy Levente

A sorozat következõ elõadása ápri-
lis 11-én (csütörtök) 16.30-kor kezdõ-
dik, és „A Teleki-kormány Erdély-politi-
kájának fõ eszközei: Értekezletek Er-
délyben 1940 õszén” címet viseli.

Teleki Pál miniszterelnök

Ajánló: kiállítások
Április 8-án, hétfõn 17 órakor nyílik
a Tolna Megyei Civil Információs Cent-
rumban (Béla király tér 6.) a Bárka Mûvé-
szeti Szalon „Tavasz” címû festménykiál-
lítása. A tárlatot Lönhárd Ferenc, az egye-
sület elnöke ajánlja a látogatók figyelmé-
be, közremûködik Vighné Rózsika. 

Április 9-én, kedden 14 órakor
Gergely Péter, a Tolna Megyei Jármûba-
rát Egyesület titkára nyitja meg Molnár
Zoltán fotómûvész „Roncsok” címû fo-
tókiállítását a Baka István iskolában (Bé-
ri B. Á. utca 89.). Köszöntõt mond
Fetzer Györgyi, az intézmény igazgatója.

Április 9-én, kedden 17 órakor
„Bor és szõlõ” címmel nyílik csoportos
kiállítás a Bormúzeumban (Fürdõház
utca 14.). A kiállító alkotók: Auth
Lászlóné, Ábrahám Béla, Bágyi Zsuzsan-
na, Biszak Antalné, Hozmecz Tímea, Ju-
hász Ildikó, Laki Erzsébet, Monhaltné
Patkós Mária, Németh István, Orbán-
Kovács Patrícia, Raffay Györgyné, Rell
Kata, Sütõ Károly, Stekly Zsuzsa. A tárla-
tot Decsi Kiss János újságíró nyitja meg.

A Szekszárd és 
Térsége Turisztikai 

Közhasznú Egyesület
pályázatot hirdet 
turisztikai (TDM)

menedzser 
állás betöltésére

A Szekszárd és 
Térsége Turisztikai 

Közhasznú Egyesület
pályázatot hirdet 
turisztikai (TDM)

menedzser 
állás betöltésére

A pályázat részletes kiírása,

elbírálásának rendje és 

a munkaköri feladatok részletes
ismertetése 

a www.szekszard.hu/allas
honlapon található.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje:

2013. április 15.

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
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Értesítem az érintett szülõket, hogy az általános
iskolákban az elsõ osztályokba a 2013/2014.
tanévre történõ beiratkozásra:

2013. április 8-án (hétfõn) és 
2013. április 9-én (kedden)
8 órától 18 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése
értelmében Magyarországon minden gyermek köte-
les az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2007. augusztus 31-
ig született gyermekét a szülõ köteles beíratni a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes, vagy a választott iskola elsõ
évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a
tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek
iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte,
és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget az óvoda igazolja.

A Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola
köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, akinek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
körzetében található (kötelezõ felvételt biztosító
iskolák körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal jelen
tájékoztatással együtt nyilvánosságra hozta).

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételrõl az iskola igazgatója dönt (a
Rendeletben foglalt eljárásrend szerint).

A jelentkezés elutasítása esetén a szülõ az Nkt. 37. §
(2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozás-

sal nyújthat be kérelmet a kézhezvételtõl számított 15
napon belül. A kérelmet a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi
igazgatójához, ha nem állami fenntartású az
intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyúj-
tani.  A tankerület igazgatója, ill. a fenntartó a benyúj-
tott kérelmet a beérkezéstõl számított 30 napon belül
köteles elbírálni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti ren-
delkezések szerinti körzetmegállapítás nem
érinti a szülõ szabad iskolaválasztáshoz való
jogát. 

Kérem a Kedves Szülõket, hogy a jelzett napokon
tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási
kötelezettségének a kötelezõ felvételt biztosító vagy
valamely választott iskolában.

Szekszárd, 2013. március 6.

Tóth Ferenc
Kormánymegbízott s.k.

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
(7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina köz,
Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, Bethlen G.
u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u.,
Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Előhegy u., Erkel F. u., Esze
T. u., Flórián u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. u., Hosszúvölgy,
Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68.
számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Katona J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u.,
Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z.
u., Kossuth L. u. 39. számig, Kőrösi Cs. S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Madách I.
u. , Mecsek u., Mérey u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház u., Puskás
T. köz, Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u.
páratlan oldala 1-37. számig, Szent L. u., Szűcsény-szurdik, Szüret u., Táncsics M.
köz, Táncsis M. u., Tanya u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Várköz, Vendel u.,
Vörösmarty u., Zöldkert u.

BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
(7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: 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 B. Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri B. Á. u.
páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u.,
Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., Csopak u.,
Csötönyivölgy, Domb u., Dr. Hirling Á. u., Dr. Nagy István u., Dr. Tóth Lajos u., Ebes u.,
Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó,
Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér u.,
Hegyalja u., Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, Kacor u.,
Kalász u., Kálvária u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., Kövendi S. u. páratlan oldala,
Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula u., Lugas u., Magyar S. u., Major
u., Május 1 u., Mester u., Móricz Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól
végig, Muskátli u., Napfény u., Népfront u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy,
Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Szekér u., Szérű u., Szilas u.,
Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u.,
Vadász u., Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa.

BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÓGYPEDAGÓGIAI TAGOZAT
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Szekszárd közigazgatási területe

DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE
(7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 6.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Ady E .u., Alkotmány u., Alpári Gy. u., Arany J. u., Bencze F. u.,
Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 41. számig, Béri B. Á. u. páros oldala 82.
számig, Bertók Róbertné u., Bezerédj u., Csébi fiúk u., Csokonai u., Dobó u., Dr.
Szentgáli Gy. u., Epreskert u., Flach I. u., Gróf P. u., Halasi A. u., Holub u., Honvéd u.,
Hunyadi u., Jókai u., Kecskés F. u., Kisfaludy u., Kövendi S. u. páros oldala, Mikes u.,
Munkácsy u. páratlan oldala 21/b számig, Munkácsy u. páros oldala, Ocskó L. u.,
Perczel M. u., Prantner J. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal, Szent István tér,
Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u. 

GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA, ÓVODA ÉS
PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
(7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u.,
Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u., Béketelep u., Berzsenyi u., Bikavér
u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borrév, Bottyán-hegyi lakótelep, Csaba u.,
Damjanich u., Dorogi köz, Dr. Berze N. J. u., Dűlő u., Előhegyi u., Ezerjó köz, Ezerjó u.,
Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi G. u., Halász B. u., Hidaspetre, Hrabovszky u.,
Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70.
számtól végig, Kapisztrán u., Kemény S. u., Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út,
Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde u., Kossuth L. u. 40. számtól végig,
Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Luther tér, Martos
F. u., Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa, Muskotály u., Nyámándpuszta, Nyár u.,
Ózsák puszta, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u.,
Patak u., Pázmány tér, Petőfi S. u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u.,
Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Ságvári E. u., Saul-völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport
u., Szakály testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi u. páros oldala 2-38.
számig, Székely B. u., Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u.,
Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky Mór ltp., Zápor u., Zápor
köz, Zrínyi u.

PPeeddaaggóóggiiaaii  sszzaakksszzoollggáállaattoott  eellllááttóó  iinnttéézzmméénnyyeekk  aa  SSzzeekksszzáárrddii  TTaannkkeerrüülleettbbeenn::

Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató, Szekszárd, Bartina u. 21.
Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK Szakértői Bizottsága,Szekszárd, Garay tér 9.
Szekszárd Városi Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd, Kinizsi u. 1.

FELHÍVÁS ISKOLAI BEÍRATÁSRA

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETEKRÕL
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Mindenki ismeri azt a „körforgós” történe-
tet, hogy a feldühödött nagyapa a fián töl-
ti ki a mérgét, az meg a gyermekét szúrja
le indokolatlanul. A gyerek ezért beleköt
a húgába, mire a kislány belerúg a kutyá-
ba... Szóval a mindennapok során is szá-
mos hasonló „bosszúval” találkozhatunk.
Nemrég a városi rendõrkapitányság mun-
katársai kaptak el egy illetõt, aki az egyik
lakótelepen ordibálva ütötte-verte a par-
koló autókat, némelyiknek letörte a visz-
szapillantó tükrét is. Az sem ritka, hogy
egyesek úgy akarják megtorolni az õket
ért vélt, vagy valós sérelmeket, hogy ma-
ró anyaggal öntik le ellenségük gépkocsi-
ját, sõt – városunkban is volt rá példa – ki-
szúrják, kihasítják az autó gumiabroncsát.

Vissza az elsõ esethez: a törõ-zúzó
vandálkodását az ablakból észrevette egy
lakó, és nyomban telefonált a rendõrség-
re. A zsaruk perceken belül el is kapták
az illetõt. Hasonló eset történt a város-
központban is, amikor volt szerelme új
párjának gépkocsiját nyüstölte a félté-
keny, magát megalázottnak érzõ férfiú. A
rendõrség itt is lakossági bejelentésre

kapta el a tettest, aki megkapta megfele-
lõ büntetését. 

Sajnos, általában nem ilyen egyszerû a
dolog, mert hiába van több szemtanúja is
a gaztettnek, az emberek nem merik ér-
tesíteni a rendõrséget, mert attól tarta-
nak, hogy fény derül kilétükre, és majd az
õ holmijuk, vagy akár õk és családtagjaik
válnak a bosszú áldozataivá.  Dr. Deák Ba-
lázs, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság sajtószóvivõje a szemtanúkat arra ké-
ri és bíztatja, tegyék meg nyugodtan a be-
jelentést. Ugyanis – mint fogalmazott – a
bejelentõ személye nem derül ki. Kérésé-
re a hatóság zártan kezeli a telefonáló sze-
mélyét, vagyis megbízhatóan gondosko-
dik anonimitásáról. A bejelentõ neve még
a jegyzõkönyvbe sem kerül be, mivel a
gyanúsítottnak adott a lehetõség annak
megtekintésére.

Érdemes és fontos megtenni a beje-
lentést, ami bizonyos garancia arra,
hogy az elkövetõ ne próbálkozzék a
bûnismétléssel. Sõt, ahogyan minden-
nek, ennek is híre megy, így a bejelentés-
nek visszatartó ereje is lesz. - hm -

A „Méltósággal az út végén” Hospice
Alapítvány a Balassa János kórházzal
együttmûködve a végstádiumú – fõként
daganatos – betegeket, illetve hozzátar-
tozóikat támogató hospice ellátás
területére újabb önkénteseket keres. A
jelentkezõk 60 órás elméleti és gyakor-
lati képzésben vesznek részt, amelyrõl

sikeres vizsga esetén tanúsítványt kap-
nak. Mindazok, akik elhivatottságot
éreznek, hogy önkéntesként a betegágy
melletti munkában részt vegyenek, je-
lentkezhetnek április 30-ig Patócs Anita
szociális munkásnál a 74/501-500-as tele-
fonszámon (273-as mellék), vagy a pa-
tocs.anita@tmkohaz.hu e-mail címen.

Titokban marad a bejelentõ személye

Önkénteseket keresnek

ISKOLAI BEÍRATÁS A 
SZENT JÓZSEF KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
(SZEKSZÁRD, Garay tér 9.)

Hit, Tudás, Szeretet

2013. április 8. (hétfõ) 8-17 óráig
2013. április 9. (kedd) 8-17 óráig

Szeretettel várjuk a leendõ elsõsöket!

ÁPRILIS 8 - 30 között

KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 

a Kertészeti ABC
teljes 

NÖVÉNYVÉDÕ SZER
áruválasztékát érintõen

6 % azonnali 
kedvezmény!

Totális gyomirtó szerek 
nagy választékban! 

(GLIALKA, FOZAT, MEDALON, NASA, stb.)

KERTÉSZETI ABC
Szekszárd, Piac tér.  Telefon: 74/413167. 

Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig 7.30 órától
16.00 óráig, szombaton 7.30-tól 11.30 óráig! 
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A 15. században épülhetett a szekszárdi vár
„És mi újság a Béla király téren?” – sorozat a város legrégebben lakott területén zajló feltárásokról (3.)

Folytatás az 1. oldalról.
A 2011. évi, szintén a vármegyeháza

rekonstrukciójához kapcsolódó régé-
szeti kutatásaim aztán újabb eredmé-
nyeket hoztak. A vármegyeháza Béla ki-
rály téri homlokzata elõtt került elõ a
várfal újabb szakasza. Ez valóban telje-
sen új lelet volt, hiszen a téren addig
nem bukkantak várfal maradványaira.
A 2012 õszén meginduló Béla király té-
ri rekonstrukciós munkák során aztán
még több falmaradványt sikerült feltár-
ni, felmérni.

Elõször nézzük a történeti forráso-
kat. A szekszárdi „castellum” elsõ emlí-
tése 1429-ben történik, ekkor Almási
Csire Zsigmond az apát. A várat legkö-
zelebb 1444-ben említik a források, de
1457-ben egy ostromról is tudunk. A
15. század elejétõl tehát minden bizony-
nyal már erõdített formában láthatjuk
az egykori bencés apátságot. Vitéz Já-
nos – aki 1470-72-ben volt szekszárdi
apát - minden bizonnyal megerõsítette
a várat. A Mátyás király ellen szõtt ösz-
szeesküvése után ezeket az újonnan
épített falakat valószínûleg le kellett
bontatnia, de errõl nincs adatunk.

Majd kétszáz évvel késõbb Evlia
Cselebi török utazó (1660-1664) a várat
négyszögletes alakú kõépületnek írta
le. E szerint összesen nyolc tornya volt,
az egész kerülete 600 lépés, és alacsony
árok vette körül. Kapuja a déli oldalon
nyílt, és az árok felett lánccal megkötött

felvonóhídja volt. Ottendorf Henrik
1663-ból származó leírása lényegében
megegyezik Cselebiével, õ azonban a
várat sokkal silányabbnak és gyengébb-
nek ítélte meg. A leírása szerint a várfal-
nak csak egy része készült kõbõl, a töb-
bi része palánk. A palánk két sor fából,
gerendákból készített, hajlékony ágak-
kal befont fal, amelyek közét földdel töl-
tötték meg, elõtte árok volt. A leírás
megemlíti a várat körülvevõ, cölöpök-
bõl készült kerítést, aminek két kapuja
volt és a Dunáig ért le.

A leíráshoz készült helyszínrajz alap-
ján nem lehet megállapítani, hogy a
négy saroktornyos váron belül hol van-
nak az apátság (a mai vármegyeháza)
épületei. Feltehetõen a négy saroktor-
nyos várfal a középkori épületeket
mintegy körbevette. A levéltárban a 18.
századból felmérési rajzok maradtak
ránk. Az 1794. évi helyszínrajzon még
jelölték a külsõ fal vonalát. A kerek tor-
nyoknak azonban már nincs nyoma. Az
1783. évi helyszínrajzon is még felis-
merhetõ ennek a külsõ falnak a vonala.
A falat körülvevõ árok az ÉNy-i sarkon
akkor még Dél felé fordult. Ez a négy sa-
roktornyos, szabályos alaprajzú várfor-
ma igen elterjedt a XV. századi várépíté-
szetben. Ilyen az ozorai várkastély, de
ilyen a zimonyi és a kölpényi vár is.
Ezeknél a váraknál, várkastélyoknál is a
belsõ épületeket veszi körül a külsõ tor-
nyokkal erõsített fal.

Az 1793. évi alaprajzon a mai várme-
gyeháza udvarán lévõ templom körül is
látunk egy kevésbé szabályos várfalat,
ez azonban feltehetõen nem azonos a
négy saroktornyos várfallal. Az alaprajz-
zal egy idõben készült metszetrajzon
jól kivehetõ a meredeken esõ domb és
a pártázatos, lõréses várfal is. Az 1970.
évi feltárások során a mai megyeháza
keleti külsõ fala mellett elõkerültek a
vár téglából épült támpillérei.

A templomot védõ, a kolostorhoz
kapcsolódó falat Almási Csire Zsig-
mond apát, a külsõ várfalat a tornyok-
kal pedig Vitéz János építhette. A török
valójában csak a lakott részt, a külvárost
vette körbe egy palánkkal.

A Béla király tér felújítása során, a
közmûvek cseréjekor, új vezetékek fek-
tetése miatt, az új szökõkút alapjának
építéséhez és más egyéb munka miatt
több száz méternyi árkot ástak. Ez
ugyan ásatási megfigyelésekhez nem
igazán ideális, mégis ezzel az árokháló-
zattal rengeteg új információt nyer-
tünk a város történetérõl. 2011 õszén a
vármegyeháza északi szárnya elõtt ta-
láltuk meg a szekszárdi vár egy észak-
déli irányú szakaszát, és a vár északnyu-
gati sarkát képezõ támpillért is. Ez le-
hetett a korábbi vár nyugati fala. A mai
bírósági épület elõtti úttest alatt – a
várfal északi oldalán – pedig egy sánc-
árok nyoma került elõ. A szökõkút
észak-déli irányú árka, a tõle nyugatra

lévõ vízvezeték árkok, az igazságügyi
palota elõtti parkoló mentén ásott ár-
kok újabb meglepetéssel szolgáltak.
Ezekben újabb, fehér mészkõbõl ké-
szült falak alapozását találtuk meg.
Ezen a részen elõkerült egy újabb vár-
fal, amely a mai Garay utca torkolata fe-
lé fut. A megyeházát övezõ téglafal
elõtt is megtaláltuk a várfal egy újabb
szakaszát. Az itteni fák ültetésekor a fal
egy darabját már Wosinsky Mór is meg-
figyelte 1897-ben.

A téren nyitott újabb árkokban tett
megfigyelések a faltól nyugatra lévõ
sáncárkok meglétét is bizonyítják. Az
újabb falmaradványok azt mutatják szá-
munkra, hogy a korábban említett vár-
bõvítés megvalósult. Ezt a bõvítést köt-
hetjük a forrásokban említett Vitéz Já-
nos-féle munkákhoz. Ezzel a vár máso-
dik periódusát tudjuk bizonyítani.

A megfigyeléseket fotón, rajzban do-
kumentáltuk, a Meridián Kft. munka-
társai Zentai Zoltán vezetésével geodé-
ziai felmérést készítettek a maradvá-
nyokról. Jelenleg folyik ezek részletes
feldolgozása. A munkálatok befejezté-
vel a vármegyeháza elõtt a várfal egy ki-
sebb szakasza bemutatásra kerül, így a
dokumentáció mellett a városlakók a
helyszínen is megfigyelhetik a belsõ
vár egy falszakaszát.

Dr. Vizi Márta PhD
régész-fõmuzeológus

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
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Krisztusban Szeretett Testvéreim!

„Feltámadt az Úr! Alleluja! Valóban feltá-
madott! Alleluja!” - szól az õsi köszöntés.
Húsvét ünnepe errõl szól. Krisztus min-
denkit megajándékozott az örök élettel.
Mindannyian megajándékozottak va-
gyunk. És ki az, aki nem örül egy ilyen
nagy ajándéknak? Ezt az ajándékot bont-
juk ki évrõl évre minden húsvét alkalmá-
val. Ezt az örömöt kell továbbadnunk min-
den embernek, és elmondani, hogy mi-
nek a birtokában is vagyunk.

Húsvétkor hallhattuk az evangéliu-
mokban, hogy milyen szépen „sarjad” a
tanítványokban az apostolokban a hit
csírája. „...igen elcsodálkozott...; ...látta
mindezt és hitt...; ...egyszerre Jézus jött
velük szembe...” A tanítványok hite ben-

nünket is erõsít. „Mi tanúi vagyunk
mindannak, amit Júdea egész területén
és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték,
keresztre feszítették, de harmadnap fel-
támasztotta az Isten, és látható alakban
megmutatta, igaz, nem az egész nép-
nek, hanem csak az Istentõl elõre kijelölt
tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és
ittunk vele halálából való feltámadása
után. Megparancsolta nekünk, hogy hir-
dessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy õ
az, akit az Isten az élõk és holtak bírájá-
ul rendelt. A próféták mind tanúságot
tesznek arról, hogy aki hisz benne, el-
nyeri nevében bûnei bocsánatát.”
(Apcsel 10, 39-43)

Húsvét második vasárnapján Tamás
apostolban ver gyökeret a feltámadt Krisz-
tusba vetett hit. „Én Uram, én Istenem!”
(Jn 20, 28) Tamás hitvallása után Jézus
boldogoknak mondja azokat, akik nem
látnak és mégis hisznek. Valóban boldog
vagyok, hogy megkaptam a hit ajándékát?
Vajon vigyázok-e erre az ajándékra,
amely törékeny cserépedényben van? El
tudom mondani, hogy a tavalyi évhez ké-
pest növekedtem hitemben? Egyre inkább
Krisztusibbá váltam?

Nincs két egyforma húsvét. És nem is
szabad, hogy így érezzem. Évrõl évre ke-
rüljünk közelebb a feltámadt Krisztushoz!
Tudjam elmondani én is Pál apostollal
együtt: „Élek, de már nem én, hanem
Krisztus él énbennem.” (Gal 2, 20)    

Barics Gábriel káplán

Evangélium

Húsvét 2. vasárnapja

E heti rejtvényünk megfejtését április 15-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Március 24-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Henrik Ibsen, Peer Gynt”. A helyes választ

beküldõk közül könyvet nyert: Takács Józsefné (Szekszárd, Béri B. Á. u. 51.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

ZONGORAVERSENY. A Garay János
Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc
Zeneiskolája április 12-én, pénteken
zongoraversenyt rendez, melyen a
megye valamennyi iskolája részt
vesz. Minden kedves zenekedvelõt
és érdeklõdõt szeretettel várnak a
zeneiskola nagytermében 9.30 óra-
kor kezdõdõ rendezvényre.

Magyarnótaest
A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör Vezetõsége szeretettel
hív és vár minden érdeklõdõt április
13-án, szombaton 18 órára a Szent
István Házba (Rákóczi u. 69-71.), ahol
Piri Lajos nótaénekes - közös nótá-
zással egybekötött - magyarnótaestet
tart. A belépõ ára: 1000 Ft, amely
megváltható a Cuni Divatszaküzlet-
ben (Tinódi u. 3.), vagy Horváthné
Editnél a Szent István Házban, ápri-
lis 9-én, 16-18 óra között.
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Mi muzsikus lelkek
„Mi muzsikus lelkek...” címmel Radnai
Erzsébet és Kovács Gergõ operett-, mu-
sical- és dalestje lesz április 19-én 19 óra-
kor a mûvelõdési ház dísztermében
(Szent István tér 15-17.). Közremûködik:
Lányi Péter zongoramûvész és Orbán
György elõadómûvész. Jegyek 800 Ft-os
áron a mûvelõdési ház információján és
az elõadás elõtt a helyszínen kaphatók.

Levéltári esték
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület a Tolna Megyei Levél-
tárral közösen Levéltári Esték címmel
elõadássorozatot indított. Ennek kere-
tében a levéltár kutatói közremûködé-
sével olyan elõadások hangoznak el,
amelyekbõl az érdeklõdõk megismer-
hetik Szekszárd város történetét, itt élõ
elõdeink cselekedeteit. A sorozat követ-
kezõ részében, április 16-án, kedd 17.00
órakor Ruzsa Éva fõlevéltáros „A szekszár-
di emberek hétköznapjai az 1920-as és
1930-as években az újsághirdetések tük-
rében” címmel tart elõadást a Reformá-
tus Gyülekezeti Házban (Bezerédj u. 3.).

Tavaszköszöntõ
Április 10-én, szerdán 19 órától a
Szaggató zenekar tavaszköszöntõ
koncertjére várják az érdeklõdõket
a Babits Mihály mûvelõdési ház dísz-
termébe. Belépõ: 800 Ft.

Az Irodalom Háza vendége volt már-
cius 21-én Király Levente költő, pró-
zaíró, a Magvető Kiadó szerkesztője,
aki 2000-ben elnyerte az év legjobb
elsőverses kötetéért járó állami ki-
tüntetést, a Gérecz Attila-díjat. A
szerzővel Ódor János Gábor, a megyei
múzeum igazgatója beszélgetett.

Nagy örömet jelent szerkesztõként dol-
gozni egy kiadónál – tudhattuk meg Ki-
rály Leventétõl – hiszen legfõbb dolga az
olvasás. A szövegeken ugyan javítania is
kell, persze nem a helyesírási hibákat.
Aztán megmondani a szerzõnek, hogy
másként gondolja át például a kompozí-
ciót. Legtöbbször ezt el is fogadják az
írók, költõk, csak néhány esetben nem.
Mindeközben saját szórakozására éven-
te általában mindössze csak egy könyvet
tud elolvasni.

A Király Levente életében fontos
Sárkányfû címû szépirodalmi és kultu-
rális folyóiratot 1996-ban alapították
meg barátaival az ELTE magyar szakán
„anarchoszindikalista” módszerrel. Va-
gyis nem volt egy állandó fõszerkesz-
tõ, hanem felváltva látták el ezt a fel-
adatot, de inkább közösen megbeszél-
ték, hogy miként alakuljon a követke-
zõ lapszám. Volt felelõse a prózának, a
versnek és a kritikának, de ez is min-
dig változott. Szükség volt a lapra, mi-
vel a magyar irodalom folyóirat-centri-
kus. Õk publikálták elõször például
Varró Dániel, vagy Karafiáth Orsolya
mûveit. Ebben az idõben tudatosult
Király Leventében, hogy ha megírt va-
lamit, az onnantól már nem az övé, ha-
nem az olvasóé, õ dolgozik vele to-
vább. A legtöbb szerzõ nem is változ-
tat a megjelent mûvein, de Szabó Lõ-
rinc például évtizedekkel késõbb min-
den mûvét átírta. A kiadónak persze

meg kell jelölnie, ha az átdolgozott vál-
tozatot adja ki.

Vannak-e generációk a magyar iroda-
lomban? Beszélhetünk-e például a 70-es
évek generációjáról? - tette fel a kérdést
Ódor János Gábor. Király Levente sze-
rint inkább nagyon sokféle párhuza-
mos hang létezik, de generáció nincs.
Grecsó Krisztiánt, Varrót, Karafiáth Or-
solyát egyaránt kedveli, de mind egé-
szen mások. Idõszakok tekintetében
sem beszélhetünk egy kiugróan színvo-
nalas korról a magyar irodalomban,
mondjuk a nyelvújítás koráról. Már Páz-
mány idejében is magas szintû volt iro-
dalmunk. A probléma az, hogy a ma-
gyar egy zárványnyelv, nincsenek roko-
naink, nyelvünk nehezen fordítható.
Ha egy szerzõ mûvei megjelennek Né-
metországban, mint Kertész Imréé, on-
nan már könnyebb az út a világhír felé.
A cseheknek két világhírû írója van:
Hrabal és Kundera. Reméljük, egyszer
Magyarország is eljut ide.

Király Levente pályájában kettéválik a
Magvetõ szerkesztõjeként töltött idõ-
szak. A kettõ között dolgozott egy napi-
lap online, majd kulturális rovatánál. Az-
tán egy évig külsõsként írt néhány lap-
nak. Ez az idõszak anyagilag nehéz volt,
de az olvasás szempontjából nagyszerû.
Ekkor fedezte fel magának a Magyar tör-
ténelmi kronológiát, amelybõl látta,
hogy más képet mutatnak az adatok,
mint a történelemkönyvek. Ezután dol-
gozott a kultúra.hu-nál, aztán újra a Mag-
vetõnél. Most hozzá tartozik Cserna-
Szabó András, Grecsó Krisztián és Ta-
kács Zsuzsa könyveinek szerkesztése.

A kritikusok munkáját fontosnak
tartja. Azt mondja, egy szerzõnek – ha
nehéz is - felül kell emelkednie egy-egy
rossz kritikán. Megfigyelte, hogy a kriti-
kák 90 százalékából nem a könyvrõl,
hanem a szerzõrõl tud meg valamit az
olvasó. Vannak persze olyanok is, ame-
lyekbõl lehet tanulni, de ilyent a saját
könyvérõl még nem olvasott.

Király Leventének eddig hat kötete
jelent meg: A legkisebb (versek, 2000,
JAK-Kijárat); Így irtok én (irodalmi pa-
ródiák, 2004, Korona); Szánalmasan
közel (versek, 2005, Parnasszus);
Nincs arany közép (versek, 2007, Mag-
vetõ); Hova menekülsz (novellák,
2010, l’Harmattan); Énekek éneke (re-
gény, 2011, l’Harmattan). Ezek, ahogy
Ódor János Gábor mondta: írói szem-
pontból igen sokfélék. Király Leventé-
tõl megtudhattuk ennek okát is: rend-
szerint kitalál egyfajta világot, de miu-
tán azt megírta, már nem érdekli. Kö-
vetkezõ mûvében újat, másfajtát alkot.
Ez nehéz az olvasónak, mert nem érez-
het egyfajta otthonosságot, ha Király
mûveivel találkozik.

Kovács Etelka

Egy szerkesztõ-szerzõ a magyar irodalomról
Király Levente évente egy könyvet olvas el saját szórakoztatására

Király Levente

Léleképítõ
A népszerû Léleképítõ sorozat követke-
zõ elõadására április 15-én, hétfõn 18
órától kerül sor a Garay János Gimnázi-
um dísztermében. A házigazda, Tóth
Csaba Attila vendége ezúttal Szaniszló
Ferenc televíziós szerkesztõ lesz.
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Újabb felfedezett, nemzetközi sike-
rek elérésére alkalmas versenyző a
Hikari Aikidó Sportegyesületnél.
Rőfi Gyula vb-bronzai után most
egy hölgyről szól a történet, neve-
zetesen Kőnig Sáráról, aki nagyot
alkotott a Kecskeméten lezajlott
grappling (földharc) felnőtt Európa-
bajnokságon azzal, hogy súlycso-
portjában ezüstérmet nyert.

Tegyük hozzá gyorsan: nem minden
elõzmények nélkül. Sára három évvel ez-
elõtt váltott sportágat, mert a kerékpár -
ahogy fogalmazott -, már nem okozott
örömet számára, noha nem volt sikerél-
ményben hiánya a Szekszárdi KSE-nél el-
töltött évek alatt, hiszen többek között di-
ákolimpiát is nyert. Mivel mindig is von-
zódott a küzdõsportokhoz, elsõsorban a
birkózáshoz - ami hagyományos értelem-
ben egész Tolnában régóta nincs jelen -,
ám amikor tudomást szerzett az ehhez a
sportághoz hasonlító, mégis sokban el-
térõ grapplingrõl, már az elsõ edzések
után úgy érezte: ez lehet az õ új sportága.

Azóta a szekszárdi trénerrel, Szõts
Gáborral szisztematikusan dolgozik a fi-
atal hölgy. A grappling mind a két ágá-
ban (gí, no-gí) otthonosan mozog, gyor-
san tanulja a mozgásokat, különösebb
erõlködés nélkül kényszeríti rá akaratát
aktuális ellenfelére. Mindenki, aki a
súlycsoportjában idehaza az útjába ke-
rült, legyõzte, merthogy kétszeres ma-
gyar bajnok, miközben elkezdett foglal-

kozni a brazil birkózással (jiu-jitsu) is,
amelynek legutóbbi hazai bajnokságán
ezüstérmes lett. Ez a tudatosság, ez a
komplexitásra törekvés meghozta szá-
mára az elsõ igazán értékmérõ nemzet-
közi sikert: a kecskeméti Eb-n két gyõze-
lemmel és két vereséggel a második lett.
Kategóriájában egy olasz, egy spanyol,
egy szerb és egy lengyel versenyzõ volt,
a pontok alapján csak utóbbi tudta
megelõzni Sárát a gí-ben.

Neki találták ki a grapplinget

– Nagyon fontos volt, hogy verseny-
zõnk mind a két gyõzelme egyértelmû
volt - ezek a meccsek idõ elõtt fejezõd-
tek be – viszont mindkét vereségét

szoros csatában szenvedte el – avatott
be a részletekbe Szõts Gábor edzõ a
Kecskeméten történtekkel kapcsolato-
san. – Nagy motivációt jelentett Sára
számára, hogy elsõ meccsét az olaszok
tavalyi világbajnoka ellen nyerte meg.
Versenyzõnk könnyen tanulja a tech-
nikákat, jól használja ki az atlétikus fel-
építésébõl adódó elõnyöket – jegyezte
meg a tréner.

A siker titka Sára specialitása, egy há-
romszögnek hívott technikai elem,
amely a gyors gyõzelmek és a késõbbi
sikeresség fontos záloga is. Hogy ért-
sük, mirõl is van szó, az edzésen a mes-
ter és a tanítvány azonnal prezentálja
is: Sára egy hátrányos harci helyzetbõl

átkulcsolja a lábát a tréneren, s egy há-
romszögre emlékeztetõ alakzatban láb-
bal fojt. Érdekes lett volna megtudni,
hogy ha mindez teljesen élesben megy,
a tréner ki tudott volna-e menekülni a
szorításából…

- Edzéseken a fiúk ellen is sikeresen
alkalmazza ezt a technikát – hallottuk
Szõts Gábortól, akinek nagy terve,
hogy tanítványa ezüstjét a következõ
világversenyen arannyá változtassák.
Ehhez persze a hiányosságokat még ke-
mény edzésekkel pótolni kell. Nagyjá-
ból azonos szinten áll a grappling
mindkét szakágában, de élete elsõ ko-
moly nemzetközi versenyén nem
akartak túl nagy terhet tenni rá, így ez-
úttal a gí-ben indították, amiben egy ki-
csit erõsebbnek tûnik. Ebben az ágban
egyébiránt sokat jelent, ha valaki csel-
gáncsos alapokkal rendelkezik, ezért
Sára már látogatója a Gemenc Judo
Klub edzéseit, ahol Szepesi Dávidtól
tanulja a fogásokat.

- Megeshet, hogy a grappling mellett
még dzsúdózni fogok - jegyezte meg a
friss Eb-ezüstérmes, aki gyógymasszõri
képzésen vesz részt, és további sportsi-
kerekért olykor napi két edzést is vállal.

A kecskeméti Eb-n a Hikari Aikidó
SE két szekszárdi férfi versenyzõje kö-
zül a korábbi vb-bronzérmes Rõfi Gyu-
la az ötödik helyet, Tóth Máté pedig a
hatodik helyet szerezte meg súlycso-
portjában. B. Gy.

Újabb sikerember a szekszárdi grapplingeseknél
Kõnig Sára egy Európa-bajnoki ezüstéremmel jelezte kivételes tehetségét

Kõnig Sára mesterével, Szõts Gáborral
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Az Egerben aratott 8:2-es gyõzelmével
stabilan õrzi a harmadik helyét a Szek-
szárd AC együttese a nõi asztalitenisz Ext-
ra Ligában a Budaörs és a Postás mögött.
A SZAC csapatában a kulcsjátékosok kö-
zül a szerb Recko ezúttal is mindhárom
mérkõzését megnyerte, miképpen a
Szekszárdon második idényét töltõ Szvi-
tacs Alexa is hibátlan maradt. Csak Mol-

nár Zita bukott el egy partit, de ez most
bõven belefért, mivel az ötödik helyen ál-
ló hevesiek csak a páros megnyerésével
tudtak szépíteni. A bronzéremre hajtó
szekszárdiak mögött negyedik Kecske-
métnek négy pont a hátránya, míg a má-
sodik helyezett Postás 11 mérkõzés után
három egységgel elõzi meg Sáth Sándor
szakmai igazgató csapatát.

Õrzi harmadik helyét a Szekszárd AC

A SZEKSZÁRDI VÍZMÛ SE VÍZILABDA SZAKOSZTÁLYA 1998 és 2002 között szü-
letett fiúk és lányok jelentkezését várja. Az edzések hetente kétszer, szerdai és pénte-
ki napokon, 15-17 óra között vannak. Jelentkezni Paszler Józsefnél lehet a városi fe-
dett uszodában. További információ a 20/22-39-113-as telefonszámon.

Te is gyere vízilabdázni!
FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
április 8-tól 13-ig:
●● banán: 349 Ft/kg
●● hegyes erõspaprika: 79 Ft/db
●● fejessaláta: 149.- Ft/db 

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN



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.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 16. (kedd) 16-18 óráig
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
Április 16. (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
Április 4. (csütörtök) 17-18 óráig 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 második 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.

Búcsú Géza bácsitól
A közelmúlt-
ban, 91 éves ko-
rában elhunyt
Jaszenovics Gé-
za ny. rendõr õr-
nagy. Géza bácsi
a régi BM Ifjúsá-
gi Klubban fel-
karolta a fiatalokat, és tartalmas foglal-
kozások keretében türelemmel bon-
togatta középiskolások, sportolók szár-
nyait. Géza bácsival öröm volt a találko-
zás, beszélgetés. Örült a sikereinknek,
éreztük felénk áradó szeretetét. Géza
bácsi emlékét örökké megõrizzük.

A volt BM Ifjúsági Klub nevében
Formadi Anna

Felhívjuk az ebtartók figyelmét,
hogy Szekszárdon 2013. április 15.
és 24. között tartják a kutyák ve-
szettség elleni összevezetett oltását.
Az oltások ára 2800 Ft.

Felhívjuk a tisztelt állattartók fi-
gyelmét, hogy 2013. január 1-tõl a
kötelezõ veszettség elleni oltás
csak mikrochippel ellátott kutyá-
nak adható. A fenti idõszakban az
oltásokat végzõ állatorvosok ked-
vezményes, 2800 Ft/eb áron vállal-
ják a chipek behelyezését.

Az oltásokat dr. Borus István
(20/949-2508), dr. Buri Antal
(30/956-3916), dr. Hadházy Ákos
(30/551-4653), dr. Imreh Csanád
(20/939-3049) és dr. Jakab Ferenc
(30/9371-906) állatorvosok végzik
az alábbi idõpontokban és helyszí-
neken:

Április 15., 7.00-8.00: Böllérbolt,
Alkotmány u.

Április 16., 7.00-7.55: Hirling Á.
u. 1.; 8.00-8.30: Porkoláb völgy;
8.35-9.00: Csötönyi völgy.

Április 17., 7.00-7.50: Szõlõhegy
Presszó; 8.00-8.30: Tót völgy, busz-
forduló,

Április 18., 7.00-7.40: Remete u.;
7.50-8.20: Kápolna tér.

Április 19., 7.00-7.15: Palánk,
kommunális; 7.15-7.30: Mocfa csár-
da; 7.35-7.50: Sió csárda; 8.15-8.30:
Fehér csárda.

Április 22., 7.00-7.10: József-
puszta; 7.15-7.35: Kendergyár; 7.40-
8.00: Ózsákpuszta; 8.00-8.30: Kese-
lyûs; 8.35-8.50: Béketelep.

Április 23., 7.00-7.30: Jobbpa-
rászta.

Április15. és 24. között rendelé-
si idõben: újvárosi állatorvosi ren-
delõ.

Pótoltás: április 24., 18.00-20.00:
Hirling Á. u. 1.

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

Ebek veszettség elleni
összevezetett oltása 2013.
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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

BELTÉRRE AJÁNLJUK: 
FUGATISZTÍTÁS 

GÕZZEL

Bejelentkezés szükséges: 20/998-2-998
szekszard-paks@helendoron.com,   facebook: Helen Doron Szekszárd-Paks-Kalocsa 

KÜLÖNLEGES ANGOL JÁTSZÓHÁZ

A
Gyermeknyelviskolában!

Keresd a kengurut!
A Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival 
Ingyenes foglalkozás: 

április 20-án 10:00 órától!
Tavaszi meglepetéssel!

Szekszárd, Csokonai u. 21.
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